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W s∏u˝bie 

niewa˝ne jaka jest pora

jaka godzina

w chwilach cierpienia

zawsze jest blisko

z dawkà nadziei

uÊmiechem cierpliwym

z receptà na ulg´

i lepsze jutro

Po latach

za drzwiami cisza

przerywana tykaniem

zegara

ws∏uchuj´ si´ w czas

nie stoi nie cofa si´

idzie do przodu

opustosza∏o gniazdo

ga∏´zie powyginane

a ja wcià˝ s∏ucham

tamtej ko∏ysanki mamo

Bronis∏awa Sibiga

Szanowne
Koleżanki i Koledzy
Dzień Położnej (8 maja) związany z postacią Stanisławy Leszczyńskiej, której wizeru-
nek widnieje na Kielichu Życia złożonym na Jasnej Górze i Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek (12 maja) ku czci Florencji Nightingale, twórczyni naukowego pielęgniar-
stwa skłania do zatrzymania się, przemyśleń i postawienia pytań: - Co osiągnęliśmy
na drodze rozwoju naszych zawodów? Jakie przed nami kolejne wyzwania?. W niniej-
szym Biuletynie poprosiliśmy o odpowiedzi naszych Szanownych Gości – przedsta-
wicielki trzech pokoleń. Zachęcam do lektury.
W tych wyjątkowych Dniach życzę Wam Drogie Koleżanki i Koledzy siły i zapału do
codziennych zmagań z trudną rzeczywistością, spełnienia pomysłów i marzeń, jedno-
ści w działaniu, wypełnienia życia piękną treścią.

Z poważaniem
Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Mariola Bartusek
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▼

Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Katowicach w okresie spra-

wozdawczym tj. od 01.01.2008 r. do
31.12.2008 r. odby∏a 11 posiedzeƒ i 9 posie-
dzeƒ Prezydium ORPiP. Podczas posiedzeƒ
podj´to 410 uchwa∏. 
Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych
m.in.:
• Prowadzi rejestr piel´gniarek i rejestr po-

∏o˝nych, dokonuje wpisu i skreÊleƒ z list
cz∏onków Okr´gowej Izby Piel´gniarek
i Po∏o˝nych. Liczba zarejestrowanych
w OIPiP w Katowicach na dzieƒ 31.12.2008
r. piel´gniarek i po∏o˝nych wynosi∏a 30.742 ,
w tym 27.464 piel´gniarek i 3.030 po∏o˝nych.

• Dokonuje wpisu cz∏onków na list´ okr´-
gowej izby oraz skreÊla ich z tej listy. W ro-
ku 2008, wpisano na list´ cz∏onków
OIPiP w Katowicach: 238 piel´gnia-
rek/rzy, 65 po∏o˝nych, dokonano skreÊleƒ
z listy cz∏onków OIPiP w Katowicach:
116 piel´gniarek/rzy, 8 po∏o˝nych.

• Kieruje na przeszkolenie po przerwie
w wykonywaniu zawodu d∏u˝szej ni˝ 5 lat
i ustala program przeszkolenia. Na prze-
szkolenie skierowano 207 piel´gniarek
i 20 po∏o˝nych. Przeszkolenie ukoƒczy∏o:
101 piel´gniarek i 13 po∏o˝nych. 

• Wydaje zaÊwiadczenia o kwalifikacjach za-
wodowych. W roku 2008 wydano za-
Êwiadczenie:181 piel´gniarkom i 20 po-
∏o˝nym.

• Powo∏uje komisje problemowe (5), zespo-
∏y (14) i kieruje ich pracà. W bie˝àcym ro-
ku na mocy uchwa∏y Okr´gowej Rady Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych pracuje ju˝ 16 zespo∏ów.
Dla potrzeb prac zespo∏ów utworzono Regula-
min Komisji i Zespo∏ów. Zespo∏y znacznie
zaktywizowa∏y swojà prac´ i ju˝ na rok 2009
zaplanowanych mamy siedem konferencji,
których zespo∏y sà inicjatorami i organizato-
rami lub wspó∏organizatorami.

• Zajmuje si´ organizacjà i prowadzeniem
instytucji samopomocowych i innych
form pomocy materialnej dla piel´gniarek
i po∏o˝nych. W okresie sprawozdawczym od-
by∏o si´ 12 posiedzeƒ Komisji Socjalnej, która
rozpatrzy∏a 310 wniosków o zapomog´ losowà,
wnioski dotyczàce po˝yczki dla studiujàcych
piel´gniarek i po∏o˝nych oraz refundacji kosz-
tów kszta∏cenia podyplomowego.

• Prowadzi sprawy bie˝àce: 
– organizuje kszta∏cenie podyplomowe pie-

l´gniarek i po∏o˝nych, pozyska∏a autorów
nowych programów: kursów dokszta∏cajà-
cych dla po∏o˝nych, kursów kwalifikacyj-
nych i specjalizacji dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych,

– organizuje kursy dokszta∏cajàce, specjali-
styczne, kwalifikacyjne oraz specjalizacyjne
w zakresie kszta∏cenia podyplomowego
piel´gniarek i po∏o˝nych finansowane ze
Êrodków OIPiP, specjalizacje dla piel´gnia-
rek i po∏o˝nych w zakresie kszta∏cenia po-

dyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych fi-
nansowane ze Êrodków Ministerstwa
Zdrowia, zorganizowa∏a szkolenie dla pie-
l´gniarek zatrudnionych na stanowiskach
dyspozytorów, dokonuje wpisu do rejestru
i wydaje zaÊwiadczenia o wpisie do reje-
stru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie
podyplomowe piel´gniarek i po∏o˝nych
(w roku 2008 dokonano wpisu dwóch
podmiotów kszta∏cenia podyplomowego)
oraz dokonuje rozszerzenia wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie
podyplomowe piel´gniarek i po∏o˝nych,
w roku 2008 rozszerzy∏a wpis 6. organiza-
torom.

Ponadto:
• Wspó∏pracowano z Fundacjà Rozwoju

Kardiochirurgii w Zabrzu w zakresie or-
ganizowania szkoleƒ i kursów w ramach
kszta∏cenia podyplomowego piel´gniarek
i po∏o˝nych.

Maj to wspania∏y wiosenny miesiàc, który nie tylko przez klimat i kwitnàce kwiecie 

daje spokój i harmoni´, 

daje szans´ na przemyÊlenia i przystanek nad pi´knem otaczajàcego Êwiata.

Jest miesiàcem, w którym czujemy si´ szczególnie dobrze, radoÊnie, a to za sprawà 

rozlicznych spotkaƒ i uroczystoÊci zwiàzanych z naszymi zawodowymi Êwi´tami…

Dla cz∏owieka szczytem szcz´Êcia,

jak pisa∏ Erazm z Rotterdamu, jest, gdy jest gotów byç tym, kim jest…”

Z okazji Dnia Po∏o˝nej i Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarek 
oraz Âwi´ta Matki 

przesy∏am najpi´kniejsze kwiaty z wiosennych ogrodów i ∏àk. 
Niech pe∏nienie tych ról daje wcià˝ wiele radoÊci, 

uÊmiech czasem przez ∏zy oraz czu∏à mi∏oÊç Waszych dzieci, 
szacunek pacjentów i ich rodzin. 

Szanowne Kole˝anki i Koledzy 
Wa˝nym wydarzeniem sk∏aniajàcym do podsumowaƒ i planów na przysz∏oÊç by∏ w miesiàcu marcu Okr´gowy Zjazd
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach. Tutaj naszym delegatom przedstawione zosta∏y sprawozdania organów
OIPIP oraz plany na najbli˝szà przysz∏oÊç. DziÊ tylko skrót spraw minionego roku…
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▼ • W ramach wspó∏pracy z Okr´gowym In-
spektorem Pracy w Katowicach zorgani-
zowano dla piel´gniarek i po∏o˝nych pilo-
ta˝owe szkolenie pt. „Rozwiàzywanie
konfliktów. Negocjacje.” 
W roku 2009 szkolenia te sà organizowane

w zale˝noÊci od zainteresowania kole˝anek i ko-
legów. W br. wspólnie zorganizowana zosta∏a
konferencja „Szkodliwe czynniki biologiczne
w zak∏adach opieki zdrowotnej”, a na czer-
wiec zaplanowane zosta∏y szkolenia dla pe∏no-
mocnych przedstawicieli oraz kadry kierowniczej
w zakresie prawa pracy (w tym m.in. czas pra-
cy, normy zatrudnienia, formy umów w zoz).
W zale˝noÊci od zainteresowania szkolenia b´dà
organizowane cyklicznie.
• Prowadzi i uczestniczy w konkursach na

stanowiska kierownicze w zak∏adach opie-
ki zdrowotnej. W okresie sprawozdaw-
czym wytypowano przedstawicieli do 124
komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w zak∏adach opieki zdrowotnej.
Przeprowadzono 1 post´powanie konkur-
sowe na stanowisko piel´gniarki naczelnej
oraz 40 post´powaƒ konkursowych na
stanowiska piel´gniarek/po∏o˝nych od-
dzia∏owych. Cz∏onkowie ORPiP brali te˝
udzia∏ w post´powaniach na stanowiska
kierowników/zast´pcy kierownika zoz
oraz na stanowiska ordynatorów. 

• Organizuje comiesi´czne spotkania Pe∏no-
mocnych Przedstawicieli Okr´gowej Rady
z Przewodniczàcà ORPiP. Podczas spotkaƒ
przeprowadzono przeszkolenie pe∏nomocnych
przedstawicieli w zakresie: przekszta∏cania
zak∏adów opieki zdrowotnej w spó∏ki (o zasa-
dach, finansowaniu i personelu).

• Wydaje Biuletyn Informacyjny OIPIP
w Katowicach „Nasze Sprawy” w nak∏a-
dzie 5.500 egz., w którym poruszane sà
bie˝àce tematy dotyczàce Êrodowiska pie-
l´gniarek i po∏o˝nych oraz przedk∏adane
m.in. wyciàgi z prowadzonej korespon-
dencji, notatki ze spotkaƒ w Ministerstwie
Zdrowia, Naczelnej Radzie Piel´gniarek
i Po∏o˝nych, Narodowym Funduszu
Zdrowia, opinie konsultantów oraz spra-
wozdania ze spotkaƒ i konferencji. Od
2009 roku uzupe∏nienie Biuletynu stanowi
wk∏adka tematyczna, poÊwi´cona tematowi
aktualnemu wymagajàcemu rozszerzenia,
interpretacji czy zapoznania z nowoÊciami.

• W ramach dzia∏alnoÊci wydawniczej wydru-
kowano Przepisy Prawne w iloÊci 3.200 szt.
oraz „Kodeks Etyki Zawodowej Piel´gniar-
ki i Po∏o˝nej Rzeczypospolitej Polskiej”
w iloÊci 3.200 szt., które wydawane sà zain-
teresowanym piel´gniarkom i po∏o˝nym.

• Organizuje, wspó∏organizuje oraz dofi-
nansowuje konferencje:

– zorganizowa∏a konferencje:
a) 28 kwietnia 2008 – Ogólnopolska Konfe-

rencja pt.:. „Sterylizacja”
b) 6-8 czerwca 2008 – VI Ogólnopolska

Konferencja Po∏o˝nych nt. „Piel´gnacja
kobiet z chorobami nowotworowymi na-
rzàdu rodnego i sutka”

c) 12 wrzeÊnia 2008 – Konferencja Komisji
Etyki „Aspekty etyczno-prawne okreÊlajà-
ce dobrà praktyk´ zawodowà piel´gniarki
i po∏o˝nej” 

– wspó∏organizowa∏a konferencje:
a) 24 paêdziernika 2008 – I Europejski

Dzieƒ Walki z Oty∏oÊcià wspó∏organizo-
wany z Europose∏ Profesor Genowefà
Grabowskà

b) 6 listopada 2008 – Konferencja w ramach
II edycji Âlàskich Targów ExpoMED
2008 pt.: „Zarzàdzanie jakoÊcià w opiece
zdrowotnej” 

– dofinansowa∏a dwie konferencje:
a) 29-30 maja 2008 „Ochrona przed skutka-

mi dzia∏ania czynników biologicznych”
organizowanà przez SUM w Katowicach

b) 19-20 wrzeÊnia 2008 – II Ogólnopolska
Konferencja Piel´gniarska „Piel´gniarka
w procesie rehabilitacji”, zorganizowanà
przez GCR „Repty” 

– zorganizowa∏a spotkania:
a) czerwiec 2008 spotkanie kierowników

kursów, podczas którego przedstawiono
m.in.: przepisy prawne w zakresie organi-
zacji kszta∏cenia podyplomowego piel´-
gniarek i po∏o˝nych, dziedziny kszta∏cenia
podyplomowego, procedur´ przedk∏ada-
nia dokumentacji do CKPPiP oraz orga-
nizacji kursów.

b) czerwiec, wrzesieƒ, grudzieƒ 2008 spotka-
nia Kadry Zarzàdzajàcej, podczas których
przedstawiono wystàpienia w tematyce
m.in.: „Znaczenie wspó∏pracy kierowni-
czej kadry piel´gniarskiej dla kszta∏towania
wspó∏czesnego piel´gniarstwa”, „Rola ka-
dry zarzàdzajàcej w przestrzeganiu zasad
wykonywania zawodu przez piel´gniarki
i po∏o˝ne”, „OdpowiedzialnoÊç zawodowa
piel´gniarek i po∏o˝nych”.

• Wspó∏pracuje z organami administracji
rzàdowej oraz samorzàdem terytorial-
nym: 

a) cz∏onkowie ORPiP brali udzia∏ w posie-
dzeniach rad spo∏ecznych szpitali, w spo-
tkaniach i negocjacjach w NFZ w sprawie
warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
i leczenie szpitalne, konferencjach nauko-
wych i sympozjach organizowanych przez
instytucje, w∏adze gmin i powiatów, a tak-

˝e w uroczystych obchodach Êwiàt paƒ-
stwowych organizowanych przez Woje-
wod´ Âlàskiego.

b) Nawiàzano wspó∏prac´ z Wojewódzkim
Urz´dem Pracy w zakresie ofert pracy dla
piel´gniarek i po∏o˝nych oraz Paƒstwowà
Inspekcjà Pracy w Katowicach w zakresie
organizowania konferencji i szkoleƒ dla
piel´gniarek i po∏o˝nych.

c) Interweniowano w sprawie utrzymania
zatrudnienia piel´gniarek w zak∏adach
opieki zdrowotnej, zak∏adzie opiekuƒczo-
leczniczym, szko∏ach, domach pomocy
spo∏ecznej, utrzymania Izby Porodowej
w L´dzinach oraz przestrzegania mini-
malnych norm zatrudnienia piel´gniarek
i po∏o˝nych. 

• Wspó∏pracuje z organizacjami i towa-
rzystwami zrzeszajàcymi piel´gniarki
i po∏o˝ne oraz szko∏ami wy˝szymi i jed-
nostkami badawczo – rozwojowymi:

1) Dofinansowano druk publikacji PTP „50
lat Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego
w województwie Êlàskim 1957-2007” 
2) Dofinansowano projekt Polskiego Towa-

rzystwa Piel´gniarskiego „Bezpieczny
Personel. Bezpieczny Pacjent”.

3) Wspó∏organizowano z Polskim Towarzy-
stwem Piel´gniarskim Êwiàteczne spotka-
nie z nestorkami zawodu piel´gniarki
i po∏o˝nej.

4) U˝yczono siedzib´ OIPiP Zarzàdowi
Oddzia∏u Wojewódzkiego Polskiego To-
warzystwa Po∏o˝nych. 

5) Nawiàzano wspó∏prac´ ze szko∏ami wy˝-
szymi województwa Êlàskiego kszta∏càcy-
mi na kierunku piel´gniarstwo i po∏o˝nic-
two.

Aktualna wspó∏praca dotyczy promocji za-
wodu piel´gniarki i po∏o˝nej wÊród dzieci i m∏o-
dzie˝y. Od br. dzia∏a Zespó∏ ds. promocji zawo-
du, który we wspó∏pracy ze szko∏ami kszta∏càcy-
mi zarówno m∏odzie˝ na kierunku Piel´-
gniarstwo i Po∏o˝nictwo, jak i nasze Kole-
˝anki na studiach pomostowych, przygotowuje
imprez´ z okazji Dnia Dziecka w Wojewódz-
kim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzo-
wie w dniu 6.06.2000 r. Od wrzeÊnia plano-
wane sà spotkania z m∏odzie˝à starszych klas
Liceów Ogólnokszta∏càcych celem promocji na-
szych zawodów.

W roku 2009 mocà Uchwa∏y ORPiP Biuro
OIPIP zosta∏o rozszerzone o dwa dzia∏y: ju˝
pracujàcy Dzia∏ Archiwizacji oraz w przygo-
towaniu Dzia∏ Poradnictwa Zawodowego.
Szczegó∏y wszystkich informacji zaprezentowa-
ne zostanà na naszej stronie internetowej.
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Kalendarium planowanych wydarzeń na maj 2009 r.

Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SUM w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Serocku.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas
którego podjęto 10 uchwał.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w V Ogólnopolskiej Konferencji „Sterylizacja”, która odbyła się w Domu
Lekarza w Katowicach. Konferencję przygotował Zespół  ds. pielęgniarek pracujących w sterylizacji. 
Odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Ochrony Pracy.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w rozpoczęciu kursu kwalifikacyjnego „Opieka Długoterminowa”
w Katowicach-Szopienicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 13
uchwał.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Przewodnicząca ORPiP wzięła udział w Konferencji „System Opieki Zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy
– regionalna perspektywa”, która odbyła się w Katowicach.
Odbyły się szkolenia z zakresu „Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje w miejscu pracy”. Szkolenie orga-
nizowane jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Spotkanie Zespołu ds. POZ. Siedziba OIPiP, godzina 1300.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 5 maja o godz. 1000

i 1200, 6 maja o godz. 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej odbędzie się spektakl w Teatrze Śląskim pt.
„Poskromienie Złośnicy”.
Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Konferencja przygotowywana przez Zespół ds. ochrony zdrowia pt. Ochrona Zdrowia Psychicznego.

24 marca

24-26 marca

25 marca

26 marca

27 marca

30 marca
31 marca
31 marca
2 kwietnia

4 kwietnia

6 kwietnia
7-8 kwietnia

8 kwietnia

14 kwietnia
14 kwietnia
15 kwietnia

16 kwietnia

17 kwietnia

5 maja
5 maja
5 maja

5-6 maja

6 maja
7 maja
8 maja

12 maja

13 maja
19 maja
26 maja
27 maja
28-29 maja

Kalendarium 20.03.2009 r. – 19.04.2009 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 25 marca 2009 roku

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 62 pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 66 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby jednej pielęgniarki,
• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-

staniu wykonywania zawodu na czas
nieokreślony 2 pielęgniarkom,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 20 położnym,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 20 położnych,

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• rozłożenia na raty zaległych składek
członkowskich na rzecz samorządu.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski



Wokół samorządu
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Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 23 pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 26 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 2 pielęgniarek,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu jednej
pielęgniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 11 położnym,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 11 położnych,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych jednej in-
dywidualnej praktyki pielęgniarskiej,

• wykreślenia wpisu w rejestrze grupo-
wych praktyk pielęgniarek i położnych
jednej grupowej praktyki pielęgniarskiej,

• powołania dwóch pełnomocnych
przedstawicieli,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

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

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

W dniach 7 i 8 kwietnia 2008 r.
w siedzibie Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych odbyły się trzy spo-
tkania Pełnomocnych Przedstawicieli
ORPiP. Łącznie w spotkaniu uczestniczy-
ło 114 osób. Przewodnicząca Mariola
Bartusek serdecznie przywitała wszyst-
kich zebranych, a następnie złożyła ży-
czenia z okazji Dnia Służby Zdrowia.
Przewodnicząca poinformowała Pełno-
mocnych Przedstawicieli o przebiegu
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach oraz przedsta-
wiła podjęte uchwały, apele, rezolucję,
stanowisko i wnioski.
W związku z wpływającymi podaniami
o wypłacanie funduszu integracyjnego
Przewodnicząca przypomniała o obowią-

zującej uchwale z 2002 r. Wyciąg
z uchwały znajduje się na naszej stronie
internetowej w zakładce „Finanse OIPiP”.
Przewodnicząca serdecznie zaprosiła
wszystkich zgromadzonych na uroczyste
odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej Ś.P. Ali-
ny Rumun – pielęgniarki, założycielki Pie-
lęgniarstwa Domowego, które odbędzie
się w dniu 29 kwietnia br. o godz. 1000

na cmentarzu w Zawierciu.
Zbliżające się nasze święta zawodowe
stały się okazją do zaproszenia naszych
koleżanek i kolegów na spotkanie z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek
i Dnia Położnej, które odbędzie się w tym
roku 12 maja 2009 r. w Teatrze Śląskim
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowi-
cach. W programie spektakl „Poskromie-

nie złośnicy”. Zaproszenia do Teatru zo-
stały rozdane Pełnomocnym Przedstawi-
cielom.
Po części merytorycznej Przewodniczą-
ca oddała głos Pani Małgorzacie Ziół-
kowskiej, która zaprezentowała ofertę
ubezpieczenia zdrowotnego oferowane-
go przez Towarzystwo Ubezpieczeń Inter
Polska S.A. 
Na zakończenie spotkania Przewodni-
cząca złożyła wszystkim obecnym życze-
nia zdrowych i spokojnych Świąt Wielka-
nocnych.
Terminy kolejnych spotkań ustalono na
dni: 5 i 6 maja 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 8 kwietnia 2009 roku

Przeczyt@j 

w internecie

• V Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej 25-27 czerwca 2009 roku w Łodzi. www.izbapiel.org.pl

• Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia
09.03.2009 w sprawie wycofania z obrotu i z użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termoforów gumowych i ter-
moforów z pokrowcem, o objętości 2 litrów, produkcji chińskiej, opatrzonych etykietą z zapisem: Autoryzowany przedstawiciel:
FHP KoJaK, 32-002 Kokotów 288 i oznakowanych na szyjce wlewowej z wklęsłym znakiem CE oraz zobowiązuje się importe-
ra i autoryzowanego przedstawiciela Firmy Handlowo-Produkcyjnej KoJaK, Krzysztof Dziewoński, 32-002 Węgrzyce Wielkie, Ko-
kotów 288, do wydania notatki doradczej. www.mz.gov.pl 

• Międzynarodowa Konferencja pt.: „Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej® jako narzędzie profesjonalnej opieki”
(29-30.09.2009) Zaproszenie na konferencję, Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji ICNP. www.mz.gov.pl 

• Komunikat ZG PTP w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2009. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ogła-
sza hasło obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 12 maja 2009 r. „Pielęgniarki dbają o jakość, służą społe-
czeństwu: są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej”. www.ptp.na1.pl

• Komunikat MZ. Podsekretarz Stanu Marek Twardowski. W związku z pojawiającymi się informacjami, iż po dniu 3 kwietnia 2009
roku będzie obowiązywał zakaz używania termometrów lekarskich zawierających rtęć, informuję iż wyroby medyczne, którymi są ter-
mometry lekarskie rtęciowe mogą pozostać w obrocie czyli także w obiegu handlowym w aptekach, sklepach zaopatrzenia medycz-
nego, hurtowniach itp. jak również mogą pozostać w używaniu np. w szpitalu, pod warunkiem iż zostały wprowadzone do obrotu
przed dniem 3 kwietnia 2009 roku zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896
z późn. zm.). www.mz.gov.pl 



Konsultacje techniczne w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych 
dla absolwentów liceów medycznych

Ministerstwo Zdrowia 
Departament
Pielęgniarek i Położnych 

Warszawa, dnia 25 marca 2009 r. 

Wdniu 17 marca 2009 r. odbyły się
konsultacje techniczne, będące

kontynuacją rozmów strony polskiej
z przedstawicielami Komisji Europejskiej
w sprawie wniosku o skrócenie studiów
pomostowych dla absolwentów liceów
medycznych. 
Spotkanie miało na celu omówienie moż-
liwości i warunków przedstawienia na po-
siedzeniu Komitetu ds. Uznawania Kwali-
fikacji Zawodowych KE, zmian rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja
2004 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków prowadzenia studiów zawodowych

na kierunku pielęgniarstwo lub położnic-
two przeznaczonych dla pielęgniarek i po-
łożnych posiadających świadectwo doj-
rzałości oraz będących absolwentami li-
ceów medycznych oraz medycznych
szkół zawodowych kształcących w zawo-
dzie pielęgniarki i położnej. 
Powyższy temat będzie kontynuowany
i przedstawiony członkom Komitetu na
posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r.
Strona polska biorąca udział w negocja-
cjach ma nadzieję, że w niedługim czasie
kraje członkowskie UE zaakceptują propo-
zycję dotyczącą skrócenia studiów pomo-
stowych dla absolwentów liceów medycz-
nych, podobnie jak miało to miejsce w przy-
padku akceptacji wniosku o zniesienie daty
granicznej naboru na studia pomostowe
oraz wpisania do załącznika dyrektywy
2005/36/WE, tytułu licencjata pielęgniar-

stwa i położnictwa.  Skrócenie czasu trwa-
nia studiów pomostowych dla absolwentów
liceów medycznych, to jedno z ważnych za-
gadnień omawianych obecnie z Komisją
i procesowanych w Komitecie ds. Uznawa-
nia Kwalifikacji Zawodowych. 
Ponadto należy podkreslić, że od 2006 r.
Ministerstwo Zdrowia pozostaje w ści-
słych relacjach z Komisja Europejską,
prowadząc rozmowy w sprawach uzna-
wania kwalifikacji zawodowych. Dotyczą
one takich zagadnień jak: uznanie praw
nabytych pielęgniarek po liceach me-
dycznych oraz zmiana warunków uzna-
wania kwalifikacji absolwentom pomatu-
ralnych szkół zawodowych. 

Beata Cholewka 
Dyrektor 

Departamentu Pielęgniarek i Położnych
www.mz.gov.pl

Posiedzenie Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych

Ministerstwo Zdrowia 
Departament
Pielęgniarek i Położnych 
Warszawa, dnia 1 kwietnia 2009 r. 

Wdniu 26 marca 2009 r. odbyło się
posiedzenie Komitetu ds. Uzna-

wania Kwalifikacji Zawodowych, w któ-
rym uczestniczył stały przedstawiciel
strony polskiej z Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawi-
ciele Departamentu Pielęgniarek i Położ-
nych. Na posiedzeniu przedstawiono
wniosek o skrócenie studiów pomosto-
wych dla absolwentów liceów medycz-
nych wraz z uzasadnieniem. 
W trakcie spotkania przedstawiciele Ko-
misji Europejskiej zwrócili się do państw
członkowskich o przekazanie stanowiska
w sprawie zmian zaproponowanych przez

Polskę. Wnioskowano, by sprawę skiero-
wać do rozpatrzenia przez grupę koordy-
natorów, którzy przy pomocy ekspertów
wypracują wspólne stanowisko, będące
przedmiotem dyskusji na następnym po-
siedzeniu komitetu. 

Beata Cholewka 
Dyrektor 

Departamentu Pielęgniarek i Położnych
www.mz.gov.pl

Informacja Zespołu ds. położnych

Szanowne koleżanki i koledzy, uprzejmie informuję, że lista uczestników konferencji „Położna w służbie nie tylko u bociana” została
zamknięta. Położne zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają pisemne powiadomienie w miesiącu maju 2009.

Przewodnicząca Zespołu ds. położnych
Joanna Kuźnik

Informacja Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

Szanowne koleżanki i koledzy, uprzejmie informuję, że lista uczestników I Regionalnej Konferencji „Zakażenia szpitalne – działajmy
razem” została zamknięta. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną o tym powiadomione.

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Anna Dyl

Informacje
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Warto wiedzieć
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Ma∏gorzata Kuduk ● Mgr piel´gniarstwa, Oddzia∏ Ginekologii, 

SP SPZOZ Szpital Miejski w Rudzie Âlàskiej

Historia rozumiana jako naukowa re-
konstrukcja przesz∏oÊci, nawet jeÊli ma

obejmowaç kilkadziesiàt lat, wype∏niona jest
zbiorem faktów istotnych dla wspó∏czesno-
Êci. Fakty te wykorzystywane sà dla ró˝nych
celów, w tym poznawczych. Niezb´dne, za-
tem jest odwo∏anie si´ do tego, co wczoraj
by∏o wspó∏czesnoÊcià.

Piel´gnowanie rozumiane jako troszcze-
nie si´ o siebie, o w∏asne ˝ycie i zdrowie,
a tak˝e pomaganie w tym innym, jest jednà
z najstarszych aktywnoÊci cz∏owieka. Cz∏o-
wiek zawsze musia∏ zapewniç sobie i innym
jakieÊ schronienie, ciep∏o, dostarczaç jedzenie
i wod´. Musia∏ s∏u˝yç opiekà swojemu po-
tomstwu i pomagaç tym, którzy ulegli ura-
zom, zranieniom czy chorobie. W takim po-
st´powaniu od poczàtku dziejów wyst´po-
wa∏y, wi´c tak˝e elementy leczenia. Stosowa-
nie zió∏ i innych Êrodków mo˝e byç tego
przyk∏adem. We wczesnych poczàtkach
g∏ównà rol´ w tych poczynaniach zarówno
opiekuƒczych jak i leczniczych odgrywa∏y
kobiety. Na przestrzeni dziejów rozwój lecze-
nia i medycyny oraz rozwój piel´gnowania
i piel´gniarstwa przebiega∏y ró˝nymi torami.

Rozwój piel´gniarstwa jako zawodu si´ga-
jàcego do zdobyczy naukowych rozpoczà∏ si´
w po∏owie XIX wieku. Przez d∏ugi okres cza-
su przebiega∏ on jednak bardzo wolno. Piel´-
gniarstwo dopiero wspó∏czeÊnie nabra∏o dy-
namizmu rozwojowego zarówno w zakresie
podstaw naukowych jak i edukacyjnych. Wiel-
kie zmiany zosta∏y zapoczàtkowane w po∏owie
XIX wieku w Anglii przez Florence Nightin-
gale, pionierk´ nowoczesnego piel´gniarstwa.
W tym czasie piel´gnowanie by∏o uwa˝ane za
jednà z najgorszych prac, takiej pracy nie pod-
j´∏aby si´ ˝adna szanujàca si´ kobieta. F. Nigh-
tingale twierdzi∏a, ̋ e piel´gniarstwo jest zawo-
dem, a przede wszystkim powo∏aniem oraz, ̋ e
jego podstaw´ powinny stanowiç prawa na-
ukowe dotychczas nieznane.

Piel´gnowanie zdrowia jest potrzebne
wszystkim ludziom. Podstawowà drogà do
zapewnienia tego jest koniecznoÊç przygoto-
wania ludzi, a szczególnie kobiet do zajmo-

wania si´ zdrowiem. Twierdzi∏a ona, ˝e pie-
l´gnowanie zdrowia jest domenà kobiet.

F. Nightingale za∏o˝y∏a pierwszà szko∏´
nowoczesnego piel´gniarstwa w 1860 roku
przy szpitalu Êw. Tomasza w Londynie.
Szko∏a ta zosta∏a zaakceptowana i sta∏a si´
wzorem dla innych. Program by∏ ukierunko-
wany g∏ównie na przygotowanie piel´gnia-
rek do pracy w szpitalach. Przywiàzywano
w niej du˝à wag´ do:
• doboru kandydatek pod wzgl´dem cha-

rakteru i wieku,
• zapewnienia takiego programu, który

umo˝liwia∏by nabywanie wiedzy, wyrabia-
nie koniecznych umiej´tnoÊci i nawyków
oraz kszta∏towanie podstaw moralnego
wychowania.

W ciàgu 50. lat od chwili powstania
pierwszej szko∏y piel´gniarstwa, kszta∏cenie
piel´gniarek wg wzorca F. Nightingale zo-
sta∏o przyj´te na ca∏ym Êwiecie.

W tym czasie rozpoczà∏ si´ równie˝ dyna-
miczny rozwój piel´gniarstwa. Na prze∏omie
XIX i XX wieku zosta∏o zapoczàtkowane
kszta∏cenie piel´gniarek na znacznie wy˝-
szym poziomie np. w USA. Du˝e zmiany
zachodzi∏y w praktyce piel´gniarskiej, by∏y
to oczywiÊcie zmiany na lepsze. W tym cza-
sie rozwój piel´gniarstwa zaczà∏ napotykaç
na wszelkiego rodzaju trudnoÊci i opory.

Du˝à rol´ i znaczenie mia∏y w tym czasie
pierwsze organizacje zawodowe piel´gnia-
rek. NajwczeÊniej powsta∏o, bo w 1888 roku
Brytyjskie Towarzystwo Piel´gniarskie. Ak-
tywna dzia∏alnoÊç tej organizacji mia∏a bar-
dzo du˝y wp∏yw na dalsze losy zawodu pie-
l´gniarskiego. DoÊç du˝e znaczenie dla roz-
woju piel´gniarstwa mia∏ ówczesny ruch fe-
ministyczny. W czasie Kongresu Mi´dzyna-
rodowej Rady Kobiet, który odby∏ si´
w Londynie w 1899 roku powo∏ana zosta∏a
sekcja piel´gniarska. Wielka dzia∏aczka na
rzecz rozwoju piel´gniarstwa w Anglii Bed-
ford Fenwick zainicjowa∏a powstanie Mi´-
dzynarodowej Rady Piel´gniarek jako fede-
racji piel´gniarskich towarzystw narodo-
wych. I w∏aÊnie od tego momentu rozpocz´-
∏o si´ mi´dzynarodowe wspó∏dzia∏anie piel´-
gniarek na rzecz wspierania rozwoju piel´-
gniarstwa na ca∏ym Êwiecie.

Pierwsza szko∏a piel´gniarska na ziemiach
polskich powsta∏a w 1911 roku w Krakowie.
By∏a to Szko∏a Piel´gniarek Zawodowych
Panien Ekonomek Êw. Wincentego a Paulo.
G∏ównà rol´ w jej utworzeniu mia∏y Maria
Epstein i Anna Rydlówna. Dalszy rozwój
piel´gniarstwa nastàpi∏ po pierwszej wojnie
Êwiatowej. Znaczàcà rol´ odegra∏y wówczas
piel´gniarki amerykaƒskie.

Okres powojenny by∏ bardzo trudny
z wielu powodów, szczególnie zaÊ 

z powodu braku wysoko wykwalifikowa-
nych piel´gniarek. Uzupe∏nienie tych bra-
ków osiàgano przez tworzenie ró˝nych mo˝-
liwoÊci uzyskania zawodowych uprawnieƒ
piel´gniarskich. Powstawa∏y, wi´c szko∏y
o bardzo zró˝nicowanych programach na-
uczania, a uprawnienia zawodowe mo˝na
by∏o uzyskaç drogà bardzo uproszczonà. 

Wielkim wydarzeniem w rozwoju piel´-
gniarstwa polskiego by∏o powo∏anie do ˝y-
cia w Akademii Medycznej w Lublinie
w 1969 roku 3-letniego Studium Piel´-
gniarstwa; w 1972 roku przekszta∏cono go
na 4-letni Wydzia∏ Piel´gniarstwa. Tak roz-
poczà∏ si´ proces upowszechniania kszta∏ce-
nia piel´gniarek na poziomie wy˝szym
w Polsce.

Ka˝da piel´gniarka zobowiàzana jest do
ciàg∏ego podnoszenia swoich kwalifikacji za-
wodowych, poniewa˝ wy˝sze kwalifikacje
wzmacniajà postaw´ moralnà, akcentujàc
wartoÊç zdrowia i ˝ycia ludzkiego. Doskona-
lenie to równie˝ przejaw poszanowania za-
wodu i jego godnoÊci. „Piel´gniarka ma pra-
wo i obowiàzek pog∏´biania i aktualizowa-
nia wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych w ra-

„Dobry los nie jest sprzymierzeƒcem
bezczynnych…”

Sofokles

Pielęgniarstwo wczoraj i dziś

Ethel Bedford Fenwick
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mach samokszta∏cenia i uczestnictwa w zor-
ganizowanych formach doskonalenia zawo-
dowego” czytamy w Ustawie o zawodzie
piel´gniarki i po∏o˝nej.

Celem kszta∏cenia i podnoszenia kwalifi-
kacji jest dobre przygotowanie zawodowe.
Aktualnie magisterskie kszta∏cenie piel´gnia-
rek dyplomowanych ma du˝y dorobek teore-
tyczno-praktyczny wypracowany przez piel´-
gniarki, które po studiach rozpocz´∏y racjo-
nalne inwestowanie w piel´gniarstwo,
z uwzgl´dnieniem jego wczeÊniejszych osià-
gni´ç. Kszta∏cenie piel´gniarek wypracowuje
spuÊcizn´, do której w przysz∏oÊci piel´gniar-
ki b´dà si´gaç, realizujàc swoje cele zawodo-
we. Postrzeganie piel´gniarstwa i kszta∏cenia
z perspektywy historycznej nie tylko przybli-
˝a przesz∏oÊç, ale te˝ rzuca nowe Êwiat∏o na
aktualnie tworzonà rzeczywistoÊç. Rodzi si´,
wi´c naturalna potrzeba analizowania tego,
co mia∏o miejsce w przesz∏oÊci.

W 1962 roku ukaza∏y si´ Wspomnienia
piel´gniarek, które by∏y wynikiem dwóch
konkursów: og∏oszonego przez miesi´cznik
Piel´gniarka i Po∏o˝na w 1955 roku oraz
zorganizowanego w 1961 roku przez Za-
rzàd G∏ówny Zwiàzku Zawodowego Pra-
cowników S∏u˝by Zdrowia, Paƒstwowy Za-
k∏ad Wydawnictw Lekarskich i miesi´cznik
Piel´gniarka i Po∏o˝na. Ka˝dy z nades∏anych
pami´tników posiada bezcennà wartoÊç do-
kumentu historycznego, obrazujàcego ˝ycie
i prac´ piel´gniarek w ró˝nych okoliczno-
Êciach i warunkach od okresu dwudziestole-
cia mi´dzywojennego do lat 60. XX wieku.
Ka˝dy z tych pami´tników jest „ historià jed-
nego ˝ycia”. Jedna z autorek pami´tnika
wspomina okres nauki w Szkole Po∏o˝nych
w Warszawie w takich s∏owach:

„Pod nadzorem akuszerek i praktykantek
mia∏yÊmy od poczàtku 24-godzinne dy˝ury.
Uczono nas s∏ania ∏ó˝ek, przewijania dzieci,
mycia i czesania chorych. […] 24-godzinne
dy˝ury bardzo mnie wyczerpywa∏y. Po zej-
Êciu z dy˝uru obowiàzkiem by∏o byç obecnà
na wyk∏adach.[…] Nic dziwnego, ˝e w krót-
kim czasie coraz to któraÊ z uczennic nie wy-
trzymywa∏a i przerywa∏a nauk´.”

Magdalena Pus∏owska-Owczarek, piel´-
gniarka z Katowic odznaczona Medalem F.
Nightingale tak wspomina okres wojny:
„Dnia 24 sierpnia 1939 roku otrzyma∏am
kart´ powo∏ania nr 4271, wydanà przez
Wydzia∏ Wojskowy Zarzàdu Miejskiego
w Warszawie i wyjecha∏am wraz z wojskiem
pod M∏aw´, w rejon stacji kolejowej Ko-
nopki, by opatrywaç rannych w przyfronto-
wych punktach sanitarnych. Po prze∏amaniu
frontu organizowa∏am transporty i ewaku-
acj´ rannych w kierunku Modlina i Warsza-

wy, stale pe∏niàc dy˝ury w Wojskowym
Szpitalu Ujazdowskim. Po kapitulacji stoli-
cy wróci∏am do pracy w PCK, pe∏niàc dy˝u-
ry w punkcie sanitarnym na dworcu g∏ów-
nym[…] Nigdy nie liczy∏am, ilu ludzi wy-
ciàgam z transportów, Polaków, ˚ydów,
Rosjan, organizujàc im chleb, dach nad g∏o-
wà, fikcyjne dokumenty. Chcia∏am wycià-
gnàç wszystkich.”

Oprócz fachowej pomocy piel´gniarki
niejednokrotnie by∏y pocieszycielkami, które
czasami musia∏y nawet zataiç prawd´ o nie-
uleczalnej chorobie. Regina Strokowska, in-
strumentariuszka, która w okresie mi´dzy-
wojennym pracowa∏a w biednej dzielnicy
Sosnowca, Pekinie, wspomina: „Nie zapo-
mn´ mego pierwszego k∏amstwa wobec
chorej. Umiera∏a na gruêlic´ p∏uc m∏oda
matka dwojga dzieci. Mà˝ jej by∏ na wojnie.
Lekarze ma∏o si´ nià zajmowali, a w czasie
wizyty lekarskiej przechodzàc ko∏o niej mó-
wili:{tbc}.Chora zapyta∏a mnie, dlaczego le-
karze przechodzàc ko∏o niej mówià {abc}.
Wyt∏umaczy∏am jej, ˝e te ∏ó˝ka sà oznaczone
literami, a jej ∏ó˝ko jako pierwsze jest {a},
nast´pne {b i c}. Chora uÊmiechn´∏a si´. –
A ja myÊla∏am, ˝e to jakaÊ ci´˝ka choroba.
A wi´c b´d´ ˝y∏a?” […]

Post´p naukowo-techniczny zmieni∏ obli-
cze medycyny i piel´gniarstwa, najnowsza
aparatura oraz wysoki poziom kszta∏cenia
przyczyni∏y si´ do podniesienia rangi zawo-
du piel´gniarstwa. Piel´gniarki nieustannie
dà˝à do podnoszenia swoich kwalifikacji
bioràc udzia∏ w ró˝nego rodzaju kursach,
szkoleniach, konferencjach oraz podejmujàc
studia na wy˝szych uczelniach zarówno me-
dycznych jak i nie medycznych. Misja zawo-
du piel´gniarki zosta∏a jednak niezmienna:
pochylajàc si´ nad cz∏owiekiem cierpiàcym,
przynosiç ulg´ w cierpieniu. Piel´gniarstwo

to zawód, którego celem jest pomoc w nie-
doli, nieszcz´Êciu, cierpieniu i chorobie. Zaj-
muje si´ najcenniejszym dobrem cz∏owieka,
tj. jego zdrowiem w sensie medycznym, so-
cjalnym, pedagogicznym, psychologicznym
oraz etycznym. Chcàc byç piel´gniarkà, to-
warzyszkà ludzkiego cierpienia trzeba mieç
zarówno wra˝liwe serce, jak te˝ nieskoƒcze-
nie du˝o si∏y fizycznej i odpornoÊci psychicz-
nej, aby móc spe∏niaç wiele ról w ciàgu jed-
nej doby. Piel´gniarka, towarzyszka ludzkie-
go cierpienia, pragnie daç wszystko czego
chory oczekuje i potrzebuje tj. poÊwi´cenia,
zaanga˝owania, màdroÊci i wiedzy, bezinte-
resownoÊci i oddania, skromnoÊci i mi∏oÊci
wobec drugiego cz∏owieka.

Stawanie si´ piel´gniarkà to nie tylko
sprawa nabywania okreÊlonych umiej´tnoÊci
i przyswajania form zachowania w∏aÊciwych
dla okreÊlonych sytuacji zawodowych. Jest
to tak˝e poznawanie przez nià wartoÊci mo-
ralnych i etycznych zawodu w taki sposób,
który wywrze g∏´boki wp∏yw na jej intelekt,
osobowoÊç i styl ˝ycia. 

„Z g∏´bokim szacunkiem i czcià przyjmu-
j´ nadany mi tytu∏ piel´gniarki/po∏o˝nej…”
to s∏owa uroczystej przysi´gi, którà sk∏ada
ka˝da piel´gniarka na poczàtku swojej drogi
zawodowej oraz s∏owa hymnu piel´gniar-
skiego: „…by cierpiàcym przywróciç nadzie-
j´” powinny staç si´ odzwierciedleniem za-
sad etyczno-moralnych, z którymi piel´-
gniarki uto˝samiajà si´ na co dzieƒ w pracy
i w ˝yciu codziennym. 

Dla mnie samej etyka i moralnoÊç to s∏o-
wa, pod którymi podpisa∏am si´ bardzo
dawno temu, wybierajàc zawód piel´gniarki. 

Mój wybór by∏ wyborem Êwiadomym,
dlatego na co dzieƒ w pracy i w ˝yciu uto˝-
samiam si´ ze wszystkimi zasadami etyczno-
moralnymi. Bez nich moja praca by∏aby pra-
cà maszyny, robota. A tak byç nie mo˝e, po-
niewa˝ zawód piel´gniarki to powo∏anie do
s∏u˝enia ludziom w ró˝nych sprawach i sytu-
acjach, i na ró˝nych etapach ich ˝ycia.
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Geneza pielęgniarstwa domowego
Poczàtki piel´gniarstwa domowego si´-

gajà XIX wieku w USA. W 1859 r. Wil-
liam Rathbone zainicjowa∏ powstanie zespo-
∏ów piel´gniarek pracujàcych z osobami cho-
rymi w domach. Do zadaƒ piel´gniarek na-
le˝a∏a piel´gnacja chorych w warunkach do-
mowych oraz nauczanie rodziny technik
i metod opieki, utrwalanie zasad higieny
osobistej, higieny otoczenia, i uczenie zasad
piel´gnowania zdrowia. 

W Europie piel´gniarstwo domowe zo-
sta∏o zainicjowane przez w∏adze miasta Am-
sterdamu w 1901 r. oraz Belgijskie Stowa-
rzyszenie Piel´gniarek Spo∏ecznych. Stowa-
rzyszenie to utworzy∏o organizacj´ o nazwie
Zielona Gwiazda w 1935 roku, na wzór or-
ganizacji holenderskiej. Stowarzyszenie pro-
wadzi∏o w∏asnà szko∏´ przygotowujàcà w za-
kresie piel´gniarstwa domowego. Zgodnie
z przyj´tymi ustaleniami piel´gniarka odwie-
dza∏a chorego w domu tylko na wezwanie
lekarza, wykonujàc funkcje piel´gnacyjne.
Nie wykonywa∏a innej pracy w domu chore-
go i nie pe∏ni∏a dy˝urów nocnych.

W opinii Heleny Bridge, pierwszej dyrek-
torki Warszawskiej Szko∏y Piel´gniarstwa
i inicjatorki Polskiego Stowarzyszenia Piel´-
gniarek Zawodowych, praca w zakresie pie-
l´gniarstwa prywatnego w Polsce nie by∏a
znana zarówno w 1928 r., jak i w 1932 r.,
a absolwentki pierwszych nowoczesnych,
Êwieckich szkó∏ piel´gniarstwa niech´tnie po-
dejmowa∏y prac´ w warunkach domowych.

Poczàtki piel´gnowania ob∏o˝nie chorych
w domu („piel´gniarstwa domowego”)
w naszym kraju si´gajà lat trzydziestych
dwudziestego wieku po po∏àczeniu oÊrod-
ków zdrowia ze stacjami opieki spo∏ecznej.
Opiek´ domowà zainicjowa∏a we wrzeÊniu
1933 r., w Warszawie, piel´gniarka dyplo-
mowana Anna I˝ycka-Kowalska, absolwent-
ka XI kursu Warszawskiej Szko∏y Piel´gniar-
stwa, która zosta∏a skierowana do dzia∏u
lecznictwa ubogich w XI Stacji Opieki przy
I OÊrodku Zdrowia na Mokotowie. Piel´-
gniarstwo domowe podlega∏o organizacyj-
nie Wydzia∏owi Opieki Spo∏ecznej i Zdro-
wia Publicznego Magistratu miasta Warsza-
wy. W tym samym roku powsta∏ w Wydzia-

le Opieki i Zdrowia Podreferat Piel´gniar-
stwa Domowego (wchodzàcy w sk∏ad Refe-
ratu Lekarskiego), który równie˝ prowadzi-
∏a Anna I˝ycka-Kowalska. 

Inspiracjà do powstania piel´gniarstwa
domowego by∏ rozwój profilaktyki i opieki
zdrowotnej nad rodzinà oraz zorganizowana
w 1932 r., Mi´dzynarodowa Konferencja
Pracy we Frankfurcie nad Menem, której te-
matyka ogniskowa∏a si´ wokó∏ opieki nad ro-
dzinà. Nowà ide´ stara∏ si´ wdro˝yç uczest-
nik tej Konferencji dr Czes∏aw Wroczyƒski
w I OÊrodku Zdrowia w Warszawie. OÊro-
dek Zdrowia obejmowa∏ swoim zasi´giem
77 380 mieszkaƒców. Chorych do leczenia
domowego kwalifikowali lekarze poradni
U (Poradni Ubogich). Dzia∏ania te wspiera∏
Kierownik I OÊrodka Zdrowia, dr Stanis∏aw
Stypu∏kowski, dr Jadwiga Huszcza-Oszkielo-
wa i piel´gniarka Maria de Latour. 

Wed∏ug Anny I˝yckiej-Kowalskiej celem
piel´gniarstwa domowego by∏o „zapewnienie
opieki piel´gniarskiej ciàg∏ej, od momentu za-
kwalifikowania do niej a˝ do wyleczenia, lub
opieki sta∏ej nad przewlekle chorym. Katego-
rie tych chorych stanowili ludzie nie ubezpie-
czeni spo∏ecznie, a majàcy prawo do korzysta-
nia z opieki spo∏ecznej w ramach ustawy
o opiece spo∏ecznej z 16 sierpnia 1923 r. Pa-
cjentami byli ludzie starzy, niedo∏´˝ni, prze-
wlekle chorzy, m∏odzi, samotni, samotne mat-
ki z dzieçmi, osoby niezdolne do pracy.”
Ustalono, ˝e leczeni i piel´gnowani w wa-
runkach domowych mogà byç chorzy
z nast´pujàcymi stanami: 
• z gruêlicà koÊci, stawów, chorujàcy na go-

Êciec przewlek∏y post´pujàcy; 
• w opatrunku gipsowym, po operacjach na

nowotwór; 
• po udarze mózgu, chorzy na stwardnienie

rozsiane, chorob´ Parkinsona; 
• chorzy z niewydolnoÊcià krà˝enia, owrzo-

dzeniami ˝ylakowatymi, chorobà nadci-
Ênieniowà; 

• zapaleniem p∏uc, op∏ucnej, zakrzepowym za-
paleniem ˝y∏, zapaleniem mi´Ênia sercowe-
go, nerwu kulszowego, korzeni nerwowych; 

• oraz chorzy na choroby zakaêne nie pod-
legajàce hospitalizacji. 

Piel´gniarka realizowa∏a plan leczenia
chorego ustalony przez lekarza, natomiast
piel´gnacja chorego stanowi∏a samodzielny
zakres pracy piel´gniarki na podstawie dia-
gnozy piel´gniarskiej i planu opieki. Swoje
czynnoÊci odnotowywa∏a w nast´pujàcej do-
kumentacji:
1) arkusz przebiegu piel´gnacji chorego

w domu,
2) arkusz dzia∏aƒ spo∏ecznych w formie

krótkich zapisów,
3) zeszyt zleceƒ lekarza dla piel´gniarki,
4) zeszyt zleceƒ piel´gniarki dla rodziny

i opiekunki spo∏ecznej.

Na wizyty domowe przeznaczano czas
od godziny 1300-1600, stàd praca ogranicza-
∏a si´ do wykonywania zabiegów. W prakty-
ce poradnia nie prowadzi∏a opieki ciàg∏ej, na
piel´gnowanie brakowa∏o czasu. Choremu
wypo˝yczano sprz´t medyczny, natomiast
zakupione na rachunek opieki spo∏ecznej
rzeczy do u˝ytku osobistego pacjent przej-
mowa∏ na w∏asnoÊç. Podstawowym zada-
niem edukacyjnym piel´gniarki by∏o przygo-
towanie rodziny lub jednego z jej cz∏onków
do opieki nad chorym. Piel´gniarka w domu
chorego uczy∏a przysz∏ych opiekunów:
• przes∏ania ∏ó˝ka,
• poprawienia poduszek,
• u∏o˝enia chorego w dogodnej pozycji,
• zmierzenia temperatury, t´tna,
• pod∏o˝enia termoforu,
• sprzàtania, wietrzenia mieszkania,
• zasad przestrzegania diety,
• zasad post´powania z chorym.

Piel´gniarka wspó∏pracowa∏a równie˝
z PCK, Caritasem i opiekunami spo∏eczny-
mi, a nawet Paniami ze Stowarzyszenia Êw.
Wincentego a Paulo i sàsiadami pacjentów
w zakresie przekazywania cz´Êciowej opieki
nad chorym. 

W 1934 r., 10 OÊrodków Zdrowia w War-
szawie wprowadzi∏o do poradni U piel´-
gniarstwo domowe, w którym pracowa∏o 20
piel´gniarek. 

Wed∏ug Anny I˝yckiej-Kowalskiej „by∏y
to ju˝ lata, w których zacz´to rozumieç ko-

▼
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niecznoÊç zintegrowania opieki spo∏ecznej ze
zdrowotnà. Nie by∏o jeszcze wypracowanego
systemu, ale ju˝ istnia∏y tendencje do ca∏o-
Êciowej opieki nad rodzinà, zarówno z pobu-
dek humanitarnych, jak i ekonomicznych.” 

Po podj´ciu pracy w OÊrodku na podsta-
wie przeprowadzonej analizy zadaƒ piel´-
gniarki w Poradni „U” („Poradni Ubo-
gich”), Anna I˝ycka-Kowalska przedstawi∏a
Kierownictwu S∏u˝by Zdrowia projekt ra-
mowych za∏o˝eƒ organizacyjnych, cele i wy-
tyczne do realizacji zadaƒ umo˝liwiajàcych
ciàg∏oÊç opieki piel´gniarskiej od momentu
zakwalifikowania do leczenia i piel´gnowa-
nia przewlekle chorych w domu. Projekt
wprowadzono do wszystkich poradni „U”,
wydajàc równoczeÊnie zgod´ na zwi´kszenie
obsady piel´gniarskiej.

Piel´gniarki pracujàce w I OÊrodku
Zdrowia na Mokotowie w Warszawie bra∏y
czynny udzia∏ w prowadzonych pracach ba-
dawczych przez lekarzy wszystkich poradni.
Szczególnie w tym zakresie wyró˝nia∏y si´
zespo∏y pracujàce pod kierunkiem znanego
okulisty dr Mariana Zacherta w poradni
przeciwjagliczej i dr Zofii Szymaƒskiej, spe-
cjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego
w poradni pedologicznej.   

Piel´gniarki bra∏y równie˝ udzia∏ w ze-
spo∏owych ocenach skutecznoÊci swego
dzia∏ania. Oceniano poszczególne grupy
chorych ustalone przez lekarza na podstawie
podobnych grup chorób stosujàc analiz´
kart zdrowia pacjentów i treÊci wywiadów
piel´gniarskich. Wnioski obejmowa∏y wyni-
ki leczenia, prac´ personelu poradni, prac´
piel´gniarki spo∏ecznej w Êrodowisku domo-
wym i szkolnym. Kierunek doskonalenia
pracy koncentrowano na pog∏´bianiu wi´zi
dom – oÊrodek – szko∏a, zorganizowaniu
jednostek kulturalnych, spo∏eczno-wycho-
wawczych, oraz propagowaniu higieny.

Powa˝nym problemem ówczesnego pie-
l´gniarstwa domowego by∏ brak przygoto-
wania absolwentek szkó∏ piel´gniarstwa do
pracy w warunkach domowych. Staraniem
Podreferatu Piel´gniarstwa Domowego
upowszechniano, wi´c ma∏e formy meto-
dyczne: konferencje, kursy, posiedzenia te-
matyczne oraz samokszta∏cenie; niektóre
piel´gniarki podj´∏y nauk´ na Studium Spo-
∏eczno-OÊwiatowym Towarzystwa Wolnej
Wszechnicy Polskiej pod kierunkiem prof.
Heleny Radliƒskiej.

Przy wspó∏pracy piel´gniarek: M. de Lato-
ur, WiÊniewskiej, J. Romanowskiej opracowa-
no wytyczne do piel´gnowania ludzi niedo∏´˝-
nych, przewlekle chorych, wskazówki do pie-
l´gnacji w wybranych chorobach oraz wzór
torby piel´gniarskiej do piel´gnacji domowej.

Podj´ty w Warszawie eksperyment roz-
propagowano podczas VIII walnego zjazdu
Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Za-
wodowych referatem pt. „Piel´gnowanie
ob∏o˝nie chorych w domach”. Piel´gniar-
stwo domowe podj´to w ró˝nych rejonach
Polski. Ta nowa forma opieki szczególnie zo-
sta∏a rozwini´ta i ubogacona w Krakowie
przez Hann´ Chrzanowskà. 

Po upadku Warszawy w okresie okupacji
hitlerowskiej OÊrodki w ca∏ym kraju oprócz
swoich podstawowych zadaƒ opiekuƒczych
prowadzi∏y dzia∏alnoÊç konspiracyjnà.

W tych trudnych czasach terroru, aresz-
towaƒ wyroków Êmierci, warunkiem sukce-
su by∏ trafnie dobrany, lojalny, odpowie-
dzialny, elastyczny, zwarty zespó∏ pracowni-
ków, darzàcy siebie wzajemnym zaufaniem,
bowiem na oficjalnà prac´ miejskiej s∏u˝by
zdrowia i opieki spo∏ecznej nak∏ada∏a si´
dzia∏alnoÊç konspiracyjna, gro˝àca obozem
a nawet karà Êmierci. Takim w∏aÊnie pe∏nym
solidarnoÊci by∏ zespó∏ w I OÊrodku Zdro-
wia i Opieki Spo∏ecznej na Mokotowie.

Zgodnie z zarzàdzeniami w∏adz niemiec-
kich OÊrodek Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
opiekowa∏ si´ kalekami, chorymi i niezdol-
nymi do pracy, dzieçmi, kobietami samotny-
mi z dzieçmi, rodzinami nie posiadajàcymi
g∏ównych ˝ywicieli lub zdolnoÊci do pracy.

Ponadto, Anna I˝ycka-Kowalska jako kie-
rownik dzia∏u opieki w I OÊrodku Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej na Mokotowie zorgani-
zowa∏a wraz z pracownikami: 
• schronisko dla bezdomnych w wyniku

dzia∏aƒ wojennych,
• pomoc w wyremontowaniu sta∏ych miesz-

kaƒ przez wynaj´te z inicjatywy oÊrodka
ekipy budowlane i w przydzielaniu mate-
ria∏ów budowlanych,

• pomoc sàsiedzkà w opiece nad dzieçmi ro-
dziców pracujàcych,

• prowadzenie nauki szycia, naprawy bielizny,
bieliêniarstwa, tkactwa, szyde∏kowania,

• zbiórki odzie˝y i pieni´dzy,
• prowadzenie w Poradni dla Dzieci nauki

dla m∏odzie˝y, majàcej trudnoÊci w nauce,
• wyjazdy letnie dla dzieci i m∏odzie˝y

w okolicach Warszawy poprzez ksi´˝y
w parafiach, w∏aÊcicieli ziemskich, osoby
zwiàzane ze spó∏dzielczoÊcià,

• pomoc osobom zwiàzanym z konspiracjà,
wspó∏prac´ z Patronatem nad wi´êniami,

• pomoc ludnoÊci pochodzenia ˝ydowskiego. 

Sukcesem piel´gniarstwa domowego
wdra˝anego w latach trzydziestych by∏o u∏a-
twienie ˝ycia cz∏owiekowi choremu i bezrad-
nemu, odcià˝enie szpitali w procesie hospita-
lizacji. Wprowadzony model opieki by∏ taƒ-

szy, integrowa∏ spo∏ecznoÊç rodziny i najbli˝-
szego otoczenia, podnosi∏ poziom kultury hi-
gieniczno-sanitarnej. Umo˝liwi∏ wprowadze-
nie nowych programów nauczania uwzgl´d-
niajàcych zaj´cia teoretyczne i praktyczne
z dzia∏u: Piel´gniarstwo domowe. Ekspery-
mentalne po∏àczenie OÊrodka Zdrowia ze
Stacjà Opieki Spo∏ecznej umo˝liwi∏o wypra-
cowywanie metod i zasad wspó∏pracy opar-
tych na profilaktyce i resocjalizacji. Zainspi-
rowa∏o pierwsze zmiany w opiece spo∏ecznej,
stawiajàc w pierwszym okresie na przygoto-
wanie wysoko kwalifikowanego personelu
kszta∏conego w Studium Pracy Spo∏ecznej-
Wychowawczej Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Po wojnie ten model opieki nad rodzinà
zosta∏ odrzucony. OÊrodek Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej sta∏ si´ Przychodnià i Poradnià.
Kontynuowa∏a go mimo wielu utrudnieƒ
Hanna Chrzanowska w ramach praktyki
szkolnej w Krakowskiej Szkole Piel´gniarek.
W 1957 r. otrzyma∏a dodatkowe wsparcie
w realizacji idei piel´gniarstwa parafialnego
od ks. Infu∏ata Machaja z KoÊcio∏a Mariac-
kiego, a po Jego Êmierci od ówczesnego po-
mocniczego biskupa Karola Wojty∏y i bisku-
pa Eugeniusza Baziaka. Jednà z piel´gniarek
wspó∏pracujàcych z Hannà Chrzanowskà od
lat by∏a Alina Rumun.

Piel´gniarstwo Êrodowiskowe w Polsce
zosta∏o powo∏ane oficjalnie dopiero decyzjà
Ministra Zdrowia w 1966 r. (Dz. Urz.
MZiOS Nr 14, 1966 z dnia 10.08.1966),
a okreÊlenie „Êrodowisko” zastàpiono okre-
Êleniem „rodzina” w 1985 r. (Dz.Urz.
MZiOS Nr 12 z dnia 28.10.1985).
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Warszawskiej Szko∏y Piel´gniarstwa 1921-1945.
Stowarzyszenie Redaktorów. Warszawa 1993.

2. Jezierska M., B.: Powstanie i rozwój piel´gniar-
stwa spo∏ecznego w Warszawie do roku 1939.
CMDNÂSzM. Warszawa 1989.

3. Kaniewska-I˝ycka J.: Rozwój piel´gniarstwa
w Polsce do roku 1950. Cz. I. CMDNÂSzM. War-
szawa 1987.

▼

Hanna Chrzanowska
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: Dzieƒ Po∏o˝nej, Mi´dzynaro-
dowy Dzieƒ Piel´gniarek sk∏ania do przemy-
Êleƒ. Piel´gniarki i po∏o˝ne stanowià najlicz-
niejszà grup´ zawodowà wÊród pracowników
sektora ochrony zdrowia. Mamy przedstawi-
cieli w Sejmie, Senacie, Ministerstwie Zdro-
wia, Krajowych i Wojewódzkich Konsultan-
tów i profesjonalnie przygotowanà kadr´ kie-
rowniczà. Ponadto mamy w∏asnà korporacj´
zawodowà, zwiàzki zawodowe i kilkanaÊcie
stowarzyszeƒ zawodowych.
Czy zdaniem Pani doktor udzia∏ piel´gnia-
rek i po∏o˝nych w ˝yciu spo∏ecznym pomaga
nam w budowaniu wspó∏czesnego wizerunku
piel´gniarki i po∏o˝nej? 
Co daje nam satysfakcj´, a co nadal stanowi
wyzwanie?
M.T.: Pami´tam – powtarzane
przez pokolenia liderek piel´gniar-
stwa – has∏o „nic o nas, bez nas”.
To jego realizacja doprowadzi∏a
m. in. do: powo∏ania wy˝szych
uczelni i stworzenia podstaw na-
ukowego piel´gniarstwa, powsta-
nia samorzàdu zawodowego, re-
prezentacji Polskiego Towarzy-
stwa Piel´gniarskiego w Medycz-
nych Towarzystwach Naukowych
i w Mi´dzynarodowej Radzie Pie-
l´gniarek. Piel´gniarki i po∏o˝ne
z racji wykonywanego zawodu sà
zwiàzane ze spo∏eczeƒstwem licz-
nymi wi´zami. Prezentujà wysoki
rozwój uczuç spo∏ecznych, huma-
nitarnych. Wspó∏czesny wizeru-
nek piel´gniarki i po∏o˝nej winien
opieraç si´ nie tylko na pe∏nieniu
roli zawodowej. PowinnyÊmy bardziej ni˝
dotàd zabiegaç o korzystanie z przys∏ugujà-
cych praw i uprawnieƒ. Spe∏niaç obywatelski
obowiàzek poprzez uczestniczenie w ˝yciu
spo∏eczno-politycznym paƒstwa. Wp∏ywaç
na tworzenie jego struktur i rozwój. Wzrost
liczby piel´gniarek z cenzusem uniwersytec-
kim i wykszta∏ceniem wy˝szym powinien
sprzyjaç tym dzia∏aniom. Pe∏nienie ról spo-
∏ecznych na ró˝nych szczeblach w∏adzy parla-
mentarnej, administracyjnej, samorzàdowej
to wcià˝ szansa na budowanie nowego wize-
runku zawodowego. Niejednokrotnie mo˝na
odnieÊç wra˝enie, ˝e obawiamy si´ si´gnàç
po wielkà zbiorowà odpowiedzialnoÊç, jakà

jest demokracja. A czy to nie jest dla nas naj-
istotniejsze wyzwanie? 

: Podwaliny profesjonalizmu
zawodowego stanowi system kszta∏cenia pie-
l´gniarek i po∏o˝nych. Jakie by∏y poczàtki
w budowaniu sytemu kszta∏cenia piel´gnia-
rek i po∏o˝nych i jak wówczas radziliÊcie sobie
Paƒstwo z problemami w tej dziedzinie?
M.T.: Najwi´kszym naszym sprzymierzeƒ-
cem by∏ zapa∏ i twórcza wola. Systematyczna
praca i cz´sto trudna wspó∏praca. Stosowanie
dyplomacji i negocjacji. Odpowiedzialny po-
dzia∏ zadaƒ. Wysokie wymagania wobec sie-
bie i kadry. Na pewno nie by∏o ∏atwo, ale by-
∏y efekty. Studenci rozpoczynajàcy studia pie-
l´gniarskie nie zdajà sobie zapewne sprawy, ̋ e

jeszcze w 1956 roku, liczba piel´gniarek dy-
plomowanych w kraju nie si´ga∏a 1500 osób.
W placówkach s∏u˝by zdrowia pracowa∏y pie-
l´gniarki o 18. typach przygotowania zawo-
dowego i o najró˝niejszym stopniu wykszta∏-
cenia ogólnego (rzadko Êredniego). W 1966
roku wygas∏a ustawa o przejÊciowym nada-
waniu uprawnieƒ piel´gniarki w drodze egza-
minu paƒstwowego, do którego przystàpi∏o
1620 piel´gniarek z województwa katowic-
kiego. W 1961-1963 przeprowadzono reor-
ganizacj´ systemu szkolnictwa piel´gniarek
w Polsce. Upowszechniono uruchamianie
pomaturalnych szkó∏ piel´gniarstwa, liceów
medycznych i szkó∏ asystentek piel´gniar-

skich. Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e
od tej daty zacz´to budowanie nowego syste-
mu kszta∏cenia w sposób uporzàdkowany i ja-
koÊciowo ujednolicony. W okresie funkcjono-
wania wymienionych powy˝ej typów szkó∏
piel´gniarstwa liczba absolwentów zabezpie-
cza∏a spo∏eczne potrzeby na opiek´ piel´-
gniarsko-po∏o˝niczà. Ârednio rocznie dyplom
piel´gniarki uzyskiwa∏o ponad tysiàc osób.
Sytuacja uleg∏a niekorzystnej zmianie po li-
kwidacji i wygaszeniu dzia∏alnoÊci szkó∏ decy-
zjà resortu. Od 1998 roku rozpoczyna si´ no-
wy etap – kszta∏cenie piel´gniarek na pozio-
mie wy˝szym. Aktualnie mamy dostosowany
do dyrektyw Unii Europejskiej przeddyplo-
mowy system kszta∏cenia. Odbywa si´
w uczelniach wy˝szych po uzyskaniu akredy-

tacji do prowadzenia studiów li-
cencjackich i magisterskich.
W uczelniach uniwersyteckich ist-
nieje mo˝liwoÊç uzyskania stopnia
naukowego doktora, doktora ha-
bilitowanego, profesora. Jednak
droga i czas, w którym uzyskano
mo˝liwoÊci kszta∏cenia na pozio-
mie wy˝szym oraz stosownych ty-
tu∏ów naukowych by∏a szczególnie
skomplikowana. Jednym z koron-
nych argumentów do powo∏ania
uczelni wy˝szej by∏a potrzeba za-
trudnienia wykwalifikowanej ka-
dry nauczycielskiej przy reorgani-
zacji i rozwoju szkolnictwa me-
dycznego, a tak˝e zmiany w struk-
turach organizacyjnych s∏u˝by
zdrowia. Integracja szpitali, przy-
chodni, pogotowia ratunkowego

w jeden zespó∏ opieki zdrowotnej kierowany
przez dyrektora przy udziale naczelnej piel´-
gniarki wymaga∏y, aby piel´gniarska kadra
kierownicza posiada∏a cenzus akademicki.
W konsekwencji powo∏ano pierwsze studia
piel´gniarstwa w AM w Lublinie (1969) i na-
st´pne w Âlàskiej Akademii Medycznej
w 1974 r.

: Przez wiele lat by∏a Pani ini-
cjatorem kursów dla piel´gniarek i po∏o˝nych.
Jak z perspektywy czasu ocenia Pani skutecz-
noÊç przekazywanej w ten sposób wiedzy? Czy
aktualny trend kszta∏cenia ustawicznego jest
kontynuacjà ówczesnych dzia∏aƒ?

Wywiad z Marià Trzeciak – dr n. biol., 

adiunktem w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Âlàskiej Wy˝szej Szkole 

Zarzàdzania im gen. Jerzego Zi´tka w Katowicach

Uroczystość wręczenia dyplomów w LM w Sosnowcu
– 1967 r. W środku: – Wicedyrektor mgr Grażyna Wrońska
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M.T.: Kszta∏cenie podyplomowe prowadzo-
ne w formie kursów kwalifikacyjnych, specja-
listycznych i dokszta∏cajàcych oraz specjaliza-
cji uprawniajàcych do wykonywania okreÊlo-
nych czynnoÊci przez piel´gniarki i po∏o˝ne
jest nieodzowne do uzyskiwania umiej´tno-
Êci i sprawnoÊci w okreÊlonej dziedzinie. Nie
wystarczy empatia, dobre serce wobec pod-
opiecznych. Piel´gniarka/po∏o˝na musi
umieç, wiedzieç i chcieç. Reprezentowaç
osobowoÊç dojrza∏à. Tak by∏o, jest i pewnie
pozostanie. Temu w∏aÊnie s∏u˝y kszta∏cenie
podyplomowe i samokszta∏cenie. Trendy
kszta∏cenia podyplomowego uleg∏y zmianie
pod wzgl´dem organizacyjnym i finanso-
wym. Przez 30 lat kierowa∏am oÊrodkiem
kszta∏cenia i by∏am organizatorem finanso-
wanego z bud˝etu paƒstwa kszta∏cenia dla
zawodów medycznych majàcych zastosowa-
nie w ochronie zdrowia. Od kilku lat kszta∏-
cenie mogà organizowaç inne podmioty, za
odp∏atnoÊcià zainteresowanych s∏uchaczy. To
dla naszej kadry jest znacznym obcià˝eniem
bud˝etu domowego zw∏aszcza, ˝e uposa˝e-
nie jest zbyt niskie w porównaniu do wydat-
ków oraz ˝e wiele piel´gniarek op∏aca sobie
równie˝ uzupe∏niajàce piel´gniarskie studia
pomostowe. Pragn´ podkreÊliç znaczàcà rol´
Izby w zakresie dofinansowania i organizacji
kursów dla piel´gniarek i po∏o˝nych. Z satys-

fakcjà stwierdzam spotykajàc si´ nadal z licz-
nymi absolwentami w OÊrodku oraz przede
wszystkim efektami ich pracy, ̋ e prowadzone
zaj´cia dydaktyczne i praktyczne by∏y bardzo
po˝yteczne i wiele wàtków jest wcià˝ aktual-
nych i wzbogacanych. 

: Z nutkà nostalgii wspomi-
nam dziÊ pierwsze zaj´cia na salach demon-
stracyjnych, spotkania z pacjentami w oddzia-
∏ach szpitalnych i wizyty patrona˝owe. W ja-
ki sposób Pani zdaniem m∏odzie˝ prze˝ywa
dziÊ swoje pierwsze spotkanie z zawodem?
M.T.: Przyznam, ˝e i mnie ogarnia nostal-
gia. Przecie˝ nikt m∏odoÊci nie umie zapo-
mnieç. Tych pierwszych porywów spe∏nio-
nych oczekiwaƒ w szkole. Trwo˝liwych ru-
chów w sali demonstracyjnej i w sali cho-
rych. Bystrych oczu instruktorek, co akurat
widzia∏y wszystko, i wykrochmalonego jak
brzytwa czepka, z siatkà na w∏osach, i sztyw-
nego szarego mundurku z bia∏ym bawetem. 
Przera˝ajàcej samodzielnoÊci i odpowiedzial-
noÊci przy wykonywaniu zabiegów a szczegól-
nie iniekcji z penicyliny prokainowej zapycha-
jàcej Êwiat∏o ig∏y i podawania do˝ylnie leków
silnie dzia∏ajàcych – na polecenie lekarza –
zw∏aszcza w domu chorego bez posiadania
przez piel´gniark´ uprawnieƒ w Êwietle prawa.
Ze wzgl´du na moje dotychczasowe doÊwiad-

czenie zwiàzane z kszta∏ceniem podyplomo-
wym nie posiadam g∏´bszej wiedzy na temat
prze˝ywania przez m∏odzie˝ swoich pierw-
szych spotkaƒ z zawodem. Domniemywam,
˝e prze˝ycia emocjonalne sà zbie˝ne z naszymi.

: Bioràc pod uwag´ wybrany
przez Panià zawód Piel´gniarki, co wspomi-
na Pani z najwi´kszym rozrzewnieniem? Za
czym t´skni Pani serce?
M.T.: Gdybym chcia∏a dok∏adnie odpowie-
dzieç na to pytanie, mój wywód by∏by bardzo
d∏ugi, co zwiàzane jest z latami pracy na wie-
lu piel´gniarskich stanowiskach wykonaw-
czych i kierowniczych. A za czym t´skni mo-
je serce? Zawsze za cz∏owiekiem. Tym cierpià-
cym, powracajàcym po terapii do zdrowia,
uÊmiechem dziecka po wykonanym szczepie-
niu lub wstrzykni´ciu. Osobami, które spo-
tka∏am wykonujàc zawód piel´gniarki
a zw∏aszcza kadrà kierowniczà, piel´gniarka-
mi/po∏o˝nymi wykonujàcymi codzienne obo-
wiàzki. Nauczycielami, pracownikami nauko-
wymi, lekarzami od których uczy∏am si´ trud-
nej sztuki piel´gniarstwa, medycyny, organi-
zacji, zarzàdzania, kierowania i umiej´tnoÊci
wspó∏˝ycia w zespole oraz mi∏oÊci bliêniego.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

: Promowana wizja piel´-
gniarstwa przez Mi´dzynarodowà Rad´ Pie-
l´gniarek (ICN) i po∏o˝nictwa przez Mi´-
dzynarodowe Stowarzyszenie Po∏o˝nych
(ICM) akcentuje autonomi´, wartoÊci
tkwiàce w tych zawodach oraz dobrà prakty-
k´ zawodowà zorientowanà na pacjenta. Ja-
kie zdaniem Pani doktor powinnyÊmy podjàç
priorytetowe dzia∏ania w dà˝eniu do udzie-
lania najwy˝szego poziomu opieki?

H.K.: Opieka piel´gniarska wysokiej jakoÊci
to taka, która odpowiada okreÊlonym kryte-
riom, jest zgodna z aktualnà, profesjonalnà
wiedzà a przede wszystkim zapewnia pacjen-
tom osiàganie po˝àdanych efektów zdro-
wotnych. Zapewnienie jakoÊci opieki piel´-
gniarskiej jest z∏o˝onym problemem i wy-
maga kompleksowego podejÊcia. W ocenie
opieki piel´gniarskiej, podobnie jak w oce-
nie ca∏ego systemu opieki zdrowotnej, które-

go jest integralnà cz´Êcià, bierze si´ pod
uwag´ trzy podstawowe elementy: 
• struktur´, czyli nak∏ady – zasady organiza-

cji opieki, zasoby ludzkie, podstawy praw-
ne, fizyczne i spo∏eczne warunki pracy, 

• proces, czyli metody, procedury oraz
wszelkie relacje pomi´dzy piel´gniarkà
a pacjentem,

• wynik, czyli osiàgni´cia pacjenta w zakre-
sie zdrowia oraz satysfakcja piel´gniarek
z osiàgni´tych wyników i sytuacji pracy.

Elementy te wyznaczajà kierunki dzia∏aƒ po-
dejmowanych w dà˝eniu do zapewnienia
najwy˝szego poziomu opieki. 
Promowana obecnie wizja piel´gniarstwa
i po∏o˝nictwa akcentujàca autonomi´, warto-
Êci tkwiàce w tych zawodach oraz dobrà
praktyk´ zawodowà zorientowanà na pacjen-
ta, jak nigdy dotàd podkreÊla „szczególnoÊç”
tych zawodów. Piel´gniarka, po∏o˝na to dziÊ

nie tylko zawód, profesja, sztuka, nauka, ale
równie˝ „powo∏anie”. Powo∏anie dla „wybra-
nych” – wra˝liwych na ludzkie cierpienie. 
Patrzàc na problem z pozycji nauczyciela
akademickiego, uczestniczàcego w kszta∏ce-
niu piel´gniarek i po∏o˝nych, rozpocz´∏abym
od tych „wybranych”. 
Do zawodu powinny trafiaç te osoby, dla
których piel´gniarstwo b´dzie stanowi∏o
sens ˝ycia, b´dzie dawa∏o satysfakcj´, jakiej
inne zawody daç nie mogà. 
Wa˝na jest bie˝àca weryfikacja programów
kszta∏cenia, zgodnie z aktualnà, profesjonal-
nà wiedzà. 
Równie wa˝ne jest kszta∏towanie poczucia
odpowiedzialnoÊci zawodowej wyra˝onej
w∏aÊciwà postawà zawodowà.

: Wyniki badaƒ naukowych
stwierdzajà Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy liczbà
zatrudnionego personelu i obcià˝eniem

Wywiad z Halinà Kulik – dr n. hum., pracownikiem naukowym 

na Wydziale Opieki Zdrowotnej, Katedrze Piel´gniarstwa Zak∏adzie Propedeutyki 

Piel´gniarstwa Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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w pracy, a poziomem Êwiadczeƒ udzielanych
przez piel´gniark´/po∏o˝nà. Z jakich wzor-
ców powinniÊmy skorzystaç, by wyeliminowaç
przyczyn´ obcià˝eƒ na stanowisku pracy pie-
l´gniarek i po∏o˝nych?
H.K.: Rozpatrujàc znaczenie „Êrodowiska
pracy” trzeba mieç na uwadze obiektywne
i subiektywne czynniki towarzyszàce cz∏o-
wiekowi w procesie pracy. WÊród czynników
szkodliwych, na których dzia∏anie sà nara˝o-
ne piel´gniarki w swoim Êrodowisku pracy,
powszechnie wymienia si´ czynniki biolo-
giczne, alergizujàce, toksyczne, czynniki fi-
zyczne, prac´ w porze nocnej i prac´ zmia-
nowà, a niejednokrotnie pomija obcià˝enie
piel´gniarki wysi∏kiem fizycznym, spowodo-
wane „niedoborami” kadrowymi. 
Liczne badania /polskie i zagraniczne/ poka-
za∏y, ˝e tam, gdzie przypada wi´ksza liczba
pacjentów na jednà piel´gniark´, tam te˝ ist-
nieje wi´ksza ÊmiertelnoÊç i zachorowalnoÊç,
wi´cej b∏´dów w sztuce i niekorzystnych
zdarzeƒ. Wysoka liczba personelu piel´gniar-
skiego zwiàzana jest ze zmniejszeniem zda-
rzeƒ niepo˝àdanych, wynikajàcych z procesu
leczenia.  Badania te wskazujà jednoznacznie
kierunek, w jakim powinny byç podejmowa-
ne dzia∏ania przez zarzàdzajàcych ochronà
zdrowia. 
Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e normy
zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝nych nigdy
nie zosta∏y okreÊlone przez ministra zdro-
wia. Ustawa o zak∏adach opieki zdrowotnej
z 1997 roku zobowiàza∏a ministra zdrowia
i opieki spo∏ecznej do okreÊlenia w drodze
rozporzàdzenia, sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pracowników w za-
k∏adach opieki zdrowotnej. OkreÊlenie tych
norm w poszczególnych zak∏adach opieki
zdrowotnej oddano w kompetencje ich kie-
rowników. Rozporzàdzenie w tej sprawie
minister wyda∏ w 1999 roku. Rozporzàdze-
nie okreÊla sposób ustalania minimalnych

norm zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝nych
w zak∏adzie opieki zdrowotnej, w celu za-
pewnienia w∏aÊciwego poziomu udzielanych
Êwiadczeƒ zdrowotnych stosownie do stanu
zdrowia pacjentów i potrzeb piel´gnacyj-
nych. 
Minimalne normy zatrudnienia okreÊla
skomplikowany algorytm. Brak jednak
w Rozporzàdzeniu okreÊlenia znaczenia
terminu „w∏aÊciwy poziom udzielanych
Êwiadczeƒ zdrowotnych stosownie do sta-
nu zdrowia pacjentów i potrzeb piel´gna-
cyjnych”.
Pami´tajmy, ˝e opieka piel´gniarska nie jest
zawieszona w pró˝ni, jest integralnà cz´Êcià
systemu opieki zdrowotnej. System opieki
zdrowotnej z kolei - jest wytworem danego
spo∏eczeƒstwa. Zarówno w Polsce jak i na
ca∏ym Êwiecie, poszukuje si´ skutecznych
metod tak zapewnienia jakoÊci opieki zdro-
wotnej, jak i eliminowania zagro˝eƒ czy
przecià˝eƒ. Bioràc pod uwag´ naszà rzeczy-
wistoÊç spo∏ecznà musimy sami weryfiko-
waç istniejàce wzorce lub wypracowywaç
w∏asne zgodnie z naszymi potrzebami i spe-
cyfikà problemów. Moim zdaniem nale˝a∏o-
by zwróciç uwag´ na:
• polityk´ kadrowà – w tym dobór kadr

i motywowanie do pracy,
• organizacj´ stanowisk pracy – w tym wy-

posa˝enie stanowisk pracy w sprz´t
zmniejszajàcy niebezpiecznà natur´ pracy, 

• wdra˝anie zasad ergonomii, 
• szkolenie pracowników w zakresie bez-

piecznych metod pracy i radzenia sobie ze
stresem. 

: Ka˝da piel´gniarka i po∏o˝-
na ma prawo do bezpiecznego Êrodowiska
pracy. Jego elementy tworzà min.: liczba per-
sonelu, wyposa˝enie placówek, bezpieczeƒstwo
fizyczne i psychiczne personelu oraz atmosfe-
ra pracy. W jaki sposób przygotowaç m∏odych

ludzi wchodzàcych dopiero w nasze szeregi do
bezpiecznej pracy zawodowej?
H.K.: Bezpieczeƒstwo w pracy zawodowej
piel´gniarki i po∏o˝nej wià˝e si´ z wiedzà 
i umiej´tnoÊciami zawodowymi, ale równie˝
(a mo˝e przede wszystkim) z poczuciem od-
powiedzialnoÊci zawodowej wyra˝onej w∏a-
Êciwà postawà zawodowà. 
System kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych
umo˝liwia zdobywanie wiedzy i umiej´tno-
Êci zgodnie z aktualnà profesjonalnà wiedzà
na bardzo wysokim poziomie. Wiedz´
i umiej´tnoÊci uzupe∏niamy i doskonalimy
w trakcie ustawicznego kszta∏cenia. Mo˝na
jà (je) weryfikowaç i w razie potrzeby uzu-
pe∏niaç. 
OdpowiedzialnoÊç zawodowa to obowiàzek
moralny, a tak˝e prawny, odpowiadania za
wykonane osobiÊcie lub zlecone innej osobie
czynnoÊci zawodowe oraz ich zaniechanie
lub zaniedbanie w ich wykonaniu. Zwróci∏a-
bym baczniejszà uwag´ na t´ w∏aÊnie kwe-
sti´. OdpowiedzialnoÊç zawodowa to nie
tylko powinnoÊci piel´gniarki/po∏o˝nej, ale
równie˝ jej prawa. Piel´gniarka/po∏o˝na jako
cz∏onek zespo∏u terapeutycznego nie jest
ubezw∏asnowolnionà wykonawczynià pole-
ceƒ lekarskich, ma prawo znaç celowoÊç zle-
cenia lekarskiego, ma prawo do wyjaÊnieƒ
odnoÊnie dawki, czy sposobu podania zleco-
nego leku, do czytelnego, pisemnego zlece-
nia lekarskiego. Ma wreszcie prawo odmó-
wiç przyj´cia czy wykonania jakiegoÊ zlece-
nia. Piel´gniarka i po∏o˝na nie jest równie˝
„niewolnikiem” pracodawcy. Ma prawo znaç
granice rozsàdnego „poÊwi´cenia si´” i do-
magaç si´ respektowania tego prawa przez
kadr´ kierowniczà. OczywiÊcie w praktyce
jest to zadanie trudne, cz´sto wymagajàce
nawet odwagi. 

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Wywiad z Weronikà Ch´ciƒskà studentkà II roku, Wydzia∏u Opieki 

Zdrowotnej Kierunku Piel´gniarstwo Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach 

: Czym dla studentki studiów
piel´gniarskich jest piel´gniarstwo: zawo-
dem, pasjà, powo∏aniem?
W.C.: Odkàd pami´tam mojà pasjà by∏a me-
dycyna, ale nie mia∏am skonkretyzowanych
planów odnoÊnie kierunku, w którym chcia-
∏abym si´ kszta∏ciç. Wybór piel´gniarstwa to
by∏ przypadek i zrzàdzenie losu, ale patrzàc

przez pryzmat prawie dwóch lat studiów za-
wód, którego wykonywanie daje mi satys-
fakcj´. Chc´ pomagaç ludziom, dawaç im
wsparcie i okazywaç pomoc w trudnych mo-
mentach ich ˝ycia, ale mieç równie˝ mo˝li-
woÊç ciàg∏ego rozwoju i poczucia, ˝e jest
jeszcze mnóstwo rzeczy, których mog´ si´
nauczyç, udoskonaliç, poprawiç. Dà˝yç do

celu, który im bli˝szy jest osiàgni´cia tym
bardziej si´ oddala. W∏aÊnie piel´gniarstwo
daje mi te mo˝liwoÊci.

: Jakie cechy, umiej´tnoÊci
przysz∏ego lidera w zawodzie chcia∏aby Pani
u siebie rozwijaç i dlaczego? Co chcia∏aby
Pani zmieniç w funkcjonowaniu zawodu

▼
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w kontekÊcie dobra pacjenta, piel´gniarki,
studenta?
W.C.: Dla mnie lider to osoba, która wyró˝-
nia si´ z otoczenia ogromnà wiedzà i umie-
j´tnoÊciami i na nich przede wszystkim bu-
duje autorytet. To osoba wra˝liwa, wyrozu-
mia∏a i odpowiedzialna, stàpajàca mocno po
ziemi, potrafiàca wykorzystaç predyspozycje
poszczególnych cz∏onków zespo∏u. I w∏aÊnie
te cechy chcia∏abym w sobie rozwijaç.
Moim zdaniem bardzo wa˝ne w pracy z pa-
cjentem jest nawiàzanie z nim kontaktu,
umo˝liwienie mu poznania siebie na tyle, aby
móg∏ obdarzyç nas zaufaniem. Na to jednak
potrzebny jest czas, którego piel´gniarka
podczas dy˝uru ma za ma∏o, aby nie tylko
wykonaç przy pacjencie czynnoÊci medyczne,
ale tak˝e poznaç jego obawy, problemy zwià-
zane z pobytem w szpitalu, czy swojà choro-
bà i pomóc mu w miar´ swoich mo˝liwoÊci.

Dlatego uwa˝am, ˝e liczba pacjentów, która
podlega jednej piel´gniarce jest za du˝a, po-
niewa˝ nie mamy do czynienia z przedmiota-
mi tylko z ludêmi, którzy nie liczà tylko na
udzielenie pomocy medycznej, ale równie˝
wys∏uchanie, gdy˝ nie od dziÊ wiadome jest,
˝e psychika pacjenta odgrywa wa˝nà rol´
w procesie leczenia. Badania pokazujà, ˝e pa-
cjent, który czuje, ˝e jest wa˝ny, zarówno dla
lekarza jak i piel´gniarki, lepiej przestrzega
zaleceƒ, a przez to jest efektywniej leczony. 

: Czy studenci kierunku Piel´-
gniarstwa czerpià inspiracj´ z dorobku zawodo-
wego nestorek polskiego piel´gniarstwa oraz po-
staw w ich ˝yciu osobistym i pracy, a jeÊli tak, to
w jakim zakresie? Co podziwiajà? Co motywuje
ich do dzia∏aƒ na rzecz pacjenta i zawodu?
W.C.: OczywiÊcie, studenci piel´gniarstwa
bardzo wiele czerpià z dorobku nestorek

polskiego piel´gniarstwa, choç myÊl´, ˝e na
co dzieƒ nie zdajà sobie z tego sprawy. Takie
osobowoÊci jak nie˝yjàce ju˝ niestety Pani
Rachela Hutner czy Pani Hanna Chrzanow-
ska to prekursorki nowoczesnej polskiej my-
Êli piel´gniarskiej, sposobu kszta∏cenia, to
mi´dzy innymi One stworzy∏y fundamenty,
na których teraz my mo˝emy budowaç no-
wà, lepsza przysz∏oÊç, nie tylko dla nas, ale
przede wszystkim dla pacjentów. Ja najbar-
dziej podziwiam nestorki polskiego piel´-
gniarstwa za pokor´, z jakà podchodzi∏y do
˝ycia, i jakà okazywa∏y cierpieniu, za umie-
j´tnoÊç poÊwi´cenia swojego ˝ycia dla dobra
drugiego cz∏owieka i za si∏´ woli, charakteru,
która pozwoli∏a im stworzyç podwaliny
wspó∏czesnego piel´gniarstwa.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Wywiad z Joannà Podkalickà – studentkà III roku 

Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej Kierunku Po∏o˝nictwo Âlàskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach

: Czym dla studentki studiów
po∏o˝niczych jest po∏o˝nictwo: zawodem, pa-
sjà, powo∏aniem?
J.P.: Jest zawodem, do którego trzeba mieç
pasje i powo∏anie. Tylko po∏àczenie tych
trzech aspektów w ca∏oÊç mo˝e dawaç praw-
dziwà satysfakcj´ z wykonywanej pracy, któ-
ra oczywiÊcie przek∏ada si´ na to jak jesteÊmy
odbierane przez nasze pacjentki. Najwa˝-
niejsza jest nasza ÊwiadomoÊç wyjàtkowoÊci
tego, co robimy. JeÊli nasza praca b´dzie na-
szà pasjà, to ludzie, z którymi b´dziemy si´
spotykaç na pewno to zauwa˝à.

: Jakie cechy, umiej´tnoÊci przy-
sz∏ego lidera w zawodzie chcia∏aby Pani u sie-
bie rozwijaç i dlaczego? Co chcia∏aby Pani
zmieniç w funkcjonowaniu zawodu w kontek-
Êcie dobra pacjentki, po∏o˝nej, studenta?
J.P.: MyÊl´, ˝e najwa˝niejsze jest to, ˝eby pa-
cjentki czu∏y si´ przy nas bezpiecznie. Jednak
˝eby stworzyç atmosfer´ zaufania, same mu-
simy byç pewne tego, co robimy i co umie-
my. Podstawà naszego dzia∏ania musi byç
dobre przygotowanie merytoryczne. Dobra
po∏o˝na to po∏o˝na opanowana, stanowcza,
odpowiedzialna a jednoczeÊnie osoba ciep∏a,
budzàca sympati´. 
Du˝a liczba praktyk studenckich sprzyja na-
bieraniu wprawy jak i profesjonalnego po-
dejÊcia w wykonywaniu obowiàzków. Wa˝nà

rol´ odgrywa tutaj atmosfera szpitala, w któ-
rym pierwszy raz spotykamy si´ z naszym
przysz∏ym zawodem. Relacja z personelem,
z prze∏o˝onymi rzutuje na nasze dalsze po-
strzeganie pracy na oddziale. Ja swoje prak-
tyki studenckie na pewno b´d´ pami´taç
bardzo mi∏o. Zespó∏, z którym si´ spotka∏am
swojà postawà, oraz ch´cià wspó∏pracy g∏´-
boko mnie utwierdzi∏ w s∏usznoÊci wyboru
kierunku studiów.
Ze strony studenta dodam, ˝e mo˝liwoÊci,
jakie stwarza studiowanie na Âlàsku sà
ogromne. Ró˝norodnoÊç oddzia∏ów, na ja-
kich odbywajà si´ zaj´cia oraz wysokie kwa-
lifikacje osób, które te zaj´cia prowadzà ma
swoje odbicie w dobrym przygotowaniu nas
do pracy. Wraz z podniesieniem naszych
kwalifikacji zmienia si´ ÊwiadomoÊç kobiet
wzgl´dem nas. Mamy w tej kwestii jeszcze
braki i dla niektórych kobiet po∏o˝na dalej
kojarzy si´ nie najlepiej, ale i ta kwestia zmie-
nia si´ na lepsze. Dobrze wykszta∏cona po-
∏o˝na, to po∏o˝na spe∏niona w tym, co robi,
a do „po∏o˝nej z powo∏ania” chce si´ wracaç.
I oto chodzi.

: Czy studentki kierunku Po-
∏o˝nictwa czerpià inspiracj´ z dorobku zawo-
dowego nestorek polskiego po∏o˝nictwa oraz
postaw w ich ˝yciu osobistym i pracy, a jeÊli
tak, to w jakim zakresie? Co podziwiajà? Co

motywuje ich do dzia∏aƒ na rzecz pacjentki
i zawodu?
J.P.: Pierwsza nestorkà polskiego po∏o˝nic-
twa jest oczywiÊcie Stanis∏awa Leszczyƒska.
Wzór po∏o˝nej, której przysz∏o pracowaç
w ci´˝kich obozowych warunkach. Dzisiaj
praca wydaje si´ inna, co nie znaczy, ˝e l˝ej-
sza i ∏atwiejsza. Mo˝e ju˝ nie w obozie i nie
pod tak wielkà presjà, ale z tà samà odpowie-
dzialnoÊcià i mam nadziej´ z tym samym za-
anga˝owaniem. Tak naprawd´ to czerpiemy
najwi´cej od tych po∏o˝nych, które ju˝ teraz
spotykamy. Na naszym kierunku du˝y nacisk
k∏adzie si´ na praktyki w sali porodowej. Ju˝
po drugim roku na praktykach letnich zaczy-
namy odbieraç porody. Bardzo du˝o zale˝y
w tym momencie od zespo∏u pracujàcego
w danej placówce. Tego co mo˝na si´ na-
uczyç od po∏o˝nej z wieloletnim sta˝em „po-
rodówkowym” nie zastàpi ˝adna ksià˝ka.
Podziwiamy opanowanie, profesjonalizm
i to ˝e mimo wielu lat w tym zawodzie nie
popadajà w rutyn´. Umiej´tnoÊç ch∏odnej
oceny sytuacji, a zarazem ciep∏e podejÊcie do
kobiety rodzàcej u po∏o˝nych, z którymi te-
raz na studiach dy˝urujemy sprawia, ˝e go-
dziny sp´dzone nad ksià˝kami nabierajà in-
nego, wa˝nego znaczenia.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch 
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Warto wiedzieć

Bogus∏awa Liptak-Raczek ● Naczelna Piel´gniarka Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM w Katowicach GCM im. prof. Leszka Gieca

Koncepcja budowy Szpitala Specjali-
stycznego w Katowicach-Ochojcu pod

nazwà Âlàskie Centrum Medyczne (ÂCM)
powsta∏a w II po∏owie lat 60-tych z inicjaty-
wy ówczesnego wojewody genera∏a Jerzego
Zi´tka. W jego sk∏ad mia∏y wchodziç 2 szpi-
tale: Wieloprofilowy Szpital Specjalistyczny
(WSS), Âlàski OÊrodek Kardiologii (ÂOK)
oraz Szko∏a Piel´gniarstwa i 2 hotele pra-
cownicze.

Oficjalne otwarcie ówczesnego Szpitala
Specjalistycznego obecnie Specjalistycznego
Szpitala Wieloprofilowego nastàpi∏o jesienià
1977 roku. W roku 1978 z inicjatywy i dzi´-
ki staraniom prof. Leszka Gieca rozpocz´to
budow´ Âlàskiego OÊrodka Kardiologii,
wczeÊniej szpitala kardiologiczno-kardiochi-
rurgicznego. Oficjalne otwarcie ÂOK nastà-
pi∏o w lutym 1986 roku.

Szpital jako ca∏oÊç otrzyma∏ nazw´ Gór-
noÊlàskie Centrum Medyczne (GCM),
a wchodzàce w jego sk∏ad specjalistyczne
dwie jednostki organizacyjne nazwano:

GórnoÊlàski OÊrodek Kardiologii (GOK)
i Szpital Specjalistyczny Wieloprofilowy
(SSW).

Dzi´ki zaanga˝owaniu w∏adz Âlàskiej Aka-
demii Medycznej oraz Dyrekcji GCM w 2000
roku ten Specjalistyczny Szpital w Katowi-
cach-Ochojcu wszed∏ do grona szpitali klinicz-
nych Âlàskiej Akademii Medycznej (aktualnie
Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego) jako
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7
Âlàskiej Akademii Medycznej w Katowicach
GórnoÊlàskie Centrum Medyczne.

W sk∏ad SPSK Nr 7 SAM w Katowicach
GCM im. prof. Leszka Gieca wchodzà dwie
jednostki organizacyjne: GórnoÊlàski OÊro-
dek Kardiologii (GOK) oraz Specjalistyczny
Szpital Wieloprofilowy (SSW).

Najmocniejszà stronà naszego Centrum
jest wysoka jakoÊç udzielanych Êwiadczeƒ
medycznych, zapewniona przez wysoko wy-
kwalifikowanà kadr´, nowoczesnà aparatur´
oraz sprz´t medyczny i otrzymany certyfikat
jakoÊci ISO 9001:2000.

W 2008 roku w Oddzia∏ach naszego
Centrum leczonych by∏o ponad 27 tysi´cy
chorych. W GórnoÊlàskim Centrum Me-
dycznym dzia∏ajà dwie Przychodnie zwiàza-
ne ze specjalnoÊciami oddzia∏ów szpitalnych

tj.: Kardiologiczna i Wielospecjalistyczna.
W Przychodniach tych udziela si´ oko∏o 125
tyÊ porad rocznie. 

W GórnoÊlàskim OÊrodku Kardiologii
zlokalizowane sà trzy Oddzia∏y Kardiologii,
Oddzia∏ Elektrokardiologii, dwa Oddzia∏y
Kardiochirurgii, Oddzia∏ Ostrych Zespo∏ów
Wieƒcowych, Oddzia∏ Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicz-
nym, Izba Przyj´ç z Oddzia∏em Szybkiej Dia-
gnostyki Kardiologicznej, Blok Operacyjny
Kardiochirurgii. Ponadto Zak∏ad Kardiologii
Inwazyjnej oraz Zak∏ad Nieinwazyjnej Dia-
gnostyki Serca i Naczyƒ, w sk∏ad, którego
wchodzi Pracownia 64 rz´dowej spiralnej to-
mografii komputerowej. NajnowoczeÊniej-
szy aparat pozwala na szybkie, bezpieczne,
nieinwazyjne i ekonomiczne diagnozowanie
chorych z grupy wysokiego ryzyka chorób
serca. W naszym OÊrodku wykonujemy no-
woczesnà nieinwazyjnà i inwazyjnà diagno-
styk´ i terapi´ kardiologicznà pacjentom
w ostrym i przewlek∏ym okresie choroby
uk∏adu sercowo-naczyniowego. W Oddzia-
∏ach Kardiologii stosuje si´ unikalne metody
diagnostyki i terapii zaburzeƒ rytmu serca,
jak: inwazyjne badanie elektrofizjologiczne
serca, ablacj´ mi´Ênia sercowego metodà kla-
sycznà i systemem CARTO oraz wykonuje
si´ zabiegi poszerzania t´tnic metodà baloni-
kowania, implantacje i badania kardiowerte-
rów/defibrylatorów serca. 

W Oddziale Elektrokardiologii naszego
OÊrodka implantuje si´ stymulatory serca
najnowszej generacji.

Oddzia∏y Kardiologiczne oraz Zak∏ad Kar-
diologii Inwazyjnej pe∏nià ca∏odobowy, ostry
dy˝ur zawa∏owy” przez wszystkie dni w roku
dla miasta Katowic i najbli˝szego regionu
(Chorzów, Siemianowice Âlàskie, Mys∏owice,
Miko∏ów). We wspó∏pracy z Wojewódzkà Sta-
cjà Pogotowia Ratunkowego chorzy ze Êwie-
˝ym, ostrym zawa∏em serca (do 12 h od po-
czàtku objawów zawa∏u) lub z niestabilnà
dusznicà bolesnà spoczynkowà sà w trybie pil-
nym hospitalizowani, diagnozowani i leczeni.

GórnoÊlàskie Centrum Medyczne wyko-
nuje najwi´kszà w kraju iloÊç zabiegów z za-
kresu kardiologii interwencyjnej.

W roku 2008 wykonano mi´dzy innymi:
8371 procedur koronaroplastyki, i 4 062

procedur koronarografii. Oddzia∏y Kardio-
chirurgii dysponujà 6. nowoczeÊnie zorgani-
zowanymi i wyposa˝onymi salami operacyj-
nymi. Oddzia∏y te wykonujà wysokospecjali-
styczne zabiegi pomostowania t´tnic wieƒ-
cowych metodami klasycznymi i technikami
ma∏oinwazyjnymi (MIDCAB), operujà na-
byte i wrodzone wady serca, t´tniaki serca
i aorty piersiowej, a tak˝e wykonujà inne za-
biegi kardiochirurgiczne na mi´Êniu serco-
wym i operacje przeciwarytmiczne.

W Oddzia∏ach Specjalistycznego Szpitala
Wieloprofilowego stosuje si´ nowoczesne,
wysokospecjalistyczne us∏ugi diagnostyczne
i lecznicze w zakresie chorób wewn´trznych
i metabolicznych (Êcis∏a wspó∏praca Oddzia∏u
Chorób Wewn´trznych i Metabolicznych ze
Stacjà Dializ w leczeniu przewlek∏ej i ostrej
niewydolnoÊci nerek). Ponadto zapewniamy
kompleksowà diagnostyk´ i terapi´ w choro-
bach reumatologicznych i neurologicznych,
z mo˝liwoÊcià wykonywania procedur rehabi-
litacyjnych. Oddzia∏ Chirurgii Ogólnej i Na-
czyƒ wykonuje Êwiadczenia zdrowotne w za-
kresie chirurgii jamy brzusznej (w tym opera-
cje trzustki i wàtroby), leczenie operacyjne
chorób aorty i t´tnic obwodowych przy po-
mocy najnowoczeÊniejszych technik (resekcja
t´tniaka, „bypasowanie” i protezowanie, sten-
towanie). W Oddziale Ortopedii i Traumato-
logii Narzàdów Ruchu leczone sà operacyjnie
wszelkie wrodzone i nabyte choroby narzàdu
ruchu u dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych (w tym
metodami wysoko specjalistycznych zabie-
gów, jak implantacja endoprotez biodrowych
i kolanowych). 

Oddzia∏ Laryngologii prowadzi szeroki
zakres us∏ug laryngologicznych obejmujà-

Szpital w Katowicach-Ochojcu
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Warto wiedzieć

cych diagnostyk´ i leczenie schorzeƒ uszu,
nosa, i gard∏a, a w szczególnoÊci diagnostyk´
i leczenie niedos∏uchu, guzów szyi, guzów
Êlinianek, nowotworów nosa, gard∏a i krtani.

Celem pracy Oddzia∏u Psychiatrii i Psy-
choterapii jest diagnostyka, leczenie i rehabi-
litacja pacjentów z zaburzeniami psychiczny-
mi, wymagajàcych ca∏odobowej bàdê dzien-
nej hospitalizacji. Dzia∏alnoÊç lecznicza Od-
dzia∏u prowadzona jest dla pacjentów z za-
burzeniami psychotycznymi, afektu oraz l´-
kowymi. Istotnym elementem stosowanej
terapii jest mo˝liwoÊç kontynuowania lecze-
nia w poradni naszego Centrum przez tych
samych terapeutów.

Oddzia∏ Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii dysponuje 10. w pe∏ni wyposa˝onymi
stanowiskami z mo˝liwoÊcià leczenia pacjen-
tów w bezpoÊrednim zagro˝eniu ˝ycia z naj-
ci´˝szymi chorobami uk∏adu oddechowego
i krà˝enia, oÊrodkowego uk∏adu nerwowego,
narzàdów jamy brzusznej w tym urazami
wielonarzàdowymi. Oddzia∏ zabezpiecza dy-
˝ury urazowe i naczyniowe na terenie Âlàska.

Laboratorium Analityczne w naszym
Szpitalu czynne jest ca∏odobowo. Oferuje
kompleksowà diagnostyk´. Uczestniczy
w polskim programie kontroli jakoÊci badaƒ
i osiàga najwy˝szà ocen´.

Zak∏ad Diagnostyki Obrazowej wykonu-
je badania diagnostyczne przy pomocy
otwartego systemu rezonansu magnetyczne-
go, spiralnej czterowarstwowej tomografii
komputerowej  i aparatu do kontrastowego
badania naczyƒ obwodowych. Otwarty sys-
tem rezonansu magnetycznego zapewnia
mo˝liwoÊç wykonania badaƒ u doros∏ych
i dzieci cierpiàcych na klaustrofobi´. 

Du˝y potencja∏ Szpitala pozwala na sys-
tematyczny rozwój naszego Centrum. 

SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka
Gieca ma 740 ∏ó˝ek i zatrudnionych 790
piel´gniarek.

- Piel´gniarki oddzia∏owe (25) posiadajà
wykszta∏cenie wy˝sze piel´gniarskie lub inne
wy˝sze majàce zastosowanie w ochronie
zdrowia lub specjalizacj´ z organizacji i za-
rzàdzania lub specjalizacj´ w innej dziedzinie
piel´gniarstwa lub kursy kwalifikacyjne .

- Piel´gniarki zast´pczyni piel´gniarki od-
dzia∏owej (22) ukoƒczy∏y kursy kwalifikacyj-
ne, specjalizacj´ z organizacji i zarzàdzania
lub specjalizacj´ w innej dziedzinie piel´-
gniarstwa, licencjat w dziedzinie piel´gniar-
stwa.
• W Przychodni Kardiologicznej, Przychod-

ni Specjalistycznej piel´gniarki koordynu-
jàce (5) i nadzorujàce prac´ innych piel´-
gniarek posiadajàce równie˝ wymagane
kwalifikacje, tj. kursy kwalifikacyjne.

Ogó∏em:
• 60 piel´gniarek posiada tytu∏ mgr piel´-

gniarstwa,
• 45 piel´gniarek posiada tytu∏ mgr majàce

zastosowanie w ochronie zdrowia,
• 70 piel´gniarek posiada tytu∏ licencjat

w dziedzinie piel´gniarstwa, 20 piel´gnia-
rek jest w trakcie nauki,

• 45 piel´gniarek posiada tytu∏ licencjat
w dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia,

• 45 piel´gniarek posiada specjalizacj´,
• 220 piel´gniarek posiada kursy kwalifika-

cyjne z zakresu: piel´gniarstwo operacyjne,
piel´gniarstwo anestezjologiczne i inten-
sywna terapia, organizacja i zarzàdzanie.

Piel´gniarki wchodzà w sk∏ad nast´pujàcych
komisji:
• Komisja ds. dokumentacji medycznej
• Komisja ds. zaka˝eƒ szpitalnych
• Komisja ds. oceny zasad tworzenia w od-

dzia∏ach GCM list pacjentów oczekujàcych
na udzielenie Êwiadczenia zdrowotnego

• Komisja transfuzjologiczna
• Komisja po˝arowo-techniczna
• Komisja ds. profilaktyki odle˝yn.

Wysokà jakoÊç Êwiadczonych us∏ug me-
dycznych mo˝na osiàgnà poprzez systema-
tyczne, ustawiczne doskonalenie zawodowe
kadry piel´gniarskiej.
SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gie-
ca realizuje dzia∏alnoÊç edukacyjnà poprzez:
• delegowanie na kursy kwalifikacyjne;
• wspó∏udzia∏ w organizowaniu i przepro-

wadzeniu kursów;
• wspó∏udzia∏ w organizowaniu i przepro-

wadzeniu specjalizacji piel´gniarstwo ope-
racyjne dla piel´gniarek dzi´ki wspó∏pracy
z OÊrodkiem Kszta∏cenia Podyplomowe-
go Piel´gniarek i Po∏o˝nych z Rzeszowa;

• organizowanie i przeprowadzenie szkole-
nia dla  piel´gniarek nowo-tworzàcych si´
oÊrodków Kardiochirurgii – Oddzia∏ Kar-
diochirurgii Szpitala Nr 2 w Rzeszowie, 4
Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà,
Kliniczny Oddzia∏ Kardiochirurgii we
Wroc∏awiu, Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Wojewódzki im. Papie˝a Jana Paw∏a II
w ZamoÊciu. Oddzia∏ Kardiochirurgii.

W 2008 roku z ró˝nych form doskonalenia
zawodowego skorzysta∏o 343 piel´gniarki.
Ponadto w 2008 roku na terenie Centrum
Handlowego Silesia City Center SPSK Nr 7
SUM GCM im. prof. Leszka Gieca zorgani-
zowa∏ dwukrotnie konsultacje z lekarzami
kardiologami. Zainteresowani mieli mo˝li-
woÊç wykonania oznaczenia wskaênika masy
cia∏a oraz pomiarów ciÊnienia krwi, oznacze-
nia poziomu cukru i cholesterolu oraz otrzy-

maç w formie prezentacji multimedialnej
i zestawu folderu materia∏ów dotyczàcych
profilaktyki chorób serca.

Piel´gniarki i piel´gniarze Szpitala zrze-
szeni w Sekcji Piel´gniarstwa i Techniki Me-
dycznej Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego w 2008 roku zaprezentowali swo-
je doÊwiadczenia w pracy z pacjentem kar-
diologicznym na poszczególnych etapach te-
rapii i piel´gnacji podczas IV konferencji
sekcji piel´gniarstwa i techniki medycznej
„Piel´gniarstwo kardiologiczne-nadzieje
i wyzwania” Ustroƒ 3-5.10.2008.

W dniach 16-17.01.2009 roku odby∏y si´
gdaƒskie spotkania kardiochirurgiczne pt.
„Post´py w leczeniu chorób serca”, w któ-
rych czynnie udzia∏ wzi´∏y piel´gniarki II
Oddzia∏u Kardiochirurgii prezentujàc przy-
gotowane prace pt.
„Przygotowanie pacjenta do zabiegu kardio-
chirurgicznego”,
„Wybrane aspekty ˝ycia pacjentów podda-
nym zabiegom kardiochirurgicznym”,
„Rola i zadania piel´gniarki w oddziale kar-
diochirurgii”.

W 2009 roku dzi´ki wsparciu i pomocy
Dyrekcji zosta∏y zakupione profesjonalne
manekiny do çwiczeƒ do nauki masa˝u serca
i wentylacji usta-usta. Dzi´ki tej inwestycji
wytypowani ratownicy - pracownicy Szpita-
la posiadajàcy certyfikaty instruktorów z za-
kresu szkolenia BLS i ALS przeprowadzaç
b´dà na oddzia∏ach çwiczenia praktyczne.
Co najmniej raz w roku ka˝da piel´gniarka,
sanitariusz, salowa, rejestratorka musi
przejÊç takie szkolenie.
W 2009 planujemy rozpoczàç dwa progra-
my edukacyjne:
1) w zakresie diagnostyki i leczenia uzale˝-

nienia od tytoniu; 
2) w zakresie edukacji pacjentów i ich rodzin

z reumatoidalnym zapaleniem stawów. ■
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W dniu 27.03.2009 r. w Domu Lekarza
w Katowicach odby∏a si´ V Ogólno-

polska Konferencja Naukowo-szkoleniowa
„Sterylizacja”. Organizatorem konferencji
by∏ Zespó∏ ds. piel´gniarek pracujàcych
w sterylizacji dzia∏ajàcy w ramach Okr´go-
wej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-
cach. W imieniu ORPIP uczestników konfe-
rencji powita∏a dr Mariola Bartusek Prze-
wodniczàca ORPiP. 

Du˝a liczba uczestników potwierdzi∏a, ˝e
zaproponowana tematyka wyk∏adów V jubi-
leuszowej konferencji by∏a tradycyjnie, ró˝-
norodna i ciekawa. Nasza coroczna konfe-
rencja to nie tylko mo˝liwoÊç pog∏´bienia
wiedzy, poszerzenia horyzontów zawodo-
wych, ale tak˝e okazja do wymiany doÊwiad-
czeƒ i integracji naszego Êrodowiska. Wyg∏o-
szone referaty wzbudzi∏y du˝e zainteresowa-
nie wÊród uczestników konferencji. Obej-
mowa∏y tematyk´ sterylizacji, zaka˝eƒ szpi-
talnych i promocji zdrowia. Zwrócono uwa-
g´, ˝e zaka˝enia szpitalne to obecnie du˝y
problem ekonomiczny dla jednostek s∏u˝by
zdrowia. Koszty te sà tym wi´ksze, gdy wy-
st´puje koniecznoÊç zamkni´cia oddzia∏ów
szpitalnych i wyp∏at odszkodowaƒ dla zaka-
˝onych pacjentów. Wiedza personelu me-
dycznego na temat prawid∏owego mycia,
dezynfekcji i sterylizacji sprz´tu medycznego
do diagnozowania i leczenia stanowià wa˝ne
elementy walki z zaka˝eniami szpitalnymi.

Zagadnienia zwiàzane ze sterylizacjà, de-
zynfekcjà i zaka˝eƒ szpitalnych zosta∏y
szeroko omówione w nast´pujàcych wy-
stàpieniach:

• „Generatory pary STIGEN do procesów
termicznych w obiektach szpitalnych ze
szczególnym uwzgl´dnieniem steryliza-
cji” – dr Gwidon Janów, mgr Jaros∏aw Ja-
nów (˚ywiec) przedstawili unikalne roz-
wiàzania konstrukcyjne w generatorach
pary Stigen, które pozwoli∏y na ekstre-
malne niskie zu˝ycie energii w porówna-
niu z innymi dost´pnymi urzàdzeniami
wytwarzajàcymi par´. Przyk∏adowe zasto-
sowanie generatorów pary w placówkach
medycznych: êród∏o zasilania centralnych
sterylizatorni w par´ (dla poboru powy˝ej
90 kg/h), zabezpieczenie ciep∏a dla po-
trzeb dezynfekcji wody w w´êle cieplnym
(cwu. bez Legionelli), êród∏o umo˝liwia-
jàce pokrycie zapotrzebowania w szczyto-
wych momentach poboru pary (np.zi-
mà), rezerwowe êród∏o zasilania ciep∏em
dla szpitali, kuchnie, gastronomia, pralnie
i myjnie, produkcja goràcej wody spo-
˝ywczej, êród∏o zasilania uk∏adów klima-
tyzacyjnych, dezynfekcja zbiorników, ru-
rociàgów i innych urzàdzeƒ i wiele in-
nych. Ka˝dy z generatorów jest indywi-
dualnie kontrolowany pod wzgl´dem
spe∏nienia norm zawartych w dokumen-
tacji. Urzàdzenie posiada atest PZH do-
puszczajàcy do kontaktu produkowanej
pary z ˝ywnoÊcià. Produkt ten zosta∏ trzy-
krotnie nagrodzony z∏otym medalem na
Mi´dzynarodowych Targach Poznaƒskich
i spe∏nia wymogi dyrektyw unijnych, jest
oznaczony znakiem CE; 

• „Ustawa o wyrobach w praktyce Central-
nej Sterylizacji” – mgr Gra˝yna Dudziƒska
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
im. Âw. Barbary, Sosnowiec) zwróci∏a
uwag´ na najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy,
których g∏ównà przyczynà jest rutyna pra-
cowników oraz wskaza∏a sposoby zapo-
biegania takim sytuacjom w przygotowy-
waniu niestandardowego sprz´tu medycz-
nego do sterylizacji. Nale˝y równie˝ pa-
mi´taç o systematycznym przeglàdzie ta-
kiego sprz´tu. U˝ytkownicy wyrobów
medycznych sà obowiàzani do zachowa-
nia nale˝ytej starannoÊci w zakresie dobo-

ru, instalowaniu, uruchamianiu oraz prze-
prowadzaniu przeglàdów i konserwacji,
a w szczególnoÊci do przestrzegania in-
strukcji dostarczonej przez producenta;

• „System dezynfekcji dwutlenkiem chloru
CLO2 do zwalczania bakterii Legionella
w ciep∏ej i zimnej wodzie u˝ytkowej –
Oxiprem Pro”– mgr Dorota Kolar-
czyk(Grundfos Pompy Sp. z o.o., Poznaƒ)
przedstawi∏a informacje na temat bakterii
Legionella, jak dzia∏ajà, kiedy sà niebez-
pieczne dla cz∏owieka, w jaki sposób si´
rozprzestrzeniajà i kiedy nawet krótko-
trwa∏y kontakt jest wystarczajàcy do zain-
fekowania zdrowych ludzi. Omówiono
gdzie wyst´pujà bakterie Legionella i jakie
sà idealne warunki do rozwoju tych bakte-
rii mi´dzy innymi w warunkach szpital-
nych oraz jakie sà metody zwalczania.
Zwrócono uwag´ na dezynfekcj´ dwu-
tlenkiem chloru ClO2 (generator Oxiperm
Pro) jako metod´ szczególnie bezpiecznà
i zalecanà. Zapewnia skutecznà ochron´
u˝ytkowników przez 24 godziny na dob´;

• „Elektroniczny system monitoringu zanie-
czyszczeƒ ” – mgr Anna Bojanowska – Ju-
ste (Wielkopolskie Centrum Onkologii,
Poznaƒ) zaprezentowa∏a najnowoczeÊniej-
szy system monitoringu zanieczyszczeƒ
APT oraz jego mechanizm dzia∏ania.
Urzàdzenie nowej generacji SURE Plu-
sTm jest obecnie w Polsce najnowocze-
Êniejszym osiàgni´ciem elektroniki. Za-
pewnia dok∏adnà i odtwarzalnà weryfika-
cj´ stanu higienicznego powierzchni, wy-
robu medycznego lub wody, który wp∏y-
wa na bezpieczeƒstwo wyrobów;

• „Trendy w dzia∏aniach dzia∏u dezynfekcji
i sterylizacji medycznej” – mgr Danuta
Broncel-Czekaj (Szpital Miejski, Siemia-
nowice Âlàskie, (sekretarz Zespo∏u ds. pie-
l´gniarek pracujàcych w sterylizacji) omó-
wi∏a problemy i dylematy, z którymi bory-
kajà si´ pracownicy CS. Pracownicy mu-
szà posiadaç uprawnienia do wykonywa-
nia okreÊlonych czynnoÊci, systematycznie
podnosiç kwalifikacje zawodowe ze
wzgl´du na nowy sprz´t i technologie,

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-szkoleniowej „Sterylizacja”

Iwona Woêniak ● Mgr piel´gniarstwa, Przewodniczàca Zespo∏u 

ds. piel´gniarek pracujàcych w sterylizacji, SPSK-M SUM Katowice 
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personel musi byç wykwalifikowany
i kompetentny. Wiedza dotyczy mi´dzy
innymi zasad post´powania z materia∏em
ska˝onym, sterylnym, materia∏oznawstwa,
statystyki, ekonomiki z rachunkowoÊcià
i przepisów prawnych oraz wymogów dla
pracowników, kierowników i osób nadzo-
rujàcych procesy dezynfekcji i sterylizacji;

• „Zaka˝enia szpitalne – niebezpieczne za-
gro˝enie” – mgr Beata Ochocka, konsul-
tant krajowy w dziedzinie piel´gniarstwa
epidemiologicznego (Szpital Kliniczny
im. A. Miel´ckiego SUM, Katowice)
omówi∏a zagro˝enia z powodu chorób na-
wracajàcych, zakaênych, biofilmu. W skali
globalnej liczba tych zachorowaƒ koƒczy
si´ du˝à ÊmiertelnoÊcià. Zwrócono uwag´
na nowe zagro˝enie, jakim jest MRSA po-
za szpitalne. Ponadto przypomniano no-
wà Ustaw´ o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi
dnia z 5.12.2008 roku;

• „Podstawy kobiet wobec badaƒ profilak-
tycznych i wiedza o chorobach nowo-
tworowych narzàdów kobiecych” – mgr
Iwona Woêniak (Szpital Kliniczny im.
A. Miel´ckiego SUM, Katowice) przed-
stawi∏a problematyk´ zwiàzanà z promo-
cjà zdrowia. Liczba zachorowaƒ na raka
narzàdów kobiecych i raka piersi
w ostatnim czasie wykazuje tendencj´
wzrostowà. Niepokojàce jest to, ˝e na
nowotwory z∏oÊliwe chorujà coraz
m∏odsze osoby. Wiedza na temat chorób
nowotworowych piersi i narzàdów ko-
biecych oraz wykonywanie badaƒ profi-
laktycznych sà jednymi z najwa˝niej-
szych czynników ryzyka rozwoju choro-
by. BezpoÊrednim miernikiem skutecz-
noÊci wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych jest czas, który up∏ywa
od zauwa˝enia pierwszych objawów
choroby do zg∏oszenia si´ na badania
i rozpocz´cia procesu leczenia.

WÊród uczestników nie zabrak∏o przed-
stawicieli firm medycznych corocznie wspie-
rajàcych nas w organizacji konferencji. Na
stoiskach firmowych dost´pne by∏y ulotki
informacyjne i materia∏y reklamowe. WÊród
uczestników rozlosowano nagrody. Funda-
torami nagród by∏y firmy medyczne. Ser-
decznie dzi´kuj´ wszystkim prelegentom za
przygotowanie swoich wystàpieƒ oraz g∏ów-
nym sponsorom. Dzi´kuj´ równie˝ Panu
Wojciechowi Sanetrze za sfotografowanie
przebiegu konferencji i umieszczenie zdj´ç
na www.sterylizacja.w.of.pl. 

Na zakoƒczenie konferencji odby∏o si´
przedstawienie artystyczne pt. „Kto jest bez
winy?” w wykonaniu uczniów I L.O. im. J.
Âniadeckiego w Siemianowicach Âlàskich
z kawiarenki literackiej „To i owo”, której
opiekunem jest Pani mgr Sabina Szkaradek. 

Zapraszam na kolejnà VI Konferencj´,
która odb´dzie si´ tradycyjnie w ostatni pià-
tek marca 2010 roku. ■

Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego 
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

serdecznie zaprasza na

I Wiosenną Konferencję Pielęgniarek Kardiologicznych 
pt. „Pielęgniarka w kardiologii” 

Konferencja organizowana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Oddział Śląski.
Konferencja odbędzie się 25 maja 2009 r. w Katowicach w Hotelu Qubus

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia proszę przesyłać do 15 maja pocztą e-mail na adres: spk09@wp.pl 
z dopiskiem „Konferencja”.
Rejestracja uczestników następuje wg kolejności zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. 
Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy
Komitet Organizacyjny:

mgr Ewa Molka, Barbara Sikora, Danuta Iskrzycka

Karta zgłoszenia uczestnictwa w I Wiosennej Konferencji Pielęgniarek Kardiologicznych – 25 maja 2009 r.

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię 

Nazwisko

Tytuł: Pielęgniarka ❑ Położna ❑

Miejsce pracy (nazwa)

Kod Miasto Ulica

Adres do korespondencji

Kod Miasto Ulica

Telefon/faks/e-mail
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Wdniach 13-14 marca 2009 r. w War-
szawie odby∏ si´ Ogólnopolski Zjazd

Piel´gniarek i Po∏o˝nych z uprawnieniami
do szczepieƒ. Patronat honorowy obj´∏a Pre-
zes Naczelnej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych
dr n. biol., piel´gniarka El˝bieta Buczkow-
ska, która wraz z Prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Wakcynologii prof. dr hab. med.
Jackiem Wysockim uroczyÊcie otworzy∏a
Zjazd. Zagadnienia zwiàzane ze szczepienia-
mi zosta∏y szeroko omówione w nast´pujà-
cych wystàpieniach:
• „Aktualne problemy realizacji szczepieƒ

ochronnych w Polsce” - prof. dr hab. med.
Jacek Wysocki. W Polsce dokumentem re-
gulujàcym kwestie szczepieƒ jest Program
Szczepieƒ Ochronnych (PSO) publikowa-
ny co roku przez G∏ównego Inspektora
Sanitarnego (GIS). Zawiera on list´ szcze-
pieƒ obowiàzkowych (bezp∏atnych) oraz
zalecanych (p∏atnych), które ze wzgl´du
na ograniczone Êrodki finansowe nie sà re-
fundowane przez paƒstwo. Omówione
zosta∏y m.in. zasady tworzenia PSO.
Szczególnà uwag´ zwrócono na wyeduko-
wanie pacjenta/rodzica.

• „Profilaktyka biegunki rotawirusowej
u dzieci” – dr med. Ewa Duszczyk. Rota-
wirusy to wysoce zakaêne drobnoustroje,
szczególnie groêne dla ma∏ych dzieci, od-
powiedzialne za biegunki wymagajàce ho-
spitalizacji ze wzgl´du na bardzo szybkie
odwodnienie organizmu. W Polsce do-
st´pne sà dwie doustne szczepionki, które
podaje si´ dzieciom od 6 tygodnia ˝ycia,
jako skuteczne zapobieganie tej chorobie.

• „Szczepienia ochronne w profilaktyce zaka-
˝eƒ HPV – aktualny stan wiedzy” – dr med.
Ilona Ma∏ecka. Codziennie z powodu raka
szyjki macicy umiera pi´ç Polek. Po∏àczenie
cytologii i szczepienia przeciw HPV (najle-
piej przed rozpocz´ciem inicjacji seksualnej)
to najbardziej optymalna forma profilaktyki
raka szyjki. Szczepienie chroni w 100%
przed zaka˝eniem najbardziej onkogennymi
typami wirusa HPV (typy 16 i 18).

• „Zapobieganie kleszczowemu zapaleniu
mózgu” – dr med. Ewa Duszczyk. Zaka˝o-
ny kleszcz mo˝e nas zaraziç wirusem KZM

ju˝ w momencie
przek∏ucia skóry. To
ci´˝ka, ostra choroba
zakaêna OUN, która
mo˝e prowadziç do zgo-
nu lub sta∏ych nast´pstw
neurologicznych. Szczepiàc
si´ mo˝emy skutecznie za-
pobiec chorobie, a odpowied-
ni ubiór i jak najszybsze usu-
ni´cie kleszcza przeciwdzia∏a
rozwojowi innych chorób odkleszczowych
wymagajàcych d∏u˝szego ich ˝erowania.

• „Epidemiologia, klinika i profilaktyka in-
wazyjnej choroby pneumokokowej” – lek.
med. Joanna Stryczyƒska-Kazubska.
Pneumokoki to bakterie stanowiàce po-
wa˝ne zagro˝enie dla ˝ycia i zdrowia,
g∏ównie dzieci, wywo∏ujàce zapalenia gór-
nych dróg oddechowych oraz ci´˝kie, za-
gra˝ajàce ˝yciu zaka˝enia inwazyjne
(m.in. sepsa, zapalenie p∏uc, zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych), które cha-
rakteryzujà si´ powa˝nymi powik∏aniami
i du˝à ÊmiertelnoÊcià. W∏àczenie szczepie-
nia przeciw streptococcus pneumoniae do
PSO jest najwy˝szym celem.

• „Ospa wietrzna – wspó∏czesne metody
profilaktyki dla dzieci zdrowych i z grup
ryzyka” – dr hab. med. Teresa Jackowska.
Choroba ta mo˝e wywo∏ywaç powik∏ania
neurologiczne, wtórne zapalenia skóry, za-
palenie p∏uc, szczególnie groêna dla kobiet
w cià˝y i nienarodzonego dziecka. Wa˝ne!
Od 1 paêdziernika 2008 szczepienie jest
refundowane dla dzieci z grup ryzyka do
ukoƒczenia 12 r.˝. oraz dla dzieci z ich
otoczenia do 12 r.˝., które nie chorowa∏y
na osp´ wietrznà. 

• „Szczepionki skojarzone – ich znaczenie
w realizacji programów szczepieƒ” – dr
med. Hanna Czajka. Szczepionki skoja-
rzone (wielosk∏adnikowe) to nowa gene-
racja szczepionek, które chronià przed kil-
koma chorobami w jednej iniekcji, zapew-
niajàc w ten sposób szerokà ochron´ przed
chorobami zakaênymi. Zamiast 13 wk∏uç
wciàgu pierwszych 18 miesi´cy dziecko
otrzymuje tylko 4 wk∏ucia.

• Warsztaty szkoleniowe poprowadzi∏a dr
med. Hanna Czajka, przedstawiajàc aktu-
alny program szczepieƒ, zasady i techniki
ich przeprowadzania wraz z uwzgl´dnie-
niem aktów prawnych.

• „Kryteria jakoÊci w procedurze szczepieƒ
ochronnych u dzieci” – wyk∏ad wyg∏osi∏a
Konsultant Krajowy w dziedzinie piel´-
gniarstwa pediatrycznego dr n. med. Kry-
styna Piskorz-Ogórek.

• Z tematem „Szczepienia osób podró˝u-
jàcych – czy trzeba pami´taç o WZW ty-
pu A” zaznajomi∏a nas lek. med. Anna
Góralewska, zwracajàc uwag´ na zagro-
˝enia spowodowane zaka˝eniem drob-
noustrojami, które nie wyst´powa∏y
w dotychczasowym Êrodowisku podró-
˝ujàcego.

• Prof. dr hab. med. Ewa Helwich wprowa-
dzi∏a nas w temat zaka˝eƒ wirusem RS
(Respiratory Syncytial Virus) powodujà-
cym zaka˝enia górnych dróg oddecho-
wych u ma∏ych dzieci i niemowlàt.

• „Inwazyjne zaka˝enia meningokokowe –
rola piel´gniarki w rozpoznawaniu i zapo-
bieganiu zaka˝eniom meningokokowym”
– dr hab. med. Leszek Szenborn. Szcze-
pienie przeciw maningokokom grupy
C zapobiega groênym chorobom, takim
jak: sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych.

Ca∏oÊç wystàpieƒ zakoƒczono prezenta-
cjà filmu b´dàcego programem eduka-

cyjnym stworzonym z myÊlà o pacjencie pt.
„Szczepienia zalecane”, a wÊród najaktyw-
niejszych uczestniczek zjazdu rozlosowano
nagrody. 

Dzi´kujemy prelegentom za przygotowa-
nie wyk∏adów, sponsorom i firmom za przy-
gotowanie konferencji i stoiska firmowe.
Szkolenie uÊwietnione zosta∏o uroczystà ko-
lacjà, a nast´pnie zabawà i karaoke. 

Ogólnopolski Zjazd Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych zaowocowa∏ wymianà doÊwiad-
czeƒ zawodowych, uaktualni∏ naszà do-
tychczasowà wiedz´. JesteÊmy usatysfakcjo-
nowane jego merytorycznym poziomem
i dobitnie przekonane o tym, ˝e szczepienia
sà najskuteczniejszà metodà profilaktyki
chorób zakaênych, którym lepiej zapobie-
gaç ni˝ leczyç… ■

Szkoła szczepień

Iwona Samsonowska ● Po∏o˝na, 
Oddzia∏ Po∏o˝niczo-Ginekologiczny, Szpital Powiatowy 

w Zawierciu
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Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski
wraz z Kołem Terenowym i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM

mają zaszczyt zaprosić na

VI Konferencje szkoleniowo-naukową:

„Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”
pod hasłem przewodnim: Zapewnij bezpieczeństwo sobie i pacjentowi

Konferencja odbędzie się 9 września 2009 r. w Katowicach w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Francuska 20/24

Do udziału zapraszamy wszystkie grupy zawodowe - medyczne zainteresowane tematyką.
Jednocześnie informujemy o opłacie! Opłata konferencyjna wynosi 40 zł, dla członków PTP i studentów 20 zł. (obejmuje: wstęp
na salę, materiały konferencyjne, kawę i poczęstunek w przerwie).
Konto: ZO PTP PKO BP S.A. II Katowice Nr 14 1020 2313 0000 3802 0151 7200
Z dopiskiem VI Konferencja – Zagrożenia 
Zgłoszenia wraz z datą wpłaty prosimy przesłać na adres elektroniczny: ktptp@spskm.katowice.pl w temacie wiadomości
wpisując VI Konferencja – zagrożenia do 31.07.2009 r. 
W komunikacie, który ukaże się w miesiącu sierpniu będzie przedstawiony szczegółowy program konferencji.
Osoby, deklarujące czynne uczestnictwo w konferencji proszone są o zgłoszenie referatu wraz z treścią wystąpienia lub jego
streszczenie (w formie elektronicznej) oraz o podanie: telefonu i adresu do korespondencji w terminie do 29.05.2009 z dopiskiem
konferencja - Zagrożenia. 
Dodatkowe informacje można uzyskać od: Organizatora konferencji – Zofii Prażak 663 992 754, Wiceprzewodniczącej ZO PTP -
Danuty Rudzkiej-Cesarz, tel. 607 438 807 lub 032 255 40 36 oraz w sprawie rejestracji informacje u Ewy Fabryki, tel. 601 909 881
lub na stronie internetowej www.spskm.katowice.pl

Z poważaniem
Zofia Prażak

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

organizują w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach w dniach 17-18 września 2009 r.

III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Pielęgniarka w procesie rehabilitacji”
Tematyka Konferencji:
Rehabilitacja a cukrzyca – problemy rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pacjenta z cukrzycą, pielęgnacja stopy cukrzycowej, 
rehabilitacja i edukacja pacjenta z problemami kardiologicznymi, rehabilitacja i profilaktyka chorób kręgosłupa u dzieci i dorosłych

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Uczestnictwo: Bierne ❑ Czynne ❑

Imię i nazwisko: 

Adres/telefon:

e-mail: 

NIP: 

Biuro organizacyjne:
„Consutant” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt, ul. Wyszyńskiego 115, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 0 32 39 01 202 do godz. 1500, faks 0 32 285 41 23, tel. kom. 601 091 684, e-mail: uerfurt3@wp.pl
Bliższe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej www.repty.pl
Koszt Konferencji: 200 zł
Opłata na konto: „Consultant” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt
Konto w Banku PKO BP o/ Tarnowskie Góry nr: 89 1020 2368 0000 2402 0256 1405
Streszczenia prac prosimy przesyłać na adres e-mail: dp@repty.pl
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„Gdy umiera ktoÊ bliski, cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e nie zdà˝yliÊmy
mu czegoÊ powiedzieç, ˝e nie byliÊmy dla niego lepsi”

Pielęgniarce Ilonie Szewczyk 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają pielęgniarki ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
Pielęgniarce Krystynie Kostrzewie

składają lekarze i pielęgniarki z Centrum Medycznego

Giszowiec sp. z o.o. w Katowicach

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim,
najdro˝szym, pozostaje ból i pami´ç…

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Mamy

Naszej Koleżance

Małgorzacie Kazimierczak
składają koleżanki z Zakładu Propedeutyki Położnictwa

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

Naszej Koleżance

Danucie Kaczmarczyk 
składają Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

wraz z Pielęgniarkami Oddziałowymi i Koordynującymi

SP ZOZ GCR „Repty”

Zawsze by∏aÊ, nadal jesteÊ w naszych
myÊlach, w ka˝dym geÊcie…

W dniu 12.04.2009 r.

odeszła na wieczny dyżur 

Nasza Koleżanka Jolanta Mensfel
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

i przyjaciołom

składają pracownicy Oddziału Rehabilitacji

NZOZ Orthogon w Jastrzębiu Zdroju

Wyrazy współczucia, żalu i smutku 

Koleżance Joli Zientarze 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki z Oddziału Pediatrycznego

z Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Męża 

Koleżance Urszuli Sosadzie 
składają Pielęgniarka Naczelna 

oraz personel Oddziału Intensywnej Terapii

i Anestezjologii z W.S.P. Tarnowskie Góry

Pogrążonej w bólu po śmierci 

Mamy 

Koleżance Dorocie Podolskiej

wyrazy głębokiego współczucia

składają pielęgniarki i położne NZOZ Epione

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance Jadwidze Tolasz
wyrazy szczerego współczucia

składają Pełnomocnik i Delegatki OIPiP

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 

w Rybniku oraz koleżanki ze Stacji Dializ w Rybniku

Koleżance Irenie Pełka 
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po stracie 

Męża
składają Dyrektor SP ZLZ w Katowicach, Przełożona

Pielęgniarek, Pełnomocny Przedstawiciel OIPiP,

pielęgniarki i higienistki szkolne Działu Medycyny

Szkolnej SPZLZ „Moja Przychodnia” w Katowicach

oraz pracownicy Ambulatoryjnego Centrum

Zabiegowego w Katowicach

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bardzo
bliskim…

Nasze Drogiej Koleżance
Krystynie Rejer 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty 
składają koleżanki i Przełożona Pielęgniarek

ze Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból,
Czasami brak ∏ez, by wypowiedzieç ˝al…

Pielęgniarce Teresie Bochenek 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki z Oddziału Rehabilitacji Medycznej 

oraz pielęgniarki z Oddziału Neurologii Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary

w Sosnowcu

Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich

Koleżance 
Joannie Kordiaczyńskiej-Klement 

Położnej Oddziałowej 

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 

z powodu śmierci 

Ojca 
składają Przełożona Pielęgniarek oraz położne

i pielęgniarki szpitala Powiatowego w Pszczynie

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Ewie Ociepczyk 

składają Dyrekcja i Pracownicy NZOZ Med-Serwis

Janina Hrynek

Położnej Naszej Koleżance 
Gabrieli Palica 

wyrazy szczerego, głębokiego 

współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach z powodu śmierci 

Taty
składa personel Izby Przyjęć Ginekologii SP CSK SUN

Katowice-Ligota

Pielęgniarce Oddziałowej 
odcinka chirurgii ogólnej 

Bogumile Janota 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Ojca 
składają Przełożona pielęgniarek, z-ca przełożonej

oraz pielęgniarki oddziałowe SPZOZ Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie

Naszej Koleżance Reginie Kłocko 
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają współpracownicy Zakładu Radiodiagnostyki

i Medycyny Nuklearnej SP CSK SUM

w Katowicach-Ligocie
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych i przełożonej pielęgniarek

Konkursy Marzec 2009
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć w Będzinie: Grażyna Niemczyk

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala w Będzinie: Krystyna Gabrysiak

Szpital Powiatowy w Mikołowie
Przełożona Pielęgniarek i Położnych: Barbara Kubica

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych

Z kart historii

Urodzi∏a si´ 15 lipca
1924 r. w Zawier-

ciu. Po przeniesieniu si´
z rodzicami w 1933 r. na
Âlàsk ucz´szcza∏a do ˝eƒ-

skiego gimnazjum w Katowicach. W czasie
II wojny Êwiatowej wróci∏a wraz z rodzinà
do Zawiercia. Po zarekwirowaniu domu
przez Niemców próbowa∏a przekroczyç gra-
nice do Generalnego Gubernatorstwa.
Schwytana przez Niemców odbywa∏a w nie-
ludzkich warunkach 3-miesiecznà kar´
w obozie karnym ko∏o Mys∏owic. Po zakoƒ-
czeniu wojny kontynuowa∏a nauk´ do
czwartej klasy gimnazjum w∏àcznie. W 1948
r. ukoƒczy∏a 3-letnià Krakowskà Uniwersy-
teckà Szko∏´ Piel´gniarsko-Po∏o˝niczà. Pod-
j´∏a prac´ w lecznictwie otwartym, a nast´p-
nie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
W latach 1958-1981 zatrudniona by∏a
w Piel´gniarstwie Parafialnym. W 1973 roku
po Êmierci Hanny Chrzanowskiej przej´∏a
Jej dzia∏alnoÊç organizujàc dla chorych
wczasy i rekolekcje. Po przejÊciu na emerytu-
r´ pracowa∏a nadal jako wolontariuszka do
1995 roku. 

Wed∏ug Aliny Rumun oparcie opieki nad
chorymi w domu o instytucj´ KoÊcio∏a nie
by∏o ∏atwe, poniewa˝ trzeba by∏o zatrudniç
sta∏e opiekunki chorych, wygospodarowaç
dodatkowe fundusze, zmieniç wyobra˝enie
tej koncepcji opieki u przedstawicieli hierar-
chii koÊcielnej w parafiach. Utrudnienie sta-

nowi∏ brak piel´gniarek dyplomowanych,
oraz ówczesny system polityczny. W latach
dziewi´çdziesiàtych wspomina∏a: - „By∏y-
Êmy ubezpieczonymi pracownicami parafii,
chodzi∏yÊmy i piel´gnowa∏yÊmy chorych
w ró˝nych dzielnicach Krakowa, nie robiàc
naszej akcji ˝adnej reklamy (…). Na tzw.
„Pra∏atówce” przy ul. Szpitalnej ju˝ w 1957
roku umieszczono skrzynk´ kontaktowà dla
pacjentów, a w cz´Êci jadalni ks. Infu∏ata
Machaya odbywa∏y si´ cotygodniowe ra-
porty opiekunek, zgromadzono potrzebny
sprz´t, a Pani Hanna Chrzanowska prowa-
dzi∏a pogadanki szkoleniowe. Pod koniec lat
pi´çdziesiàtych i w latach szeÊçdziesiàtych
ks. Karol Wojty∏a ówczeÊnie pomocniczy bi-
skup krakowski odwiedza∏ ci´˝ko chorych
(w 1960 roku 35 osób). W 1958 roku
i w nast´pnych latach, dzi´ki abp
Eugeniuszowi Baziakowi w∏àczono do pra-
cy przy chorych w domu: siostry ró˝nych
zgromadzeƒ, Panie z parafialnego zespo∏u
charytatywnego, kilku braci zakonnych,
wielu kleryków oraz studentów z Duszpa-
sterstwa Akademickiego.

Alina Rumun od lat m∏odzieƒczych
(1945) zafascynowana by∏a liturgià bene-
dyktynów z Tyƒca, a po poznaniu regu∏ za-
konnych zosta∏a oblatkà tego zakonu. 

Warto w tym miejscu wyjaÊniç, ˝e myÊl
Âw. Benedykta opiera si´ na dwu za∏o˝e-
niach: modlitwie i pracy, odrzucajàc niewol-
nictwo. S∏ynna regu∏a zakonu benedykty-

nów powsta∏a na Monte Cassino. Stanowi
fundament ˝ycia mnichów od kilkunastu
stuleci. Âw. Benedykt jest czczony równie˝
jako patron dobrej Êmierci.. W dniu swojej
Êmierci w roku 543 przyjà∏ komuni´ i umar∏
Êpiewajàc psalm w pozycji stojàcej; podtrzy-
mywany przez braci zakonnych. Papie˝ Pa-
we∏ VI 24 paêdziernika1964 roku, og∏osi∏
Âw. Benedykta patronem Europy. 

W grupie oblatów wzrasta∏a przyjaêƒ
Aliny Rumun z Hannà Chrzanowskà
i wspólna realizacja idei piel´gniarstwa do-
mowego. 

Alina Rumun jest autorkà wielu artyku-
∏ów i rozdzia∏u: „Piel´gnowanie w oddziale
neurochirurgicznym” w podr´czniku Teresy
Kulczyƒskiej „Piel´gniarstwo Specjalistycz-
ne”. W 2007 roku otrzyma∏a jako 101. Po-
lka, Medal im. Florencji Nightingale. 

Zmar∏a 19 wrzeÊnia 2007 roku w Pod-
górkach Tynieckich, w Domu Opieki Spo-
∏ecznej Sióstr S∏u˝ebniczek. W dniu 29
kwietnia 2009 r. na cmentarzu w Zawierciu
odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia Tablicy
Pamiàtkowej po ÂP. Piel´gniarce Alinie Ru-
mun.

Bibliografia:
1. Wadas T.: Laureatka medalu Florence Nightinga-

le. Ma∏opolska Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych. Archiwum aktualnoÊci.

2. Zdj´cie Aliny Rumun ze strony internetowej
http://hm.fotohistoria.pl

Krystyna Łukasz-Paluch ● Pielęgniarka, mgr pedagogiki, członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału
PTP w Katowicach 

Alina Rumun – nestorka pielęgniarek krakowskich
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Sekretariat czynny jest do godziny 1700

www.izbapiel.katowice.pl, e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl
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Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500
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Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna w latach 2004-2009 

– zestawienie porównawcze

I. Definicja pielęgniarki/położnej POZ

Mgr Grażyna Osuch● Dział merytoryczny biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

1997

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym. Tekst ujednolicony -
stan z 16 grudnia 1998 r. (Dz.U.
z 1997r. Nr 28, poz. 153 ze zm.)

2003

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391)

2004

Umowa stanowiąca Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 226 i 227/2003
Zarządu NFZ
oraz 
Szczegółowe materiały informacyj-
ne w przedmiocie postępowania
w sprawie zawierania umów
o udzielanie świadczeń zdrowot-
nych ubezpieczonym w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia od 1
stycznia 2004 r.

2005

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków
publicznych – Dz.U. Nr 210, poz.
2135.

art. 7 pkt 20) zawód medyczny - zawód, który na podstawie odrębnych przepisów uprawnia do udzielania
świadczeń zdrowotnych, 

– art. 7 pkt 26) świadczenia pielęgniarskie - świadczenia zdrowotne, określone w art. 4 i 5 ustawy z dnia
5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

art. 5 pkt 21) „pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej” - pielęgniarka i położna śro-
dowiskowa, rodzinna, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania oraz pielęgniarka w opiece długo-
terminowej;

§ 1 pkt7) „pielęgniarka lub położna POZ” – pielęgniarka lub położna środowiskowa/rodzinna;
§ 1 pkt 8) „pielęgniarka szkolna” – pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania lub higienistka
szkolna.

art. 5 pkt 25 Pielęgniarka podstawowej opieki

zdrowotnej – pielęgniarka, która ukończyła szkole-
nie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: ro-
dzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środo-
wiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie
zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wy-
chowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzi-
nie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego,
środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochro-
nie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania
i wychowania, udzielająca świadczeń w ramach pod-

art. 5 pkt 28 Położna podstawowej opieki

zdrowotnej – położna, która ukończyła szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinne-
go, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, udzielająca świadczeń w ramach pod-
stawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczenio-
dawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrud-
niona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy,
z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej

Pielęgniarka Położna

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
wiele w ostatnim czasie toczy się rozmów i spotkań nad kształtem opieki nad pacjentem w domu. Wiążą się one nie tylko z rodzajem
wykonywanych świadczeń czy umów podpisywanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna.
Dla nas w sposób szczególny ważne jest, aby była to wysokiej jakości opieka pielęgniarek i położnych. Dlatego prezentujemy dziś ma-
teriał, który pozwoli nam usystematyzować te kwestie wskazując jaka obowiązywała w ostatnich latach terminologia, zakres świadczeń
i odpłatność za nie. 
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.........................................
Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 13
października 2004r. Prezesa NFZ
w sprawie przyjęcia „Informacji
o warunkach zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawo-
wa opieka zdrowotna (udzielanych
od 1 stycznia 2005 r.)”.

2006

Zarządzenie Nr 75/2005 z dnia
13 października 2005 r. Prezesa
NFZ w sprawie przyjęcia „Informa-
cji o warunkach zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawo-
wa opieka zdrowotna (udzielanych
od 1 stycznia 2006 r.)”.

2007

Zarządzenie Nr 102/2006 z dnia
9 listopada 2006 r. w sprawie przy-
jęcia „Informacji o warunkach za-
warcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna
(dotyczy świadczeń udzielanych
od stycznia 2007 roku)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 ro-
ku o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2007 r. Nr. 166, poz. 1172)

2008

Zarządzenie Nr 26/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 9 maja 2008 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu zarządzenia nr 69/2007/DSOZ
w sprawie określenia warunków i re-
alizacji umów o udzielanie świad-

stawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczenio-
dawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrud-
niona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy,
z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna POZ – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt
25 ustawy, lub położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 28 ustawy (w brzmieniu j.w.).

Pielęgniarka POZ – pielęgniarka podstawowej
opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 25
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeni-
ach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych - Dz.U. Nr 210, poz. 2135.

Położna POZ – położna podstawowej opieki zdro-
wotnej, o której mowa w art. 5 pkt 28 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych -
Dz.U. Nr 210, poz. 2135.

Pielęgniarka POZ – pielęgniarka podstawowej
opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 25
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeni-
ach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych - Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.

Położna POZ – położna podstawowej opieki zdro-
wotnej, o której mowa w art. 5 pkt 28 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych -
Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.

od 24 sierpnia 2007 r. 

nowa ustawowa definicja

art. 5 pkt 25) pielęgniarka podstawowej opieki

zdrowotnej - pielęgniarka, która ukończyła szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinne-
go, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracują-
cych, środowiska nauczania i wychowania, zacho-
wawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego,
środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie
zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wycho-
wania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycz-
nego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifika-

cyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pedia-
trycznego, opieki długoterminowej, środowiska na-
uczania i wychowania, zachowawczego, promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawo-
dowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzylet-
ni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będą-
ca świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umo-
wę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo któ-
ra jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczenio-
dawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej;”

§ 2 pkt 14) pielęgniarka POZ – pielęgniarka podsta-
wowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt
25 ustawy, w tym pielęgniarka opieki środowi-

skowej w POZ.

§ 2 pkt 16) pielęgniarska opieka środowisko-

wa – realizowane w domu świadczeniobiorcy, świad-

od 24 sierpnia 2007 r. 

nowa ustawowa definicja

art. 5 pkt 28) położna podstawowej opieki

zdrowotnej – położna, która ukończyła szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzin-
nego, środowiskowego, środowisko-rodzinnego
oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifi-

kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada
tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co naj-
mniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece
zdrowotnej udzielającą świadczeń w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej, będąca świadczeniodaw-
cą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrud-
niona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy,
z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej;”

§ 2 pkt 17) położna POZ – położna podstawowej
opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 28)
ustawy
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2009

Zarządzenie Nr 105/DSOZ/2008
Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r.
w sprawie określenia warunków za-
wierania i realizacji umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju: podstawowa opieka
zdrowotna

czeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna

2004

Umowa stanowiąca Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 227/2003 Zarządu
NFZ
oraz 
Szczegółowe materiały informacyj-
ne w przedmiocie postępowania
w sprawie zawierania umów
o udzielanie świadczeń zdrowot-
nych ubezpieczonym w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia od 1
stycznia 2004 r.

2005 

Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 13
października 2004 roku Prezesa
NFZ w sprawie przyjęcia „Informa-
cji o warunkach zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawo-
wa opieka zdrowotna (udzielanych
od 1 stycznia 2005 r.)”.

2006

Zarządzenie Nr 75/2005 z dnia
13 października 2005 roku Preze-
sa NFZ w sprawie przyjęcia „Infor-
macji o warunkach zawarcia umo-
wy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawo-
wa opieka zdrowotna (udzielanych
od 1 stycznia 2006 r.)”

czenie opieki zdrowotnej osobom w każdym wieku,
u których stwierdza się ograniczenie sprawności psy-
chofizycznej spowodowane procesem chorobowym
i którego ocena stanu samoobsługi według zmodyfi-
kowanej skali Barthel, wynosi nie więcej niż 60 punk-
tów.

§ 2 pkt 15) pielęgniarka szkolna – wyłącznie pie-
lęgniarka środowiska nauczania i wychowania2

2 funkcję pielęgniarki szkolnej może pełnić także hi-
gienistka szkolna.

Pielęgniarka POZ – brak definicji

§ 2 pkt 10) pielęgniarka szkolna – wyłącznie pielę-
gniarka środowiska nauczania i wychowania2

2 funkcję pielęgniarki szkolnej może pełnić także hi-
gienistka szkolna.

Położna POZ – brak definicji

II. Finansowanie świadczeń – metody finansowania świadczeń zdrowotnych

Pielęgniarka Położna

Stawka kapitacyjna w zakresie świadczeń pielęgniarki
środowiskowej/rodzinnej zawiera koszty udzielania
świadczeń przez pielęgniarki z podziałem na grupy
wiekowe, z uwzględnieniem wskaźnika demograficz-
nego dla ubezpieczonych w następujących przedzia-
łach wiekowych:
– od 0 do 6 r.ż – 1,3
– od 7 r. ż do 65 r ż – 1,0 (stawka bazowa)
– powyżej 65 r.ż – 1,7

§ 5 ust. 3 W strukturze rocznej stawki kapitacyjnej
obowiązuje następujący podział procentowy środ-
ków finansowych:
2) świadczenia pielęgniarskie – 25,5%
§ 16 Finansowanie
Stawka kapitacyjna w zakresie świadczeń pielęgniarki
rodzinnej zawiera koszty udzielania świadczeń przez
pielęgniarki z podziałem na grupy wiekowe, z uwzględ-
nieniem wskaźnika demograficznego dla świadczenio-
biorców w następujących grupach wiekowych:
1) od 0 do 6 r.ż. – 1,3
2) od 7 r.ż. do 65 r.ż. – 1,0 (stawka bazowa)
3) powyżej 65 r.ż. - 1,7

§ 5 ust. 3 W strukturze kosztów POZ, po odliczeniu
kosztów transportu sanitarnego POZ oraz opieki noc-
nej i świątecznej w POZ, w odniesieniu do każdego
oddziału wojewódzkiego Funduszu, stosuje się na-
stępujący podział środków finansowych:
2) świadczenia pielęgniarskie 25,5%
§ 17 Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz
1. Kapitacyjna stawka roczna w zakresie świadczeń
pielęgniarki POZ obejmuje koszty udzielania świad-
czeń przez pielęgniarkę POZ.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1 korygowana jest
współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej,
do której zalicza się świadczeniobiorca:
1) powyżej 2 m.ż. do 6 r.ż. - 1,3
2) od 7 r.ż. do 65 r.ż. – 1,0
3) powyżej 65 r.ż. - 1,7

Stawka kapitacyjna w zakresie pielęgnacyjnej opieki
położniczo-ginekologicznej zawiera koszty świad-
czeń zdrowotnych udzielanych przez położną środo-
wiskową/rodzinną.

§ 22 Finansowanie
Stawka kapitacyjna w zakresie pielęgnacyjnej opieki
położniczo-ginekologicznej zawiera koszty świad-
czeń opieki zdrowotnej udzielanych przez położną
rodzinną.

§ 23 Finansowanie świadczeń położnej poz
1. Kapitacyjna stawka roczna w zakresie świadczeń
położnej POZ obejmuje koszty udzielania świadczeń
przez położną POZ
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, jest korygowana
współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej,
świadczeniobiorcy:
1) od 0 do ukończenia 2 m.ż. - 2,0
2) osoby płci żeńskiej powyżej 2 m.ż. - 1,0



Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

IV Nasze Sprawy ● M a j 2 0 0 9

2007

Zarządzenie Nr 102/2006 z dnia
9 listopada 2006 r. w sprawie przy-
jęcia „Informacji o warunkach za-
warcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna
(dotyczy świadczeń udzielanych
od stycznia 2007 roku)

2008

Zarządzenie Nr 26/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 9 maja 2008 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu zarządzenia nr
69/2007/DSOZ w sprawie okre-
ślenia warunków i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawo-
wa opieka zdrowotna

2009

Zarządzenie Nr 105/DSOZ/2008
Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r.
w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawo-
wa opieka zdrowotna

§ 5
1. Należność za świadczenia POZ jest rozliczana na
podstawie kapitacyjnej stawki rocznej, z zastrzeże-
niem ust. 4-6.
2. Ustala się odrębne kapitacyjne stawki roczne na
świadczenia w poszczególnych zakresach. 
3. W strukturze kosztów POZ, z wyłączeniem kosz-
tów rocznych stawek kapitacyjnych opieki nocnej
i świątecznej w POZ oraz transportu sanitarnego
w POZ, w odniesieniu do każdego oddziału woje-
wódzkiego Funduszu, stosuje się następujący po-
dział środków finansowych:
1) świadczenia lekarskie – 74,5%;
2) świadczenia pielęgniarskie i położnych – 25,5%.
§ 17 - Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz
1. Kapitacyjna stawka roczna w zakresie świadczeń
pielęgniarki POZ obejmuje koszty udzielania świad-
czeń przez pielęgniarkę POZ.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, jest korygowana
współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej,
do której zalicza się świadczeniobiorca:
1) powyżej 2 m.ż. do 6 r.ż. - 1,30;
2) od 7 r.ż. do 65 r.ż. - 1,0;
3) powyżej 65 r.ż. - 1,95.

§ 32 - Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz

1. Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz realizo-
wane jest według wskazanej przez świadczeniodaw-
cę we wniosku o zawarcie umowy metody finansowa-
nia świadczeń, to jest:
1) kapitacyjnej;
2) katalogu wycenionych w punktach świad-

czeń pielęgniarki POZ.
2. Przy zastosowaniu metody określonej w ust.1. pkt
1, w stosunku do konkretnego świadczeniobiorcy,
ustalona w załączniku nr 1 do zarządzenia roczna
stawka kapitacyjna, korygowana jest współczynni-
kiem odpowiednim dla grupy wiekowej świadczenio-
biorcy, 
1) od 0 do 6 r.ż. - 1,30
2) od 7 r.ż. do 65 r.ż. - 1,0
3) powyżej 65 r.ż. - 1,95

§ 3 pkt 2) świadczenia pielęgniarki poz, finansowa-
ne zgodnie z dokonanym wyborem:
a) metodą kapitacyjną według rocznej stawki kapita-
cyjnej,
b) metodą zadaniową według wykonania wycenione-
go punktowo katalogu świadczeń pielęgniarki poz;
§ 18 – Finansowanie świadczeń 
1. Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz realizo-
wane jest według wskazanej przez świadczeniodaw-
cę we wniosku o zawarcie umowy metody finansowa-
nia świadczeń, to jest:
1) kapitacyjnej;
3) zadaniowej.

2. Przy zastosowaniu metody określonej w ust.1. pkt
1, w stosunku do konkretnego świadczeniobiorcy,
ustalona w załączniku nr 1 do zarządzenia roczna
stawka kapitacyjna, korygowana jest współczynni-
kiem odpowiednim dla grupy wiekowej świadczenio-
biorcy, z zastrzeżeniem ust. 3-4:
4) od 0 do 6 r.ż. - 1,3;
5) od 7 r.ż. do 65 r.ż. -1,0
6) powyżej 65 r.ż. - 2,0
podopieczna/y DPS lub placówki socjalizacyjnej, in-
terwencyjnej lub resocjalizacyjnej - 3,5.

§ 23 Finansowanie świadczeń położnej poz
1. Kapitacyjna stawka roczna w zakresie świadczeń
położnej POZ obejmuje koszty udzielania świadczeń
przez położną POZ.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, jest korygowana
współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej,
świadczeniobiorcy:
1) od 0 do ukończenia 2 m.ż. - 2,0
2) od 16 do 40 r.ż. – 1,20
pozostałe kobiety wpisane na listę aktywną współ-
czynnikiem – 1,0

§ 39 - Finansowanie świadczeń położnej poz

1. Świadczenia położnej poz finansowane są zgodnie
z ustaloną roczną stawką kapitacyjną.
3. W stosunku do konkretnego świadczeniobiorcy,
roczna stawka kapitacyjna korygowana jest współ-
czynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej:
1) od 0 do 2 m.ż. – 2,0
2) od 16 do 40 r.ż. – 1,20
3) pozostałe kobiety wpisane na listę aktywną współ-
czynnikiem – 1,0

§ 22. - Finansowanie świadczeń
1. Finansowanie świadczeń położnej poz realizowa-
ne jest: zgodnie z określoną w załączniku nr 1 do za-
rządzenia roczną stawką kapitacyjną, z zastrzeże-
niem ust. 2-4.
2. Kapitacyjna stawka roczna, o której mowa w ust. 1,
nie obejmuje zrealizowanych 
w okresie sprawozdawczym przez położną poz, na-
stępujących świadczeń:
1) świadczeń położnej udzielanych osobom, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 6 i 8,
2) wizyt zrealizowanych przez położną poz w ramach
edukacji przedporodowej, 
o których mowa w § 19 pkt 3; 
3) wizyt patronażowych, o których mowa w § 19 pkt 4;
4) wizyt domowych w ramach pooperacyjnej opieki
pielęgnacyjnej położnej poz nad kobietami po opera-
cjach ginekologicznych lub onkologiczno-ginekolo-
gicznych, o których mowa w § 19 pkt 5.
3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 finansowa-
ne są na podstawie cen jednostkowych jednostek
rozliczeniowych określonych w załączniku nr 1 do za-
rządzenia.
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III. Wartość kapitacyjnej stawki rocznej w poszczególnych województwach w latach 2004-2007

Porównanie wartości stawek bazowych (wskaźnik 1,0) w podpisanych umowach na 2004, 2005, 2006 i 2007 rok, w poszczególnych oddziałach
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dla pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
(podstawowa opieka zdrowotna)

OW NFZ Pielęgniarka rodzinna Położna rodzinna Pielęgniarka środowiska 

nauczania i wychowania

Stawka bazowa wartość roczna Stawka bazowa wartość roczna Stawka bazowa wartość roczna
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Dolnośląski 13,68 14,04 14,4 16,68 5,04 5,16 6 8,04 24,12 24,84 25,2 29,64

Kujawsko-Pomorski 14,16 14,16 14,88 16,83 7,56 7,56. 7,8 8,81 24 24 24,6 28,88

Lubelski 13,5 13 13,33 15,67 7,1 7,12 7,3 8,37 26,1 26,48 27,14 31,36

Lubuski 14,4 13,44 13,8 16,2 7,2 6 6,84 8,28 33,6 30,6 33,84 37,44

Łódzki 12,72 13,14 13,5 16,992 4,2 4,38 5,01 7,92 22,68 22,92 23,76 30,78

Małopolski 14,16 13,56 15 17,76 5,52 5,52 8,04 9,36 24 24,96 28,92 33,84

Mazowiecki 14,64 15,12 15,12 17,76 4,92 5,4 5,76 7,56 23,16 23,64 23,64 28,56

Opolski 11,52 13 13,2 17,04 4,56 5,4 5,64 8,76 27 27,48 29,04 32,96

Podkarpacki 16,56 12,72 14,16 17,04 8,04 6,11 7,92 9,12 22,92 25,2 25,2 30,12

Podlaski 13,97 14 14,8 16,78 4,47 5.8(1 6,1 7,5 25,44 23,75 24,9 28,79

Pomorski 13,2 13,6 13,72 16,81 5,04 5,2 5,44 7,85 24 24,72 24,84 30,69

Śląski 9,87 10,2 32,9 16,8 4,92 5,28 6,36 8,22 27,65 25,02 25,38 29,9

Świętokrzyski 14,52 15,47 15,72 18,14* 5,16 5,6 7,08 8,14* 25,2 26,43 28,84 31,35

19,58** 8,14**

Warmińsko-Mazurski 12,48 12,78 12,83m. 15,45m. 5,52 5,59 5,59m. 6,84m. 26,04 26,96 26,96m. 31,84m.

14,75w. 17,73w. 6,44w. 7,69w. 31,00w. 35,88w.

Wielkopolski 14,88 14,52 15,12 17,28 9 9 9,12 10,2 23,76 24.36 25,68 32,4

Zachodniopomorski 14 13,36 14 16,81 6,38 6,22 6,58 7,85 25 24,84 25,2 33

m. – miasto 
w. - wieś 
* - struktura POZ 
** - indywidualne

IV. Wartość kapitacyjnej stawki rocznej w latach 2008 - 2009 – Świadczenia pielęgniarki poz

2008 2009

Na podsta-
wie Zarzą-
dzenia nr
26/DSOZ/2
008 z dnia 9
maja 2008 
roku w spra-
wie jednolite-
go tekstu za-
rządzenia nr
69/2007/D
SOZ w spra-
wie określe-
nia warun-
ków zawiera-
nia i realizacji
umów
o udzielanie
świadczeń
opieki zdro-
wotnej 
w rodzaju:
podstawowa
opieka zdro-
wotna 
(załącznik 
nr 1)

Świadczenia
pielęgniarki poz
(w tym pielęgniarskiej
opieki
środowiskowej)
Świadczenia
pielęgniarki poz 
(w tym pielęgniarskiej
opieki środowiskowej
Świadczenia
pielęgniarki poz 
w ramach realizacji
profilaktyki gruźlicy
Świadczenia
pielęgniarki poz
udzielane w stanach
nagłych spoza OW
oraz z terenu OW 
ale spoza gminy
własnej i sąsiadują-
cych i spoza listy
zadeklarowanych
pacjentów
Świadczenia
pielęgniarki poz
udzielane w stanach
nagłych osobom
uprawnionym na 
podstawie przepisów
o koordynacji

Stawka 
kapitacyjna

Punkt

Porada

Porada

Porada

min. 18,48

max.
20,28

1,0

4,00

7,00

12,00

Na 
podstawie
Zarządzenia
nr
105/DSOZ
/2008
z dnia 
5 listopada
2008 r. 
w sprawie
określenia
warunków 
i realizacji
umów
o udzielanie
świadczeń 
opieki zdro-
wotnej 
w rodzaju:
podstawo-
wa opieka 
zdrowotna

Świadczenia pielęgniarki poz

Świadczenia pielęgniarki poz wg Katalogu
świadczeń pielęgniarskich w POZ

Świadczenia pielęgniarki poz w ramach realiza-
cji profilaktyki gruźlicy

Świadczenia pielęgniarki poz udzielane w
stanach nagłych spoza OW oraz z terenu OW
ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i
spoza listy zadeklarowanych pacjentów
Świadczenia pielęgniarki poz udzielane 
w stanach nagłych osobom uprawnionym 
na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ,
Certyfikat)
Świadczenia pielęgniarki poz udzielane 
w stanach nagłych zachorowań osobom spoza
listy świadczeniobiorców innym niż ubezpie-
czone uprawnionym do świadczeń zgodnie 
z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, osobom
uprawnionym jedynie na podstawie „Karty
Polaka” oraz obcokrajowcom posiadającym
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie
zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnie-
niem na terytorium RP.

Stawka 
kapitacyjna

Punkt

Porada

Porada

Porada

Porada

24,24

1,15

4,00

7,00

12,00

12,00
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IV. Wartość kapitacyjnej stawki rocznej w latach 2008-2009 – Świadczenia położnej poz

2008 2009

Na podstawie
Zarządzenia
nr
26/DSOZ/2
008 z dnia 
9 maja 2008
roku 
w sprawie
jednolitego
tekstu
zarządzenia
nr
69/2007/D
SOZ 
w sprawie
określenia
warunków
zawierania 
i realizacji
umów 
o udzielanie
świadczeń
opieki
zdrowotnej 
w rodzaju:
podstawowa
opieka
zdrowotna
(załącznik 
nr 1)

Świadczenia położnej
poz
Świadczenia położnej
poz udzielane 
w stanach nagłych
świadczeniobiorcom
spoza OW oraz 
z terenu OW ale
spoza gminy własnej 
i sąsiadujących i
spoza listy
zadekalrowanych
pacjentów
Świadczenia położnej
poz udzielane 
w stanach nagłych
osobom
uprawnionym 
na podstawie
przepisów 
o koordynacji

Stawka
kapitacyjna
Porada

Porada

min. 9,12

max. 10,44

7,00

12,00

Na 
podstawie
Zarządzenia
nr
105/DSOZ
/2008 
z dnia 
5 listopada
2008r. 
w sprawie
określenia
warunków 
i realizacji
umów 
o udzielanie
świadczeń 
opieki
zdrowotnej
w rodzaju:
podsta-
wowa
opieka 
zdrowotna

Świadczenia położnej poz

Wizyta położnej poz w edukacji 
przedporodowej

Wizyta patronażowa położnej poz

Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej
nad kobietami po operacjach ginekologicznych
i onkologiczno-ginekologicznych

Świadczenia położnej poz udzielane w stanach
nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza
OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej 
i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych
pacjentów

Świadczenia położnej poz udzielane w stanach
nagłych zachorowań osobom spoza listy świad-
czeniobiorcom innym niż ubezpieczone
uprawnionym do świadczeń zgodnie z z treścią
art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, osobom
uprawnionym jedynie na podstawie „Karty
Polaka” oraz obcokrajowcom posiadającym
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie
zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnie-
niem na terytorium RP
Świadczenia położnej poz udzielane w stanach
nagłych osobom uprawnionym na podstawie
przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)

Stawka
kapitacyjna
Porada

Porada

Porada

Porada

Porada

Porada

13,56

31,00

26,00

15,00

7,00

12,00

12,00

V. Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców 

Pielęgniarka poz Położna poz

2004

Załącznik Nr 1
do Uchwały 

nr 226/2003
Zarządu NFZ

2005

Załącznik do
Zarządzenia
Nr 24/2004
Prezesa NFZ

2006

Zarządzenie
Nr 75/2005
Prezesa NFZ

2007

Zarządzenie
Nr 102/2006
Prezesa NFZ

2008

Zarządzenie
Nr

26/DSOZ/08
Prezesa NFZ

§ 3

Liczba ubezpieczonych objętych opieką nie powinna przekro-
czyć 2750 osób na jedną pielęgniarkę środowiskową/ro-

dzinną (zgodnie z wojewódzkim planem zdrowotnym, nie wię-
cej niż 2750 ubezpieczonych. W uzasadnionych przypadkach,
uwzględniając konieczność zapewnienia dostępności do świad-
czeń, maksymalna liczba ubezpieczonych może zostać ustalona
indywidualnie w trybie określonym w ustawie).
§ 15

Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielę-
gniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób

§ 13

Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielę-
gniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób

§ 13

Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielę-
gniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób

§ 21

1. Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielę-
gniarkę poz u świadczeniodawcy POZ, przy uwzględnieniu wy-
branej przez świadczeniodawcę metody rozliczania opartej
o roczną stawkę kapitacyjną, nie powinna przekroczyć 2750

osób, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Listę świadczeniobiorców pielęgniarki poz może tworzyć pielę-
gniarka posiadająca kwalifikacje określone w § 22 Zarządzenia.
3. Liczba świadczniobiorców objętych przez jedną pielęgniarkę
poz pielęgniarską opieką środowiskową powinna być zgodna ze

§ 3

Liczba ubezpieczonych objętych opieką nie powinna przekro-
czyć 6600 osób (noworodków i niemowląt obu płci do ukończe-
nia 2 miesiąca życia oraz populacji żeńskiej) na jedną położną
środowiskową/rodzinną

§ 21

Na jedną położną poz powinno przypadać nie więcej niż 6600

osób (noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesią-
ca życia i populacji żeńskiej).

§ 19

Na jedną położną poz nie powinno przypadać więcej niż 6600

osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki
i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.
§ 19

Na jedną położną poz nie powinno przypadać więcej niż 6600

osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki
i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.
§ 34

1. Na jedną położną poz nie powinno przypadać więcej niż 6600
osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki
i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.
2. Listę świadczeniobiorców położnej poz może tworzyć położna
posiadająca kwalifikacje określone w § 36 Zarządzenia.
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Zarządzenie
Nr

105/DSOZ/2
008 

Prezesa NFZ

wskazaniami opisu świadczenia zawartymi w podrozdziale 6.2
(nie więcej niż 8 osób)
§ 14.

1. Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielę-
gniarkę poz nie powinna przekroczyć 2750 osób, z zastrzeże-
niem ust. 2 i 3.
2. Pielęgniarka poz może tworzyć listę świadczeniobiorców tylko
u jednego świadczeniodawcy POZ.
3. Liczba świadczeniobiorców objętych jednoczasowo opieką
przez jedną pielęgniarkę pielęgniarską opieką domową w POZ po-
winna być zgodna z przepisami określonymi w § 16 zarządzenia.
§ 16 - Pielęgniarska opieka domowa w POZ

ust. 7. Jedna pielęgniarka nie może obejmować pielęgniarską
opieką środowiskową równocześnie więcej niż 8 podopiecz-
nych. Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną
pielęgniarkę zależna jest od stanu pacjenta i oceny czasu pracy
potrzebnego dla wykonania czynności ujętych w ,,Indywidualnym
planie opieki w pielęgniarskiej opiece domowej w POZ”.

§ 20.

1. Na jedną położną poz nie powinno przypadać więcej niż
6600 osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz no-
worodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Położna poz może tworzyć listę świadczeniobiorców tylko
u jednego świadczeniodawcy POZ.

VI. Wzory druków deklaracji wyboru świadczeniodawcy – pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej

2003

Uchwała Nr
139/2003
z 30 czerwca 2003
r. Zarządu NFZ

2003/2004

Uchwała Nr
205/2003 
Zarządu NFZ z dnia 
11 września 2003 r.

2005

Zarządzenie Nr
50/2004 z dnia 27
grudnia 2004 roku
Prezesa NFZ (wcho-
dzi w życie z dniem 
1 stycznia
2005 r.)

2006

Zarządzenie j.w.
2007

Zarządzenie Nr
42/2007 z dnia 
2 lipca 2007 r. 
Prezesa NFZ

2008

2009

Od dnia 1 lipca 2003 roku obowiązuje nowa deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej
– jeden formularz.
Wzór deklaracji stanowi załącznik do ww. uchwały (objaśnienia sposobu wypełniania deklaracji wyboru): deklaracja stanowi
dokument potwierdzający wybór jednego typu opiekuna dla jednej osoby, dokonujemy wyboru lekarza lub pielę-

gniarki lub położnej. 
Wprowadza się nowy wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej – jeden formularz.
Wzór deklaracji stanowi załącznik do ww. uchwały (objaśnienia sposobu wypełniania deklaracji wyboru): deklaracja stanowi
dokument potwierdzający wybór lekarza lub pielęgniarki lub położnej. Oznacza to, iż osoba ma prawo złożyć 3 dekla-
racje, po jednej dla każdej z wymienionych.

Oddzielne formularze dla lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej

§ 1 ust. 1 Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór deklaracji wyboru lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia. Objaśnienia sposobu wypełniania deklaracji wyboru - deklaracja
stanowi dokument potwierdzający wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
§ 1 ust. 2 Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór deklaracji wyboru pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. Objaśnienia sposobu wypełniania deklaracji wyboru - de-
klaracja stanowi dokument potwierdzający wybór pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
§ 1 ust. 3 Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór deklaracji wyboru położnej podstawowej
opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.
W 2006 roku obowiązywało nadal Zarządzenie Nr 50/2004 z dnia 27 grudnia 2004 roku Prezesa NFZ, czyli obowiązywa-
ły oddzielne formularze dla lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
§ 1ust. 1 Ustala się wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, który określa za-
łącznik nr 1 do Zarządzenia – jeden formularz, ale z podziałem (str. 2) na część:
III. Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
IV. Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
V. Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
W deklaracji wyboru jest zawarta informacja dla świadczeniobiorców:
„Uwaga! – dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń

u tego samego świadczeniodawcy. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń (tzn. lekarza, pielęgniarki,
położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”.
obowiązuje Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. Prezesa NFZ
obowiązuje Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. Prezesa NFZ

VII.1 Wymagane kwalifikacje – pielęgniarka poz

2004

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr 226/2003

Zarządu NFZ

A.3 pielęgniarka środo-
wiskowa/rodzinna
- magister pielęgniar-
stwa,

2005

Załącznik do
Zarządzenia
Nr 24/2004
Prezesa NFZ

§ 17 – Świad-
czenia mogą
być udzielane
przez pielę-
gniarki posia-

2006

Zarządzenie
Nr 75/2005
Prezesa NFZ

§ 14 – Świad-
czenia mogą
być udzielane
przez pielę-
gniarki posia-

2007

Zarządzenie
Nr 102/2006
Prezesa NFZ

§ 14 – Świad-
czenia mogą
być udzielane
przez pielę-
gniarki posia-

2008

Zarządzenie
Nr

26/DSOZ/08
Prezesa NFZ

§ 22 – Świad-
czenia mogą
być udzielane
przez pielę-
gniarki posia-

2009

Zarządzenie Nr 105/DSOZ/2008 Prezesa NFZ

Pielęgniarki upoważnione do przyjmowania deklaracji
wyboru - wymagane kwalifikacje
1) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i ukończone szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub pediatrycz-
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- pielęgniarka ze specjali-
zacją w dziedzinie pielę-
gniarstwa środowiskowe-
go i/lub rodzinnego,

- pielęgniarka środowi-
skowa/rodzinna z kur-
sem kwalifikacyjnym
w dziedzinie pielęgniar-
stwa rodzinnego,

- pielęgniarka środowi-
skowa w trakcie kursu
kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego lub w trakcie
specjalizacji w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinne-
go za potwierdzonym
uczestnictwem, 

- pielęgniarka z minimum
3-letnim stażem pracy re-
alizująca zadania w śro-
dowisku, która zobowią-
zana jest do ukończenia
kursu kwalifikacyjnego
w zakresie pielęgniar-
stwa rodzinnego w ciągu
roku od rozpoczęcia re-
alizacji umowy/kontraktu
i wykonującą pracę
w środowisku pod nad-
zorem pielęgniarki śro-
dowiskowej/rodzinnej,

- wskazane inne kwalifi-
kacje poza wymieniony-
mi – dodatkowe kursy
specjalistyczne, inne for-
my doskonalenia zawo-
dowego przydatne do re-
alizacji świadczeń zdro-
wotnych w zakresie
POZ.

pielęgniarki praktyki:
Ukończone kursy -
szczepień ochronnych,
EKG i inne niezbędne do
wykonywania zadań
w POZ. 
Pielęgniarka praktyki reali-
zuje świadczenia w zakre-
sie promocji zdrowia, pro-
filaktyki chorób, świad-
czeń diagnostycznych
i pielęgnacyjnych, współ-
działa w realizacji świad-
czeń leczniczych oraz re-
alizuje zadania związane
z organizacją pracy
w praktyce lekarza POZ.

dające:

- kwalifikacje
określone
w art. 5 pkt
25 ustawy,
a także przez:

-magistra pie-
lęgniarstwa

Pielęgniarki
nie posiadają-
ce kursu kwa-
lifikacyjnego
w zakresie
pielęgniarstwa
rodzinnego
powinny po-
siadać mini-
mum 3-letni
staż pracy
w poz i są zo-
bowiązane do
ukończenia
kursu kwalifi-
kacyjnego
w ciągu roku
od rozpoczę-
cia realizacji
umowy, wyko-
nują pracę
w środowisku
pod kierun-
kiem pielę-
gniarki rodzin-
nej

dające:
- prawo wyko-
nywania zawo-
du, 

- aktualne za-
świadczenie
o wpisie do
rejestru pielę-
gniarek pro-
wadzonego
przez właści-
wą okręgową
radę pielę-
gniarek i po-
łożnych,

- kwalifikacje
określone
w art. 5 pkt
25 ustawy lub
magistra pie-
lęgniarstwa

dające:

- prawo wyko-
nywania zawo-
du, 

- aktualne za-
świadczenie
o wpisie do
rejestru pielę-
gniarek pro-
wadzonego
przez właści-
wą okręgową
radę pielę-
gniarek i po-
łożnych,

- kwalifikacje
określone
w art. 5 pkt
25 ustawy lub
tytuł zawodo-
wy magistra
pielęgniarstwa

dające:

- prawo wyko-
nywania zawo-
du, 

- kwalifikacje
określone
w art. 5 pkt
25 ustawy od-
powiednie do
zakresu
świadczeń bę-
dących przed-
miotem umo-
wy lub tytuł
zawodowy
magistra pie-
lęgniarstwa.

Dla realizacji
profilaktycz-
nych Progra-
mów zdrowot-
nych, pielę-
gniarka musi
spełniać wy-
mogi określo-
ne warunkami
Programów.

nego lub środowiskowego lub środowiskowo-rodzinne-
go lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub
opieki długoterminowej lub zachowawczego

2) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa: rodzinnego lub pediatrycznego lub śro-
dowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego lub prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych lub opieki długoter-
minowej lub zachowawczego

3) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i będąca w trakcie odbywania szkolenie spe-
cjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego
lub pediatrycznego lub środowiskowego lub środowisko-
wo-rodzinnego lub przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych lub opieki długoterminowej lub zachowawczego

4) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i będąca w trakcie odbywania kursu kwalifi-
kacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub
pediatrycznego lub środowiskowego lub środowiskowo-
rodzinnego lub przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych lub opieki długoterminowej lub zachowawczego

5) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu posiadająca tytuł zawodowy magistra pielę-
gniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w POZ

Pielęgniarki współpracujące - uprawnione do współreali-
zacji świadczeń pielęgniarki POZ - wymagane kwalifikacje
1) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i ukończone szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub pediatrycz-
nego lub środowiskowego lub środowiskowo-rodzinne-
go lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub
opieki długoterminowej lub zachowawczego

2) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa: rodzinnego lub pediatrycznego lub śro-
dowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego lub prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych lub opieki długoter-
minowej lub zachowawczego

3) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i będąca w trakcie odbywania szkolenie spe-
cjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego
lub pediatrycznego lub środowiskowego lub środowisko-
wo-rodzinnego lub przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych lub opieki długoterminowej lub zachowawczego

4) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu i będąca w trakcie odbywania kursu kwalifi-
kacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub
pediatrycznego lub środowiskowego lub środowiskowo-
rodzinnego lub przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych lub opieki długoterminowej lub zachowawczego

5) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu posiadająca tytuł zawodowy magistra pielę-
gniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w POZ

6) (w okresie 2009 r przejściowo) pielęgniarka posiada-
jąca aktualne prawo wykonywania zawodu i co najmniej
3 letni staż pracy w DPS - w przypadku, gdy świadcze-
niobiorcą jest mieszkaniec DPS-u
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XXIII Sprawozdawczo-Budżetowy

Okręgowy Zjazd

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

odbył się dnia 30 marca 2009 r. 

w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach

Uczestnicy Zjazdu

Przemawia Maria Kaleta, 
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniatek i Położnych Uczestnicy Zjazdu
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Zjazd rozpoczęła Przewodnicząca ORPiP w Katowi-

cach Mariola Bartusek witając serdecznie zaproszo-

nych gości oraz wszystkich delegatów i uczestników

Zjazdu.

Wśród zaproszonych gości byli:

• Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Maria
Kaleta

• Dyrektor Departamentu Pielęgniarek w Ministerstwie Zdrowia
– Beata Cholewka

• Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa – Grażyna
Kruk-Kupiec

• Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego – Beata Ochocka

• Sekretarz Śląskiej Izby Lekarskiej – Adam Blacharz
• Przewodnicząca I i II kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych w Katowicach – Małgorzata Lipińska
• Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pie-

lęgniarskiego w Katowicach – Grażyna Franek
• Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzy-

stwa Położnych – Ewa Tobor
• Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiolo-

gicznych – Mirosława Malara
• Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Często-

chowie – Barbara Płaza

Po wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do wyboru Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych.
Przewodniczącą Zjazdu została Czesława Brylak-Kozdraś, Wiceprzewodniczącym Bartosz Szczudłowski, a Sekretarzem Małgorzata
Baran. Przewodniczącą Komisji Mandatowej została Ewa Molka, Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Grelowska.
Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu, gdyż na ogólną liczbę 549 delegatów w Zjeździe wzięło udział 422 delega-
tów, co stanowiło 77% uprawnionych do głosowania.
Zjazd podjął 9 uchwał, 1 rezolucję, 1 stanowisko, 11 apeli oraz 2 wnioski.

Uchwały XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-

łożnych w Katowicach:

1. Uchwała Nr 1/2009 w sprawie Regulaminu Okręgo-

wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach.

2. Uchwała Nr 2/2009 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z działalności Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Katowicach.

3. Uchwała Nr 3/2009 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Od-

powiedzialności Zawodowej w Katowicach.

4. Uchwała Nr 4/2009 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z działalności Okręgowego Sądu Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach.

5. Uchwała Nr 5/2009 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyj-

nej.

6. Uchwała Nr 6/2009 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego za 2008 rok.

7. Uchwała Nr 7/2009 w sprawie budżetu Okręgowej

Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach na rok

2009.

8. Uchwała Nr 8/2009 w sprawie ośrodka integracji

i kształcenia pielęgniarek i położnych.

9. Uchwała Nr 9/2009 w sprawie podwyższenia kwo-

ty pożyczki pieniężnej z funduszu pomocy socjalnej.

Przemawia Mariola Bartusek, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Przemawia Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 
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Apel nr 1 

w sprawie wydatkowania środków przeznaczonych na podwyżki pracowników ochrony zdrowia

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do związków zawodowych o urzeczywistnienie

sprawiedliwego wydatkowania środków przeznaczonych na podwyżki pracowników ochrony zdrowia, zgodnie z postanowieniami

ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. 2006, Nr 149, poz. 1076 z późn.

zm.) oraz art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2007, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

W świetle postanowień ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, Narodowy Fun-

dusz Zdrowia od 2006 roku przekazywał świadczeniodawcom pulę środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pra-

cowników. Ponadto, świadczeniodawcy zobowiązani są również do przekazywania pracownikom 40% kwoty wzrostu wysokości

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

Z informacji uzyskiwanych od członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wynika, iż grupy zawodowe

pielęgniarek i położnych otrzymują podwyżki w znacznie niższej wysokości od pozostałych fachowych pracowników ochrony

zdrowia. 

Sekretarz Przewodnicząca

XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 2 

w sprawie emerytur dla pielęgniarek i położnych

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Rady Ministrów o natychmiastowe

podjęcie stosownych działań zmierzających do obniżenia wieku, w którym pielęgniarki i położne mogłyby przechodzić na świad-

czenie emerytalne.

Wnosimy, aby jedynym warunkiem otrzymania świadczenia emerytalnego, był 30-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki, położ-

nej, bez względu na osiągnięty wiek.

Sekretarz Przewodnicząca

XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 3 

w sprawie skrócenia czasu trwania studiów pomostowych dla pielęgniarek – absolwentek pięcioletnich

liceów medycznych

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o skrócenie czasu trwania

studiów pomostowych dla pielęgniarek – absolwentek pięcioletnich liceów medycznych z pięciu do trzech semestrów.

W ocenie Delegatów absolwentki pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły naukę wcześniej niż w roku szkolnym

1980/81, pomimo swojego wykształcenia, zostały pokrzywdzone dłuższym czasem kształcenia na studiach pomostowych.

Sekretarz Przewodnicząca

XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apele XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
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Apel nr 5 

w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Rady Ministrów o ustalenie minimalnego
wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 
Delegaci uważają, że określenie minimalnego wynagrodzenia na takim poziomie, odpowiadać będzie posiadanym kwalifikacjom za-
wodowym, nakładowi pracy oraz zakresowi odpowiedzialności pielęgniarek i położnych.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach
Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 6 

w sprawie stworzenia systemu motywacyjnego dla młodych ludzi 

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do stworzenia efektywnego systemu motywa-
cyjnego dla ludzi młodych, celem którego byłoby zainteresowanie ich podjęciem nauki i pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej.
Brak polityki państwa w zakresie planowania kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej skutkować będzie dramatyczną sytu-
acją w dostępie społeczeństwa do świadczeń pielęgniarskich i położniczych.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach
Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 4

w sprawie ujednolicenia przepisów związanych z udzielaniem świadczeń 

z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki przez położne 

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o ujednolicenie przepisów
związanych z udzielaniem świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez położne.
W obecnym stanie prawnym obowiązuje szereg niespójnych przepisów normujących kwestie związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki, przez położne. 

W § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochro-
nie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pie-
lęgniarek i położnych (Dz.U. 2003, Nr 197, poz. 1922), nie przewidziano możliwości uczestniczenia przez położne w specjaliza-
cji oraz kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Natomiast z § 6 ust. 1 pkt
2g oraz pkt 3t rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2007, Nr
210, poz. 1540), wynika iż po odbyciu specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii, położ-
na może udzielać określonych świadczeń diagnostycznych i leczniczych. 

Kolejnym niespójnym aktem normatywnym jest § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie standardów
postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii intensywnej terapii w za-
kładach opieki zdrowotnej, który stanowi, iż lekarzowi towarzyszy tylko i wyłącznie przeszkolona pielęgniarka, a nie położna. 

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o umożliwienie położnym odbywania specjalizacji oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej opieki w zakresie art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 2001, Nr 57, poz. 602
z późn. zm.).

Sekretarz Przewodnicząca
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach
Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś



XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Nasze Sprawy ● M a j 2 0 0 9 V

Apel nr 9 

w sprawie jednoosobowych dyżurów pielęgniarskich

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej oraz
domów pomocy społecznej o zaprzestanie praktyk polegających na jednoosobowym obsadzaniu dyżurów pielęgniarskich.
Jedna pielęgniarka na dyżurze nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki oraz bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pacjentów.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach
Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 10 

w sprawie przywrócenia przywilejów urlopowych

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przy-
wrócenie przywilejów urlopowych pielęgniarkom zatrudnionym w oddziałach gruźliczych oraz zakwalifikowanie pracy pielęgniarek
podających cytostatyki do wykazu prac w szczególnym charakterze.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach
Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 7 

w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych i szkół

policealnych

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o zintensyfikowanie działań
zmierzających do uwzględnienia w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych, praw nabytych pielęgniarek – absolwentek pięcioletnich liceów medycznych i szkół policealnych.

Delegaci pragną zauważyć, iż w czasie negocjacji akcesyjnych Polska prezentowała stanowisko uwzględniające uznawanie kwali-
fikacji pielęgniarek – absolwentów pięcioletnich liceów medycznych i szkół policealnych, podkreślając ich równorzędne wykształ-
cenie i przygotowanie zawodowe w porównaniu do absolwentów szkół pomaturalnych.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach
Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 8 

w sprawie zwiększenia stawki kapitacyjnej w medycynie szkolnej

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
o zwiększenie stawki kapitacyjnej w medycynie szkolnej oraz zrównoważenie wartości przeliczeniowej deklaracji dla pielęgniarki
szkolnej w szkole specjalnej, tak aby wartość deklaracji pokrywała wynagrodzenie pielęgniarki w szkole specjalnej.

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – wyrażają obawę, iż niska stawka na etat przeliczenio-
wy w szkole specjalnej skutkować będzie brakiem składanych ofert na kontraktowanie szkół specjalnych oraz dyskryminacją
uczniów niepełnosprawnych.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach
Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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Rezolucja nr 1 

XXIII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, zgodnie z wolą Delegatów V Krajowego Zjazdu Pielę-

gniarek i Położnych wyrażoną w rezolucji nr 1 w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do zwołania Nad-

zwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, wzywają Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do pilnego zwołania

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w 2009 roku oraz wyjaśnienia, dlaczego do tej pory Nadzwyczajny

Krajowy Zjazd nie został zwołany.

Sekretarz Przewodnicząca

XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 11 

w sprawie ujednolicenia stawki kontraktu w opiece długoterminowej

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

o ujednolicenie stawki kontraktu na świadczenia opieki długoterminowej na terenie całego kraju.

Sekretarz Przewodnicząca

XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Stanowisko 

XXIII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie równoważności uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych

W wyniku transformacji systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce szkołą pielęgniarską lub szkołą położnych jest wy-

łącznie uczelnia prowadząca kształcenie w formie studiów wyższych. Ukończenie takiej szkoły oraz uzyskanie tytułu licencjata lub

tytułu magistra uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej.

W poprzednich systemach kształcenia prawo to uzyskiwały absolwentki 5-letnich liceów medycznych, 2-letnich szkół policealnych

lub 2,5-letnich szkół policealnych lub pomaturalnych lub 3-letnich szkół pomaturalnych.

Delegaci XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wyrażają stanowisko, iż uprawnienia zawodowe pielę-

gniarek i położnych są równoważne bez względu na system kształcenia, w którym pielęgniarka, położna uzyskała kwalifikacje za-

wodowe.

Sekretarz Przewodnicząca

XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś



XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Nasze Sprawy ● M a j 2 0 0 9 VII

Wnioski XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

1. Wniosek do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o poszerzenie Zespołu ds. kontraktowania świad-

czeń o przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Wniosek do Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych o obniżenie składki członkowskiej.

Podczas Zjazdu udzielono odpo-

wiedzi na pytania zadane przez

delegatów:

1. Czy w dalszym ciągu szpitale nie

muszą wypłacać dodatków za

pracę w soboty? (Odpowiedzi
udzielił Radca Prawny OIPiP – mece-
nas Andrzej Murdza)

Zgodnie z art. 32[l] ust. 1 pkt 2 ustawy

o zakładach opieki zdrowotnej Pracow-

nikom wykonującym zawód medyczny,

zatrudnionym w systemie pracy zmiano-

wej w zakładach opieki zdrowotnej prze-

znaczonych dla osób, których stan

zdrowia wymaga całodobowych świad-

czeń zdrowotnych, przysługuje dodatek

w wysokości, co najmniej 45% stawki

godzinowej wynagrodzenia zasadnicze-

go, obliczanej zgodnie z art. 32k ust. 3,

za każdą godzinę pracy wykonywanej

w porze dziennej w niedziele i święta

oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dzień ten winien być określony w regulami-

nie pracy, przeważnie jest to sobota. Nieokreślenie dnia wolnego w regulaminie pracy nie pozbawia pielęgniarki prawa do do-

datku z tego tytułu. Osoby, które nie otrzymują powyższego dodatku proszone są o kontakt z Izbą, celem wystosowania przez

Przewodniczącą ORPiP w Katowicach pisma do zakładu pracy o wypłacenie dodatków za pracę w dodatkowym dniu wolnym

od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy.

2. Dlaczego pielęgniarki nie mają prawa do rocznego urlopu dla poratowania zdrowia? (Odpowiedzi udzielił Radca
Prawny OIPiP – mecenas Andrzej Murdza)

W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów powszechnie obowiązujących przyznającym pielęgniarkom prawo do

urlopu dla poratowania zdrowia. Samorząd pielęgniarek i położnych podejmuje starania, aby w nowej ustawie o zawodach pie-

lęgniarki i położnej znalazły się zapisy dotyczące dodatkowego urlopu.

3. Czy pielęgniarki pracujące na oddziałach onkologicznych, podające cytostatyki mają prawo do dodatku za

pracę w warunkach szczególnych? (Odpowiedzi udzielił Radca Prawny – mecenas Andrzej Murdza)
W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów powszechnie obowiązujących przyznającym pielęgniarkom prawo do do-

datku za pracę w warunkach szczególnych. Ostatni dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub

niebezpiecznych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu tery-

torialnego tj. m. in. pracowników domów pomocy społecznej, został uchylony w kwietniu 2008 roku.

4. Czy pielęgniarki mogą być zatrudniane na kontraktach w oddziałach szpitalnych? (Odpowiedzi udzielił Radca Praw-
ny OIPiP – mecenas Andrzej Murdza)

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w art. 1 ust. 5 pkt 3 nie dopuszcza moż-

liwości prowadzenia na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej działalności polegającej na udzielaniu takich sa-

mych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten zakład, przez pielęgniarki lub położne wykonujące zawód

w formie indywidualnej praktyki. 

Wprawdzie art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dopuszcza możliwość udzielania zamówienia na świadczenia

zdrowotne przez osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki na zasadach określonych w od-

rębnych przepisach. Poprzez zwrot „odrębne przepisy”, w stosunku do pielęgniarek i położnych należy niewątpliwie ro-

zumieć zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, które to nie przewidują możliwości prowadzenia indywidualnej

praktyki pielęgniarki, położnej w zakładzie opieki zdrowotnej.

Indywidualna praktyka wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może być wykonywana w zakładzie opieki

zdrowotnej. Wynika to a contrario wprost z przepisu art. 25 ust. 8 ustawy, która stanowi, że „za równoznaczne z indywi-

Uczestnicy Zjazdu
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dualną praktyką (...) w rozumieniu ustawy uważa się wyko-

nywanie zawodów pielęgniarki, położnej poza zakładem

opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.” 

Należy nadto, zwrócić uwagę, iż pielęgniarka, położna pro-

wadząca indywidualną praktykę obowiązana jest na pod-

stawie art. 20 ust. 4 ustawy, do prowadzenia indywidualnej

dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z rozporządze-

niem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów indywidualnej

dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadze-

nia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej

udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą

świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2003, Nr 147, poz. 1437).

Natomiast zakłady opieki zdrowotnej obowiązują odrębne

przepisy, a mianowicie rozporządzenie Ministra Zdrowia

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej

w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwa-

rzania (Dz.U. 2006, Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.). Podkre-

ślenia wymaga fakt, iż prowadzenie dokumentacji medycz-

nej przez szpital, nie może zastąpić wymogu prowadzenia

dokumentacji medycznej przez indywidualną praktykę pie-

lęgniarki, położnej. Wymogi przewidziane dla obu doku-

mentacji nie są takie same.

W świetle naprowadzonych przepisów brak jest podstaw

do dopuszczenia możliwości wykonywania przez pielę-

gniarki i położne indywidualnych praktyk, prowadzonych w którejkolwiek z form, w zakładach opieki zdrowotnej,

a w szczególności w szpitalach.

5. Dlaczego kończąc studia pomostowe musimy zdawać dyplom? (Odpowiedzi udzieliła Pani Beata Cholewka – Dyrektor
Departamentu Pielęgniarstwa w Ministerstwie Zdrowia)

Podstawą prawną formy ukończenia studiów pomostowych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wa-

runków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położ-

nych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych i oraz medycznych szkół zawodowych

kształcących w zawodzie pielęgniarki położnej - rozporządzenie z 11 maja 2004. Dyplom jest podstawą rozpoczęcia studiów.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnym z planem zajęć student przystępuje do teoretycznego i praktyczne-

go egzaminu kończącego studia zawodowe. Rozporządzenie wymienia wszystkie ścieżki kształcenia. 

Pani Beata Cholewka dodała informację o realizacji studiów pomostowych w ramach pozyskania środków unijnych. W 2008 r. więk-

sza liczba pielęgniarek miała możliwość ukończenia studiów, nie angażując własnych środków w ramach środków Program Ope-

racyjny Kapitał Ludzki. Obecnie 62. uczelnie posiadają akredytację, kształcą w trybie licencjata stacjonarnego. Zaobserwowano

duże zainteresowanie studiami pomostowymi. W ubiegłym roku 2909 osób uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. To-

czone są rozmowy z Komisją Europejską w sprawie zmiany zasad uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych.

6. Jak daleko posunięte są prace nad skróceniem do 2 semestrów ścieżki „B”? (odpowiedzi udzieliła Pani Beata
Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek w Minister-
stwie Zdrowia)

Prace nad zmniejszeniem wymiaru kształcenia na studiach

pomostowych w odniesieniu do ścieżki A i B trwają, ponie-

waż licealistki kształcą się według rozporządzenia na oby-

dwu ścieżkach. Została złożona nota do Komisji Europejskiej,

aby kształcenie na tych ścieżkach połączyć. Propozycja na-

sza, aby nie było dwóch ścieżek dla licealistek tylko jedna

z wolumenem 1100 godzin, zmniejszenie z 3000 godz. do

1100 godz. Studia pomostowe są realizowane na bazie aktu

wykonawczego do Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

W planie pracy Rady Ministrów w pierwszej połowie roku

przewidziane są do przedłożenia w Sejmie dwa projekty

ustaw: Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych oraz

Ustawa o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej, a do nich 20 ak-

tów wykonawczych z rozporządzeniami. Samorząd przedsta-

wił propozycje rozwiązań obu ustaw.

Po stronie prawej Skarbnik ORPiP Anna Grelowska

Prezydium Zjazdu


