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Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o możliwości kształcenia
pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych
w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe
kadr medycznych.

Beneficjent systemowy: Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych.

Wykonawcy Projektu: Uczelnie wybrane w ramach postępowania przetargowego do prowadzenia studiów pomostowych w ramach
Projektu.

Cel ogólny Projektu:
• uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa,
• zwiększenie motywacji uczestników projektu do rozwoju kariery zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych, np.

dwuletnich studiów magisterskich,
• podniesienie poziomu samooceny na gruncie zawodowym oraz społecznym.

Do udziału w Projekcie uprawnione są pielęgniarki i położne:
• posiadające świadectwo dojrzałości,
• będące absolwentami: pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich medycz-

nych szkół zawodowych i trzyletnich medycznych szkół zawodowych, 
• posiadające prawo wykonywania zawodu,
• zatrudnione w zawodzie pielęgniarki/położnej,
• zakwalifikowane do Projektu po rekrutacji zgodnej z kryteriami wybranej Uczelni. 

Realizacja Projektu:
• uruchomiono studia pomostowe i dokonano pierwszego naboru w październiku 2008 przez 32 uczelnie wybrane w ramach postępo-

wania przetargowego do prowadzenia studiów pomostowych w ramach Projektu , studia rozpoczęło 2909 pielęgniarek i położnych,
• dokonano kolejnego naboru w lutym 2009 przez 9 uczelni wybranych w ramach postępowania przetargowego, studia rozpoczę-

ło 365 pielęgniarek i położnych, 
• najbliższy nabór rozpocznie się w październiku 2009,
• czas trwania studiów wynosi od dwóch do pięciu semestrów, w zależności od wykształcenia zawodowego pielęgniarki/położnej,
• podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację, termin naboru, wymagane dokumenty są uczelnie prowadzące studia pomostowe,

wybrane w ramach postępowania przetargowego,
• warunki uczestnictwa w Projekcie określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a uczestnikiem Projektu (pielęgniarką/położną),
• udział własny pielęgniarki/położnej we współfinansowaniu kosztów jednego semestru studiów pomostowych nie może przekro-

czyć 350 złotych w 2009 roku,
• dofinansowanie obejmuje pielęgniarki/położne przez cały okres studiów na wszystkich ścieżkach kształcenia,
• ostatni nabór będzie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013,
• zakończenie Projektu nastąpi w 2015 roku,
• kwota przeznaczona na realizację Projektu wynosi około 180 mln złotych.

Rezultat Projektu:
• dofinansowaniem studiów pomostowych w latach 2008-2015 ma zostać objętych 24 tysiące pielęgniarek

i położnych.

Informacje na temat projektu: 
• www.mz.gov.pl w zakładce „Pielęgniarki i położne”, 
• Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel. 22 635 58 40, 

faks 22 831 21 77.

Ważne! 
• dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych są ważne

na terenie Polski, a ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe,
• data graniczna kształcenia na studiach pomostowych 2010/2011 została zniesiona.

Ogłoszenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie płatne
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Oddajemy do Waszych ràk ∏àczony numer wakacyjny (Lipiec-Sierpieƒ 2009)
Biuletynu Informacyjnego OIPiP w Katowicach. Na II stronie ok∏adki
niniejszego numeru drukujemy Og∏oszenie p∏atne Ministerstwa Zdrowia,
promujàce studia pomostowe i informujàce o wspó∏finansowaniu z Euro-

pejskiego Funduszu Spo∏ecznego uczelni, które podj´∏y realizacj´ tego
projektu systemowego. Zach´camy do wykorzystania wyjàtkowej szansy
i podniesienia swoich kwalifikacji dla w∏asnej satysfakcji, oraz w trosce
o jakoÊç Êwiadczonych us∏ug i umocnienie samodzielnoÊci zawodowej.
Kole˝anki i Kolegów, którzy ju˝ podj´li to wyzwanie zapraszamy do wspó∏pracy
z redakcjà, w celu przekazania w∏asnych doÊwiadczeƒ, spostrze˝eƒ, problemów
studentów studiów pomostowych i propozycji ich rozwiàzaƒ.

W nast´pnych miesiàcach planujemy tak˝e wydanie numerów specjalnych,
zawierajàcych artyku∏y przygotowane na podstawie Waszych prac specjali-
zacyjnych, licencjackich, magisterskich i doktorskich. Chcemy poznaç
w syntetycznym uj´ciu wyniki Waszych badaƒ, wnioski i refleksje, bo na
pewno stanowià one bogate êród∏o interesujàcej wiedzy i propozycji rozwià-
zaƒ praktycznych.
Prosimy by artyku∏y wraz ze streszczeniem (o obj´toÊci 0,5-1 strony)
obejmowa∏y nie wi´cej ni˝ 10 stron maszynopisu formatu A4. Ponadto
zawiera∏y: tytu∏, nazwiska i imiona autorów, tytu∏ naukowy oraz miejsce
pracy autorów, kontakt tel./e-mail, s∏owa-klucze, wst´p, cel, materia∏
i metod´, wyniki i wnioski. Przypisy powinny byç umieszczone po tekÊcie
pracy. W przypadku cytowania czasopism nale˝y zachowaç uk∏ad: tytu∏,
rok, tom, numer lub zeszyt, strona cytatu. W przypadku ilustracji, tabel,
wykresów nale˝y podaç êród∏o pochodzenia. Nades∏any artyku∏ nie b´dzie
recenzowany tylko podlega wst´pnej ocenie zespo∏u redakcyjnego. Redakcja
przyjmuje teksty nie publikowane w innych czasopismach i zastrzega sobie
prawo dokonywania poprawek redakcyjnych i skracania tekstu.

Przewodniczàca Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach
Mariola Bartusek
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Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej XII
Olimpiady Radości organizowanej przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Ru-
dzie Śląskiej. W spotkaniu udział wzięła również Bogusława Serzysko Przewodnicząca Zespołu ds. promo-
cji zawodów pielęgniarki i położnej oraz dwie pielęgniarki: Irena Włodarczyk (pełnomocny przedstawiciel)
i Jolanta Tetkowska, obie ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Prawa i Legislacji przy NRPiP w Warszawie,
które poświęcone było projektom ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz ustawy o zawodzie
pielęgniarki i położnej. 
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa pediatrycznego.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w Spartakiadzie Integracyjnej Dzieci „Dbam o zdrowie” or-
ganizowanej przez Zespół Szkół Policealnych w Bytomiu. W spotkaniu również wzięła udział Bogusława
Serzysko oraz koleżanki: Irena Włodarczyk i Jolanta Tetkowska.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w I Wiosennej Konferencji Pielęgniarek Kardiologicznych pt.„Pielę-
gniarka w Kardiologii” organizowanej przez Zespół ds. pielęgniarek.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego podję-
to 22 uchwały.
Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski wzięli udział w uroczystości z oka-
zji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
Przewodnicząca ORPiP wzięła udział w III Konferencji Naukowej pt.„Ochrona Zdrowia Psychicznego Pie-
lęgniarek i Położnych” współorganizowanej przez Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. POZ.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP, podczas którego Przedstawiciele PIP w Ka-
towicach przeprowadzili szkolenia pt. „Czas pracy” oraz „Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego”.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca Mariola Bartusek, Sekretarz Bartosz Szczudłowski oraz członek ORPiP Pani Jadwiga Za-
suń wzięli udział w I Konferencji „Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem” zorganizowanej przez Zespół ds.
pielęgniarstwa epidemiologicznego.
W WPKiW w Chorzowie z okazji Dnia Dziecka odbyła się akcja pt. „Pociąg do Zdrowia” zorganizowana przez
Zespół ds. promocji zawodu, współorganizatorami zabawy były szkoły wyższe naszego regionu kształcące
młodzież na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz pielęgniarki i położne na studiach pomostowych.
Odbyło się spotkanie Kadry Zarządzającej, podczas którego przeprowadzone zostało przez PIP w Katowi-
cach szkolenie pt. „Czas pracy” oraz „Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego”.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.
Sekretarz Bartosz Szczudłowski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdro-
wia w Urzędzie Marszałkowskim.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski wzięli udział w XVI Zjeździe Dele-
gatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddziału w Katowicach.
Członek ORPiP Pani Małgorzata Baran wzięła udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej zorganizowanym przez Pełnomocnych Przedstawi-
cieli oraz Pielęgniarki i Położne SPZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia.
W związku z wygranym przetargiem na organizowanie szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środ-
ków publicznych przez Ministra Zdrowia odbył się egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielę-
gniarstwa pediatrycznego. Na specjalizację zakwalifikowano 41 osób, w tym 25 osób na miejsca dofinan-
sowane z Ministerstwa Zdrowia.
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21 maja

21 maja
21 maja

22 maja
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26 maja

27 maja

27 maja
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8 czerwca
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Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego podję-
to 30 uchwał. 
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
W związku z wygranym przetargiem na organizowanie szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środ-
ków publicznych przez Ministra Zdrowia odbył się egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielę-
gniarstwa ratunkowego. Na specjalizację zakwalifikowano 37 osób, w tym 25 osób na miejsca dofinanso-
wane z Ministerstwa Zdrowia.
W związku z wygranym przetargiem na organizowanie szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środ-
ków publicznych przez Ministra Zdrowia odbył się egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielę-
gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Na specjalizację zakwalifikowano 45 osób, w tym 25
osób na miejsca dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada poświęcona była m.in. skargom złożonym do Oddziału Śląskiego
NFZ w I kwartale br. oraz planowi finansowemu Oddziału na rok 2010.
Odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Naukowego Biuletynu Specjalnego OIPIP w Katowicach, podczas
którego ustalono zasady publikacji materiałów.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto
22 uchwały.

Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej. Siedziba OIPiP, godzina 1300. 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Konferencja „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”,SP Szpital Kliniczny im. A. Mie-
lęckiego w Katowicach. Szczegółowe informacje na stronie internetowej OIPiP w zakładce „Konferencje”.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 9 września o godz. 1000

i 1200, 10 września o godz. 1000.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pielęgniarka w procesie rehabilitacji” GCR REPTY Tarnowskie
Góry. Szczegółowe informacje na stronie internetowej OIPiP w zakładce „Konferencje”.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych. Siedziba OIPiP, godzina 1300.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Konferencja Etyki „Wartości zawodów pielęgniarki i położnej” Aula A3 SUM Katowice, ul. Medyków. Szcze-
gółowe informacje na stronie internetowej OIPiP w zakładce „Konferencje”.
VII Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie enteralne i parenteralne” SP Szpital Kliniczny im. A. Mie-
lęckiego w Katowicach, ul. Reymonta 8. Szczegółowe informacje na stronie internetowej OIPiP w zakład-
ce „Konferencje”.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.

23 czerwca

24 czerwca

25 czerwca

6 lipca

8 lipca

8 lipca

14 lipca

15 lipca

4 sierpnia
12 sierpnia
8 września
8 września

9 września

9-10 września

10 września
15-17 września

17-18 września

21 września
22 września

25 września

25 września

29 września

Kalendarium planowanych wydarzeń na sierpień i wrzesień 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 27 maja 2009 roku 
Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 22 kwietnia
2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 6
maja 2009 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 6 pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 9 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 6 pielęgniarek,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu 1 pie-
lęgniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 3 położnym,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 4 położnych,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 2 położnych,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk  pielęgniarek i położnych 9 indywi-
dualnych praktyk  pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywidu-
alnych praktyk  pielęgniarek i położnych
1 indywidualnej praktyki pielęgniarskiej

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

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w dniu 27 maja 2009 ro-
ku,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawo-
du 12 pielęgniarkom,

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

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 3 pielęgniarek,

• wymiany zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu 2 pielęgniarkom,

• wydania duplikatu zaświadczenia o pra-
wie wykonywania zawodu 1 pielęgniar-
ce i 1 położnej,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawo-
du 2 położnym,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 2 położnych,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 2 położnych,

• wymiany zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu 4 położnym,

• wpisów do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarek i położnych, 13 in-
dywidualnych praktyk  pielęgniarskich
i 1 indywidualnej praktyki  położniczej,

• wpisu do rejestru indywidualnych spe-
cjalistycznych praktyk  pielęgniarek
i położnych 1 indywidualnej specjali-
stycznej praktyki  położniczej,

• rozszerzenia pełnomocnictwa,
• zorganizowania przez Okręgową Izbę

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
kursów w ramach kształcenia podyplo-
mowego,

• wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie pielęgniarek i po-
łożnych Agencji Usług Oświatowych
„Omnibus” z kursem kwalifikacyjnym
„Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgnia-
rek”,

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

• wypłacenia funduszu integracyjnego,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia,
• umorzenia pożyczki socjalnej z powodu

śmierci pożyczkobiorcy,
• udzielenia pożyczki na rozpoczęcie

i rozwój działalności gospodarczej
związanej z wykonywaniem zawodu
pielęgniarki,

• wydania numeru specjalnego Biuletynu
„Nasze Sprawy”,

• powołania Komitetu Organizacyjnego
Obchodów XX-lecia Samorządu Pielę-
gniarek i Położnych,

• zgody na rozłożenie na raty spłaty zale-
głych składek członkowskich na rzecz
samorządu,

• nadania wyróżnień za zasługi dla samo-
rządu pielęgniarek i położnych. 

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

i 1 indywidualnej praktyki położniczej,
• wpisu do rejestru grupowych praktyk

pielęgniarek i położnych 1 grupowej
praktyki pielęgniarskiej,

• zmiany danych w wpisie do rejestru
grupowych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych dla 1 grupowej praktyki pielę-
gniarskiej,

• powołania pełnomocnych przedstawi-
cieli,

• rozszerzenia pełnomocnictwa,

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

• składu Zespołu ds. domów pomocy
społecznej,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,

• remontu elewacji zewnętrznej siedziby
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

• dofinansowania kosztów druku mono-
grafii Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego „52-lata Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego  w woj. ślą-
skim 1957-2009”. 

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady ORPiP w Katowicach w dniu 24 czerwca 2009 roku 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 15 lipca 2009 roku 
Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 5 pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 13 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 10 pielęgniarek,
• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-

staniu wykonywania zawodu na czas
nieokreślony jednej pielęgniarce i jed-
nej położnej,

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej
o zaprzestaniu wykonywania zawodu
na czas nieokreślony jednej pielęgniar-
ce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 1 położnej,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 1 położnej,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 5 położnych,

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu 2 położnym,

• skreślenia z listy członków 291 zmar-
łych pielęgniarek i położnych,

• wpisów do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarek i położnych 2 in-
dywidualnych praktyk pielęgniarskich, 

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych 1 indywidualnej praktyki pielę-
gniarskiej i 1 indywidualnej praktyki po-
łożniczej,

• odwołania jednego pełnomocnego

przedstawiciela ORPiP,
• wytypowania przedstawicieli do składu

komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursu kwalifikacyjnego z pielę-
gniarstwa operacyjnego w Katowi-
cach,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• zgody na rozłożenie na raty spłaty zale-
głych składek członkowskich na rzecz
samorządu.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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KK/32/05/09
Wrocław, dnia 21maja 2009r.

Pani 
Dr Mariola Bartusek
Przewodnicząca ORPiP 
w Katowicach 

Szanowna Pani Przewodnicząca
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 kwietnia
2009 r., znak: OIPiP/PR/1694/2009
w sprawie zatrudnienia położnych w róż-
nych oddziałach szpitalnych na tzw. odcin-
kach żeńskich, uprzejmie informuję, ze
zgodnie z art.5.1 ustawy z dnia 5 lipca
1996 roku o zawodach pielęgniarki
i położnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), wyko-
nywanie zawodu położnej polega na
udzielaniu przez osobę posiadającą wy-
magane kwalifikacje, potwierdzone od-
powiednimi dokumentami, świadczeń
zdrowotnych, a w szczególności świad-
czeń pielęgnacyjnych, zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych oraz promocji zdro-
wia, w zakresie opieki nad kobietą, ko-
bietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz
noworodkiem.

2. Udzielanie świadczeń, o których mo-
wa w ust. 1, położna wykonuje przede
wszystkim przez:

1) prowadzenie działalności edukacyj-
no-zdrowotnej w zakresie przygoto-
wania do życia w rodzinie, metod pla-

nowania rodziny oraz ochrony macie-
rzyństwa i ojcostwa,

2) rozpoznawanie ciąży i sprawowanie
opieki nad kobietą w przebiegu ciąży
fizjologicznej oraz przeprowadzanie
badań niezbędnych w monitorowaniu
ciąży fizjologicznej,

3) kierowanie na badania konieczne do
jak najwcześniejszego rozpoznania
ciąży wysokiego ryzyka,

4) prowadzenie porodu fizjologicznego
oraz monitorowanie płodu z wykorzy-
staniem aparatury medycznej,

5) przyjmowanie porodu siłami natury wraz
z nacięciem i szyciem naciętego krocza,

6) podejmowanie koniecznych działań
w sytuacjach nagłych, do czasu przy-
bycia lekarza, w tym przyjęcie porodu
z położenia miednicowego oraz ręcz-
ne wydobycie łożyska,

7) sprawowanie opieki nad matką i moni-
torowanie przebiegu okresu poporo-
dowego,

8) badanie noworodków i opiekę nad nimi,
9) realizację zleceń lekarskich w proce-

sie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
10) samodzielne udzielanie w określo-

nym zakresie świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych,

11) profilaktykę chorób kobiecych i pato-
logii położniczych.

Ustawodawca wyraźnie określił podmiot
opieki położnej, którymi są kobiety w każ-
dym okresie życia z problemami ginekolo-

gicznymi (czy z zakresu ginekologii onkolo-
gicznej), dziewczęta i kobiety w okresie
przedkoncepcyjnym, kobiety ciężarne, ro-
dzące, położnice i noworodek, oraz zakres
świadczeń realizowany przez położną
obejmujący świadczenia pielęgnacyjne,
profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze,
rehabilitacyjne oraz promocję zdrowia
w zakresie prekoncepcji, prokreacji (przy-
gotowanie do życia w rodzinie, macierzyń-
stwa, ojcostwa), przekwitania, chorób gi-
nekologicznych czy onkologicznych narzą-
dów rodnych lub patologii położniczych.

Mając na uwadze powyższe, nie
ma uzasadnienia, aby położne mo-
gły być zatrudnione na stałe na od-
działach kardiologicznych, interni-
stycznych, ortopedycznych nawet,
jeżeli jest to tzw. odcinek żeński. 
W przypadkach uzasadnionych po-
trzebami pracodawcy (§ 4 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy – tekst jednolity), może on
powierzyć pracownikowi inną pra-
cę niż określona w umowie o pracę
na okres nie przekraczający 3 mie-
sięcy w roku kalendarzowym jeżeli
odpowiada ona kwalifikacjom pra-
cownika.

Z poważaniem
Konsultant Krajowy

w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego

Leokadia Jędrzejewska

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 
w sprawie zatrudnienia położnych w różnych oddziałach szpitalnych na tzw. odcinkach żeńskich

Opinia w sprawie uznania przez pracodawców specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
położnym pracującym w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej

KK/43/07/09 
Wrocław, dnia 03 lipca 2009 r.

Zgodnie z art.10c.ust.2 ustawy z dnia 5
lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki

i położnej ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 57,
poz. 602 z późn.zm.), specjalizacja ma na
celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną
specjalistycznych kwalifikacji w określonej
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 października 2003r. w sprawie wyka-
zu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin

mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia, w których może być prowadzona
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz
ramowych programów specjalizacji dla
pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 197,
poz. 1922 z późn. zm.) – załącznik Nr 21
Program ramowy specjalizacji w dziedzi-
nie pielęgniarstwa rodzinnego dla położ-
nych, określa, że celem kształcenia spe-
cjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego dla położnych jest przygotowa-
nie położnej do profesjonalnego sprawo-
wania opieki nad rodziną zdrową i rodzi-
ną z problemami zdrowotnymi, a zwłasz-
cza nad kobietą ciężarną, rodzącą, po-

łożnicą i jej dzieckiem w pierwszym mie-
siącu życia.

Program kształcenia jest ściśle ukierun-
kowany na podmiot opieki, którym jest
kobieta i rodzina a wykaz treści i umiejęt-
ności będących przedmiotem nauczania,
wyraźnie koreluje z miejscem realizacji
zadań zawodowych położnej.
Położna w trakcie szkolenia specjaliza-
cyjnego poszerza wiedzę dotyczącą
opieki nad kobietą zdrową i chorą,
w okresie przedkoncepcyjnym, prokre-
acji, menopauzy aż do starości oraz nad
noworodkiem i niemowlęciem. 

▼
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W przebiegu zajęć praktycznych, które
odbywają się m.in. w oddziałach: położ-
niczo – noworodkowym, ciąży powikła-
nej i sali porodowej, poradni rodzinnej
czy w szkole rodzenia, położna nabywa
umiejętności przydatnych na różnych
stanowiskach pracy, m.in. w zakresie
prowadzenia czynnego poradnictwa na
temat planowania rodziny, samopielę-
gnacji i pielęgnacji noworodka/niemow-
lęcia, wprowadzania inicjatywy Szpitala
Przyjaznego Dziecku, udzielania profe-
sjonalnego wsparcia matkom w okresie
zaburzeń laktacji, kształtowania i wzmac-

niania u kobiet zachowań prozdrowot-
nych, oceny ryzyka położniczego, spra-
wowania profesjonalnej opieki nad ko-
bietą ciężarną, rodzącą, położnicą i ze
schorzeniami ginekologicznymi czy dia-
gnozowania sytuacji społecznej i stanu
zdrowia kobiety i jej rodziny. Jest ona
również przygotowana do oceny stanu
zdrowia i badania fizykalnego kobiet
i dzieci, zastosowania modeli pielęgno-
wania, opracowywania procedur i stan-
dardów postępowania pielęgnacyjnego
i stosowania metod wewnętrznej popra-
wy jakości.

Uwzględniając cele i zakres progra-
mowy specjalizacji w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego, stwier-
dzam przydatność tej specjalizacji
w pracy położnych zatrudnionych
w podstawowej, ambulatoryjnej
specjalistycznej jak i w stacjonar-
nej opiece zdrowotnej i wnioskuję
o uznanie jej przez pracodawców.

Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
w sprawie kwalifikacji wymaganych do wykonywania szczepień ochronnych

Katowice, dn. 3.07.2009 r .

Opinia w sprawie kwalifikacji wymaga-
nych do wykonywania szczepień

ochronnych w rozumieniu art. 2 pkt. 26
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.
2008, Nr 234,poz.1570), z uwzględnie-
niem przepisów przejściowych.
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania
chorobom, przeciwko którym opraco-
wano szczepionki, jest zaszczepienie
jak największego odsetka populacji.
W Polsce opracowany jest i realizowany
Program Szczepień Ochronnych, za-
pewniający szczepienia ochronne w za-
lecanym wieku. Personel medyczny wy-
konujący szczepienia ochronne powi-
nien posiadać wymagane prawem kwa-
lifikacje. Ze względu na zmieniające się
wytyczne dotyczące szczepień ochron-
nych i konieczność przestrzegania stan-
dardów ich wykonywania, powinien je
ustawicznie uaktualniać. Stałe podno-
szenie poziomu wiedzy powinno być
obowiązkiem każdego pracownika sek-
tora usług medycznych, również w za-
kresie szczepień ochronnych.
Kwestie związane z kwalifikacjami wyma-
ganymi od osób wykonujących szczepie-
nia ochronne reguluje delegacja dla Min.
Zdrowia zwarta w art. 17 ust. 10 ustawy

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 08,
234, 1570). Jednak do czasu wydania
tego rozporządzenia, zachowuje moc
rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia
19.12.2002 roku w sprawie wykonywa-
nia obowiązkowych szczepień ochron-
nych oraz zasad przeprowadzania i doku-
mentacji szczepień. 
(Dz.U.02.237.2018), wydane na podsta-
wie art 14. ust. 8 ustawy o chorobach za-
kaźnych z 2001 r. Wobec powyższego,
zgodnie z § 7 tego rozporządzenia,
szczepienia ochronne oraz badania tu-
berkulinowe mogą przeprowadzać leka-
rze, felczerzy, pielęgniarki, położne i hi-
gienistki szkolne, którzy odbyli w ramach
doskonalenia zawodowego specjali-
styczny kurs w tym zakresie.
Na podstawie art. 68 ustawy z 2008 r.
w/w rozporządzenie zachowuje moc do
dnia wejścia w życie nowych przepisów
wykonawczych, lecz nie dłużej niż przez
okres 2 lat od dnia wejścia w życie usta-
wy, tj. do dnia 31.12.2010 r. Przepis
przejściowy art. 67 pkt 3 ustawy z 2008
r. odnosi się do przyszłego rozporzą-
dzenia Min. Zdrowia. Ustawodawca
w okresie przejściowym tj. do dnia 31
grudnia 2015 roku, dopuści wykonywa-
nie szczepień ochronnych osobom nie
spełniającym nowych wymagań przy-

szłego rozporządzenia, o ile te osoby
posiadać będą, co najmniej 2,5-letnią
praktykę w ich przeprowadzaniu. 

Reasumując: w obecnym stanie
prawnym, szczepień ochronnych
nie może wykonywać osoba, która
nie ukończyła kursu specjalistycz-
nego z zakresu szczepień ochron-
nych. Po wejściu w życie nowego
rozporządzenia Min. Zdrowia, do
końca 2015 r. obowiązywać bę-
dzie okres przejściowy umożliwia-
jący uzupełnienie nowych wyma-
gań tego rozporządzenia. 

Niezależnie od powyższego,
wszyscy świadczeniodawcy po-
winni postępować zgodnie z ak-
tualnymi zaleceniami i schema-
tami szczepień, które są zawarte
w Komunikatach Głównego In-
spektora i rozporządzeniach Mi-
nistra Zdrowia oraz zapewnić
personelowi zdobywanie nie-
zbędnych kwalifikacji i stałe ich
podnoszenie. 

Beata Ochocka
Konsultant krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego

Podstawowa Opieka Zdrowotna i Opieka Długoterminowa – Informacje bieżące

W związku z licznymi zmianami pro-
ponowanymi  w zakresie realizacji

świadczeń pielęgniarskich finansowa-
nych metodą zadaniową, a także doku-
mentowania i wykonywania czynności

pielęgniarskich w ostatnich tygodniach
odbyło się wiele spotkań z przedstawicie-
lami Oddziału Śląskiego NFZ. 
Nasze zaniepokojenie budzi fakt, iż Od-
dział Śląski Narodowego Funduszu Zdro-

wia jako jedyny w kraju nie otrzyma do-
datkowych środków w roku 2010 w po-
równaniu z planem finansowym na rok
2009. Tym samym na pewno nie wystar-
czy środków na realizację opieki długo-
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Szanowna Pani Minister Zdrowia 
Szanowny Panie Prezesie Narodowego
Funduszu Zdrowia

(...) W związku z tym, iż województwo
śląskie, jako jedyne w kraju decyzją
Pana Prezesa nie otrzyma w roku
2010 większych środków w porówna-
niu do planu finansowego na rok
2009, uderzy to bezpośrednio między
innymi w podmioty realizujące świad-
czenia pielęgniarskie, a pośrednio
w pacjentów. Założenia przyjęte na
rok 2010 w zakresie przeniesienia

świadczeń pielęgniarskich finansowa-
nych metodą zadaniową do opieki dłu-
goterminowej skutkować będą  zwięk-
szoną liczbą osób objętych tą formą
opieki. Zakładając zmiany w kwalifika-
cji pacjentów należałoby  jednocze-
śnie założyć zwiększenie środków fi-
nansowych przeznaczonych na ten
cel, czego niestety spodziewać się nie
możemy.  Biorąc pod uwagę trudną
sytuację naszego kraju w zakresie fi-
nansów publicznych, spodziewamy
się również ograniczeń  w finansowa-
niu świadczeń medycznych  na rok

2010. Nie może się to jednak odby-
wać kosztem najsłabszych, pacjen-
tów,  którzy nie kwalifikują się ani do
leczenia szpitalnego, ani na dzień dzi-
siejszy, do opieki długoterminowej.
Dlatego wnosimy o ponowną analizę
środków finansowych i uwzględnienie
zmian w finansowaniu świadczeń pie-
lęgniarskich.(...) 

W imieniu środowiska pielęgniarek 
i położnych

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach
Mariola Bartusek 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, poniżej prezentujemy fragment pisma przesłanego do Prezesa NFZ oraz Pani Minister Zdrowia
w sprawie trudnej sytuacji czekającej pacjentów wymagających opieki pielęgniarskiej w domu oraz odpowiedź na pismo Pani Bar-
bary Gardyjas skierowane do Dyrektora Oddziału Śląskiego NFZ.

terminowej, zakładając, że będzie  tu pod
opieką również część pacjentów aktual-
nie objętych opieką pielęgniarki realizo-
wanej w ramach opieki zadaniowej. 
W wyniku wielu spotkań uzyskałyśmy in-
formacje, które mogą być przydatne pod-
czas dalszej realizacji świadczeń, lecz
nie zastąpią środków finansowych na
opiekę pielęgniarską. 
Z informacji środowiska wynika rów-
nież, iż pielęgniarki i położne są kontro-
lowane w sposób szczególny w zakre-

sie zatrudnienia na więcej niż jednym
etacie. Na skierowane do NFZ pytanie
uzyskaliśmy odpowiedź, iż kontrole te
odnoszą się do nzoz i zatrudnionych
tam osób, którym w wyniku wskazane-
go do NFZ harmonogramu czas pracy
np. w zakładzie podstawowym nakłada
się z czasem wskazanym w domu pa-
cjenta. Kontrole te dotyczą wszystkich
grup zawodowych bez wyjątku. Czas
pracy w placówkach kontraktujących
świadczenia finansowane przez NFZ

jest kontrolowany i nie może się nakła-
dać.
Mimo wakacji, nie dajemy o sobie zapo-
mnieć, bo tego oczekują od nas nasi pa-
cjenci. Oni też nie mają wakacji od cho-
roby, a wybór konkretnej pielęgniarki czy
położnej traktują poważnie i nie chcą nie-
ustannych zmian. 
Dlatego też apelujemy do wszystkich,
którzy maja wpływ na kształtowanie opie-
ki zdrowotnej w naszym kraju: nie
oszczędzajmy na pacjentach!!!

Informacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Śląski Oddział Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach

Zgodnie z ustaleniami zawartymi pod-
czas spotkania, które odbyło się

w dniu 16 czerwca br.w siedzibie Śląskie-
go OW NFZ przekazuję informacje doty-
czące problemów poruszanych podczas
spotkania. Jednocześnie wyjaśniam, że
analiza sprawozdawczości dotycząca
świadczenia: wizyta patronażowa, wykona-
na ponownie po spotkaniu z Paniami,
z uwzględnieniem przekazanych przez Pa-
nią uwag, nie potwierdziła zgłaszanego
przez Panie twierdzenia, że błędy dotyczy-
ły jedynie miesiąca stycznia i wynikały
z błędnych informacji przekazywanych
przez pracowników Oddziału. Nieprawidło-
wości występowały również w miesiącach
następujących po styczniu. Uwzględniając
powyższe nie widzę podstaw do odstąpie-

nia od konieczności korekty i zastosowania
„okresu przejściowego”. Ponieważ Panie
uczestniczące w spotkaniu prosiły o udzie-
lenie szybkiej odpowiedzi informacja ta zo-
stała przekazana Pani zaraz po spotkaniu
przez Panią Bożenę Gil.
Odnośnie pozostałych pytań proszę
przyjąć następujące wyjaśnienia:
- Zarządzenie 12/2009, które dokładnie
określiło łączną liczbę wizyt finansowa-
nych poza stawką kapitacyjną (liczba nie
może być większa od 6) zostało wydane
w dniu 11 lutego 2009 roku, weszło
w życie z dniem podpisania ale z mocą
obowiązywania, w przedmiotowym za-
kresie, od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Tym samym wszyscy świadczeniodawcy
zostali zobligowani do dokonania korekt
za styczeń 2009 roku. Podpisując
aneks do umowy świadczeniodawcy zo-
bowiązali się do przestrzegania zapisów
Zarządzenia.

- Świadczenia finansowane poza stawką
kapitacyjną i realizowane w formie wizyt –
zalecanym przez Oddział ze względu na
pełną „czytelność“ danych jest wykazy-
wanie każdej wizyty na oddzielnym kupo-
nie, Wyjaśniam, że obecnie dopuszczal-
ne jest również sprawozdanie kilku wizyt
na jednym kuponie, jednakże nie jest to
sposób zalecany przez Oddział.
- Podpis pacjentki potwierdzający wizy-
tę/wizyty - zgodnie z zapisami paragrafu
22 Zarządzenia 105/2008 DSOZ Preze-
sa NFZ w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna położna
poz dokumentuje udzielone świadczenia
w prowadzonej indywidualnej dokumen-
tacji medycznej świadczeniobiorcy. Wy-
konanie świadczeń, o których mowa
w ust. 2 (wizyt zrealizowanych przez po-
łożną poz w ramach edukacji przedporo-

▼
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dowej, wizyt patronażowych, wizyt domo-
wych w ramach pooperacyjnej opieki
pielęgnacyjnej położnej poz nad kobieta-
mi po operacjach ginekologicznych lub
onkologiczno-ginekologicznych) położna
poz potwierdza podpisem świadczenio-
biorcy/opiekuna. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że w Zarządzeniu nie zostały
określone szczegółowe załączniki doty-
czące indywidualnej karty opieki położnej
w poz. Położna zobowiązana jest prowa-
dzić dokumentację zgodnie z zapisami
zawartymi w odrębnych przepisach,
zgodnie z którymi dokumentację dzieli
się na dokumentację: 
1) wewnętrzną – przeznaczoną dla pie-

lęgniarki, położnej; 
2) zewnętrzną – przeznaczoną dla pa-

cjenta korzystającego ze świadczeń
zdrowotnych udziela- nych przez pie-
lęgniarkę, położną. 

Dokumentacją wewnętrzną są: 
1) karta indywidualnej pielęgnacji; 
2) karta wizyty patronażowej; 
3) karta wywiadu środowiskowo – ro-

dzinnego. 

Kartę indywidualnej pielęgnacji, kartę wi-
zyty patronażowej, kartę wywiadu środo-
wiskowo – rodzinnego zakłada się przy
udzielaniu świadczenia po raz pierwszy.
W zakresie danych dotyczących porad
ambulatoryjnych lub wizyt domowych
karta indywidualnej pielęgnacji, karta wi-
zyty patronażowej, karta wywiadu środo-
wiskowo – rodzinnego zawiera: 
1) datę porady ambulatoryjnej lub wizyty

domowej; normy; 
3) opis udzielonych świadczeń zdrowot-

nych; 
4) rozpoznanie problemu zdrowotnego; 
5) dane identyfikujące pielęgniarkę, po-

łożną zgodnie z ust. 1 pkt 2. 

W zakresie danych dotyczących oceny
środowiskowej karta indywidualnej pielę-
gnacji, karta wizyty patronażowej, karta
wywiadu środowiskowo – rodzinnego za-
wierają informacje uzyskane na podsta-
wie przeprowadzonego wywiadu. Doku-
mentację należy prowadzić czytelnie. Ko-
lejne wpisy sporządza się w porządku
chronologicznym, zaznaczając podpi-
sem koniec każdego wpisu.
Każdy wpis do dokumentacji musi być
opatrzony datą wpisu oraz podpisem pie-
lęgniarki, położnej. Ponieważ, zgodnie
z Zarządzeniem 105/2008 świadczenio-

biorca/opiekun powinien również po-
twierdzić podpisem fakt zrealizowania
przez położną wizyt powinien tego doko-
nać każdorazowo. Jednocześnie
uwzględniając argumenty przedstawione
przez Panie położne w trakcie spotkania,
na którym omawiano powyższy problem
informuję, że wyrażam zgode na zastoso-
wanie tzw. okresu przejściowego do koń-
ca czerwca 2009 roku, co oznacza, że
nie będą kwestionowane dokumenty,
w których podpisem świadczeniobior-
cy/opiekuna zostało potwierdzone wyko-
nanie całego cyklu wizyt patronażowych. 
- Rozliczanie świadczeń wykonanych na
rzecz noworodków z porodów mnogich
– w sprawozdawczości dotyczacej wizyt
patronażowych udzielonych noworod-
kom z porodów mnogich należy wprowa-
dzić rozpoznanie Z38.3 (bliźniaki urodzo-
ne w szpitalu) lub Z38.4 (bliźniaki urodzo-
ne poza szpitalem). W trakcie weryfikacji
świadczenia sprawozdawane z tymi ko-
dami nie będą kwestionowane.
- Deklaracje i wizyty patronażowe – po-
łożna poz sprawuje opiekę nad kobietą,
noworodkiem i niemowlęciem do ukoń-
czenia 2 miesiąca życia. W trakcie wery-
fikacji zostaje sprawdzone, czy świad-
czenie zostało udzielone nie wcześniej
niż data złożenia deklaracji, tylko takie wi-
zyty są finansowane poza stawką kapita-
cyjną. Dlatego już podczas pierwszej wi-
zyty patronażowej należy przyjąć od opie-
kuna dziecka deklarację wyboru. 
- Porady edukacyjne - położna prowadzi
edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet
w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowują-
cą kobiety do odbycia porodu, z uwzględ-
nieniem poniższych zasad:
a) świadczenia edukacji przedporodowej

dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży
wysokiego ryzyka, realizowane są na
podstawie opracowanego przez położ-
ną poz planu edukacji (także w przy-
padku świadczeń realizowanych w for-
mie grupowej). Świadczenia udzielane
są w formie wizyt odbywających się,
począwszy od 26 tygodnia ciąży do ter-
minu rozwiązania, z częstotliwością nie
większą niż 2 razy w tygodniu;

b) plany edukacji przedporodowej,
o których mowa w pkt 3 stanowią inte-
gralną część dokumentacji medycz-
nej pacjentek.

Położna poz nie posiada w chwili obec-
nej umocowań prawnych do samodziel-

nego rozpoznawania i prowadzenia cią-
ży, zatem powinna ustalać, zarówno mo-
ment podjęcia edukacji przedporodo-
wej jak i ustalać plan edukacji na pod-
stawie karty przebiegu ciąży oraz za-
świadczenia lekarza prowadzącego cią-
żę o braku przeciwskazań do przygoto-
wania fizycznego do porodu. Powyższe
powinno znajdować odzwierciedlenie
w prowadzonej przez położną poz doku-
mentacji medycznej pacjentki. Jedno-
cześnie należy zaznaczyć, że w aktual-
nie obowiązującym Zarządzeniu w spra-
wie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawo-
wa opieka zdrowotna nie zostały okre-
ślone szczegółowe załączniki dotyczą-
ce planu edukacyjnego oraz dokumen-
tacji wizyt położnej poz w edukacji
przedporodowej w związku z powyż-
szym położna zobowiązana jest prowa-
dzić dokumentację zgodnie z zapisami
zawartymi w odrębnych przepisach,
w których dokładnie określono jakie in-
formacje powinna zawierać prowadzona
dokumentacja wewnętrzna (Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierp-
nia 2003 r. w sprawie rodzajów indywi-
dualnej dokumentacji medycznej pa-
cjenta, sposobu jej prowadzenia i prze-
chowywania oraz szczegółowych wa-
runków jej udostępniania przez pielę-
gniarkę, położną udzielającą świadczeń
zdrowotnych). Odnośnie konieczności
kontynuacji opieki u położnicy, która ko-
rzystała wcześniej z porad edukacyj-
nych oczywistym jest, że w sytuacji gdy
świadczeniobiorca nie dokona zmiany
położnej poprzez złożenie deklarcacji
wyboru do innej położnej, położna, któ-
ra prowadziła edukację przedporodową
ma obowiązek kontynuować opiekę na
zadeklarowaną do niej kobietą również
po porodzie. 
Dodatkowo wyjaśniam, że to opiekun
dziecka zdecyduje do której położnej zo-
stanie złożona deklaracja wyboru dziecka.
– Pacjentka po operacji ginekologicznej
lub onkologiczno-ginekologicznej–położ-
na poz, sprawując kompleksową pielę-
gnacyjną opiekę położniczo-ginekolo-
giczno-neonatologiczną nad zadeklaro-
wanymi do niej świadczeniobiorcami, re-
alizuje, na podstawie skierowania, o któ-
rym mowa w § 12 ust. 10 pkt 1 Ogólnych
warunków umów, w formie wizyt domo-
wych, pooperacyjną opiekę pielęgnacyj-

▼
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KKPE/33/22/2009 
Katowice, dnia 19 maja 2009 r. 

Sz. Pan
Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Bielecki

Odczasu objęcia funkcji Konsul-
tanta Krajowego w dziedzinie

pielęgniarstwa epidemiologicznego, na-
pływają do mnie niepokojące informacje
związane z niepoprawną organizacją pra-
cy w strukturach bloków operacyjnych,
niezgodną z zasadami prewencji zakażeń
szpitalnych.
Zgłaszane problemy dotyczą:
• zastępowania pielęgniarki operacyjnej

pomagającej przez salową lub sprzą-
taczkę,

• zbyt małej ilości pielęgniarek operacyj-
nych w stosunku do liczby przeprowa-
dzanych zabiegów,

• kierowania dyżurujących na bloku pie-
lęgniarek operacyjnych do pracy w in-
nych oddziałach szpitala, w tym o cha-
rakterze zakaźnym.

W świetle obowiązujących przepisów
wykonywanie czynności pielęgniarki

operacyjnej pomagającej przez salowe
lub sprzątaczki jest niezgodne z przepi-
sami prawa i nieprawidłowe ze wzglę-
dów epidemiologicznych. Osoby za-
trudnione na stanowiskach salowych
i sprzątaczek w strukturach bloku ope-
racyjnego nie posiadają kwalifikacji
i uprawnień do wykonywania czynności,
które może wykonać tylko pielęgniarka
operacyjna.
Wszystkie czynności i zadania pielęgniar-
ki operacyjnej pomagającej wykonane
przez nieuprawnione do tego osoby są
obarczone poważnym ryzykiem błędów
takich, jak:
• kontaminacja bakteryjna, nieprawidło-

we postępowanie z narzędziami po za-
biegu, niewłaściwe przygotowanie
środków dezynfekcyjnych, niezgodna
z zasadami aseptyki pomoc w ubieraniu
zespołu operacyjnego i wielu innych. 

Należy podkreślić, iż rolą personelu po-
mocniczego jest utrzymanie czystości na
poziomie zgodnym z aktualnymi wymoga-
mi sanitarno-higienicznymi.
Wszyscy pracownicy bloku operacyjne-
go powinni mieć jasno sprecyzowane za-
dania, uprawnienia i odpowiedzialność,

które powinny być zdefiniowane w opisie
stanowiska.
Jeżeli w programach kształcenia zawodu
sanitariusz szpitalny znajdują się pewne
czynności zaakceptowane przez kierow-
nictwo bloku operacyjnego, sanitariusz
szpitalny może zostać włączony do po-
mocy personelowi pielęgniarskiemu.
Jest to zawód, który znakomicie uzupeł-
nia kadrę personelu bloku operacyjnego.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pa-
cjentów i przestrzeganie zasad wynikają-
cych z pielęgniarstwa operacyjnego, do
zabiegu operacyjnego powinny asysto-
wać dwie pielęgniarki operacyjne, w tym
jedna pomagająca. Taki właśnie model
należy propagować i utrzymywać w za-
kładach opieki zdrowotnej jako gwarant
jakości świadczeń.
0rganizacja pracy w polskich blokach

operacyjnych nie mogą się pogarszać
w wyniku błędnych decyzji i przydzielania
czynności osobom, które w żaden spo-
sób nie są do tego przygotowane.

Z poważaniem 
Beata Ochocka

Konsultant Krajowy w dz. piel. 
epidemiologicznego

List Otwarty do uczestników X Ogólnopolskiego Sympozjum 
„Blok operacyjny-organizacja i funkcjonowanie” – Warszawa 4-5 czerwca 2009

ną nad kobietą po operacji ginekologicz-
nej lub onkologiczno-ginekologicznej.
Zgodnie z zapisami § 12 ust. 10 pkt 1
Ogólnych warunków umów świadczenio-
dawca wydaje świadczeniobiorcy po za-
kończeniu leczenia szpitalnego, a także
w przypadku udzielenia świadczenia
w szpitalnym oddziale ratunkowym lub
izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sy-
tuacji, niezależnie od karty informacyjnej,
następujące dokumenty: 
1) skierowania na świadczenia zalecone

w karcie informacyjnej; 
2) recepty na leki i zlecenia na środki po-

mocnicze lub wyroby medyczne bę-
dące środkami ortopedycznymi zleco-
ne w karcie informacyjnej; 

W świetle powyższych przepisów NFZ fi-
nansuje dodatkowo, poza stawką kapita-
cyjną, pooperacyjną opiekę pielęgnacyj-
ną nad kobietą po operacji ginekologicz-
nej lub onkologiczno-ginekologicznej je-
dynie na podstawie skierowania wydane-

go przez świadczeniodawcę wykonują-
cego zabieg operacyjny. Skierowanie
powinno zostać dołączone do dokumen-
tacji pacjentki.

Z poważaniem
z upoważnienia Dyrektora

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Katowicach
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Marcin Pakulski

♥
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Ciechanowie zwracam się
o pomoc finansową dla naszej koleżanki
Beaty Szymczak, która ma 6,5 letnie
dziecko z nieuleczalną chorobą Hallervor-
dena-Spatza, powodującą odkładanie się
żelaza w mózgu. Aktualnie znalazła się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej i mate-
rialnej. W chwili obecnej dziecko ma zało-

żoną gastrostomię, jest leżące z niedowła-
dem spastycznym 4-kończynowym, musi
mieć zapewnioną opiekę całodobową.
Mąż musiał zrezygnować z pracy aby
opiekować się dzieckiem. Obecnie tylko
Beata jest jedynym żywicielem rodziny
a na utrzymaniu mają jeszcze jedno młod-
sze dziecko.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Ciechanowie wyczerpała wszelkie regu-
laminowe możliwości udzielenia pomocy.

Zwracamy się z prośbą do Okręgowej Ra-
dy o pomoc, która nawet w najmniejszym
zakresie poprawi sytuację naszej koleżanki.

Wpłaty prosimy kierować na nasze konto:
45 1020 1592 0000 2602 0073
0739 z dopiskiem „dla Beaty”

Z poważaniem 
Przewodnicząca ORPiP

Bożena Michniak

Pomóżmy naszej Koleżance
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Notatka ze spotkania Komisji ds. kształcenia pielęgniarek i położnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek
i Położnych oraz przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych w dniu 14 lipca 2009 r.

Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych 
Warszawa, 20 lipca 2009 r. 

Spotkanie dotyczyło propozycji zmian
w zakresie kształcenia przeddyplo-

mowego oraz podyplomowego pielę-
gniarek i położnych. Rozmowa na powyż-
szy temat była niezbędna ze względu na
toczący się proces legislacyjny nad pro-
jektem ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej oraz ustawy o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych oraz aktów wyko-
nawczych. Komisja zgłosiła następujące
propozycje i wnioski: 
1. Kształcenie w zawodzie pielęgniarki

i położnej powinno być realizowane
przez uczelnie publiczne. 

2. Kształcenie w zawodzie pielęgniarki
i położnej powinno odbywać się
w systemie stacjonarnym. 

3. Staże kliniczne powinny odbywać się
w akredytowanych placówkach, np.
szpitale wojewódzkie. 

4. Przedmiotów zawodowych powinny
uczyć pielęgniarki i położne, a nie le-
karze. 

5. Zawnioskowano o zmianę rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lip-
ca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady

Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycz-
nego oraz trybu uzyskiwania akredyta-
cji (Dz.U. z 2001 r. Nr 83, poz. 904)
w zakresie dotyczącym kontroli. Zda-
niem Komisji przeprowadzane kontro-
le winny uwzględniać nie tylko doku-
mentację z przebiegu kształcenia i po-
mieszczenia do praktycznej nauki za-
wodu, ale również placówki w których
odbywają się zajęcia praktyczne
i praktyki zawodowe. 

6. Kształcenie na studiach drugiego
stopnia (magisterskie) powinno być
ukierunkowane na zarządzanie, na-
uczanie i badania naukowe. 

7. Komisja przedstawiła propozycje doty-
czące zmian w zakresie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położ-
nych, poprzez zmniejszenie dziedzin
kształcenia i stworzenie modułowego
systemu kształcenia. 

8. W opinii Komisji podmioty realizujące
kształcenie podyplomowe powinny
być akredytowane. 

9. Zarówno przedstawiciele Departa-
mentu, jak również Komisji wyrazili po-
trzebę wypracowania i określenia
uprawnień i kompetencji wynikających
z różnych poziomów kształcenia pielę-
gniarek i położnych. 

10. Zaproponowano powołanie Zespołu
ds. kształcenia położnych, który pra-
cowałby nad zmianami w zakresie
kształcenia przeddyplomowego i po-
dyplomowego położnych 

11. Komisja zobowiązała się przygotować
ankietę mającą na celu zbadanie jako-
ści kształcenia na studiach pierwsze-
go stopnia oraz sprawdzenie poziomu
przygotowania do wykonywania zawo-
du pielęgniarki, położnej absolwen-
tów studiów licencjackich. Po zakoń-
czeniu badania ankietowego dane zo-
staną przekazane do Departamentu
Pielęgniarek i Położnych i posłużą do
wprowadzenia ewentualnych zmian
w przedmiotowym zakresie. 

Pani Beata Cholewka Dyrektor Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych zapropo-
nowała spotkanie Komisji z przestawicie-
lami KRASzM-u, co zostało pozytywnie
przyjęte przez członków Komisji.
Propozycje przedłożone przez Komisję
ds. kształcenia będą przedmiotem anali-
zy i dyskusji w toku prac legislacyjnych.

Beata Cholewka
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek

i Położnych

Przeczyt@j 

w internecie

• Odpowiedź Pani Beaty Ochockiej - Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego na rezolucje,
wnioski, apel z okręgowych zjazdów Pielęgniarek i Położnych oraz pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

www.izbapiel.org.pl
• Informacja z spotkań Grupy Koordynatorów ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Ośrodków Informacji które odbyły się

w Brukseli w dniach 22-23 czerwca 2009 r. www.izbapiel.org.pl
• Pisma w sprawie nieodpłatnego użyczenia pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo - wychowawczych

odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pismo do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. www.izbapiel.org.pl
• Pisma w sprawie podjęcia publicznej debaty dotyczącej funkcjonowania obowiązującego systemu emerytalnego oraz

wprowadzenia zmian w obecnym ustawodawstwie odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pismo do Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. www.izbapiel.org.pl

• Pisma w sprawie powołania konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i pielęgniarstwa psychiatrycznego.
www.izbapiel.org.pl

• Pismo do Pana Grzegorza Schetyny - Wicepremiera Rządu, współprzewodniczącego komisji wspólnej rządu i samorządu tery-
torialnego w sprawie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. www.izbapiel.org.pl

• Komunikat do pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania: Szanowne Panie, w biurze Pełnomocnika Rządu Do Spraw
Równego Traktowania, powołanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został powołany Zespół do spraw dzieci przewlekle
chorych. W wyniku pracy tego Zespołu, w skład którego wchodzą eksperci-przedstawiciele. www.izbapiel.org.pl

• Pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych. www.izbapiel.org.pl

• Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ujednolicenia wzoru zlecenia lekarskiego dla pielęgniarek rodzin-
nych. www.izbapiel.org.pl

• List Otwarty Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbiety Buczkowskiej. www.izbapiel.org.pl



§
Prawnik radzi

Wobowiàzujàcym brzmieniu Kodeks

pracy w art. 129 § 1 stanowi, i˝ czas

pracy nie mo˝e przekraczaç 8 godzin na do-

b´ i przeci´tnie 40 godzin w przeci´tnie pi´-

ciodniowym tygodniu pracy w przyj´tym

okresie rozliczeniowym.

Porównujàc zapisy art. 129 §
1 Kodeksu pracy z przepisami
regulujàcymi czas pracy w za-
k∏adach opieki zdrowotnej
stwierdziç nale˝y, ˝e te drugie
sà korzystniejsze dla pracowni-
ka od uregulowaƒ kodekso-
wych, gdy˝ zgodnie z art.
32g ustawy o zak∏adach opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2007, Nr 14,
poz. 89 z póên. zm.) czas pracy
pracowników zatrudnionych
w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
w przyj´tym okresie rozlicze-
niowym, nie mo˝e przekraczaç
7 godzin 35 minut na dob´
i przeci´tnie 37 godzin 55 mi-
nut na tydzieƒ w przeci´tnie
pi´ciodniowym tygodniu pracy
w przyj´tym okresie rozlicze-
niowym.

Zwracam przy tym szczególnie uwag´ na

to, ˝e dobowa norma czasu pracy pracowni-

ków zatrudnionych w zak∏adzie opieki zdro-

wotnej nie mo˝e przekroczyç 7 godzin 35

minut. Jest wi´c korzystniejsza ni˝ norma

kodeksowa. 

Pragn´ równie˝ zwróciç uwag´, ˝e art.

32[l] pkt. 2 ustawy o zak∏adach opieki

zdrowotnej przewiduje, i˝ „pracownikom

wykonujàcym zawód medyczny, zatrudnio-

nym w systemie pracy zmianowej w zak∏a-

dach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla

osób, których stan zdrowia wymaga ca∏o-

dobowych Êwiadczeƒ zdrowotnych, przy-

s∏uguje dodatek w wysokoÊci (...) co naj-

mniej 45% stawki godzinowej wynagro-

dzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie

z art. 32k ust. 3, za ka˝dà godzin´ pracy

wykonywanej w porze dziennej w niedziele

i Êwi´ta oraz dni wolne od pracy wynikajà-

ce z przeci´tnie pi´ciodniowego tygodnia

pracy”.

Ustawa z dnia 1 marca 2001 roku

o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U.

2001, Nr 28, poz. 301) wprowadzajàc po-

przez zmian´ art. 129 Kodeksu pracy 5-

dniowy tydzieƒ pracy skreÊli∏a jako zb´dne

te przepisy Kodeksu pracy, które regulowa∏y

zagadnienia zwiàzane z dodatkowymi dnia-

mi wolnymi od pracy. W ten sposób w Ko-

deksie pracy znikn´∏o poj´cie „dodatkowego

dnia wolnego od pracy”, które pozostawa∏o

we wskazanym art. 32[l] ustawy o zak∏adach

opieki zdrowotnej.

Niektórzy dyrektorzy zak∏adów opieki

zdrowotnej wyciàgn´li z tego wniosek, ˝e

z dniem, z którym w prawie pracy znikn´∏o

poj´cie „dodatkowego dnia wolnego od pra-

cy” to przepis art. 32[l] sta∏ si´ przepisem

martwym i wymienionym w nim pracowni-

kom nie przys∏uguje ˝adne dodatkowego

wynagrodzenia za dzieƒ wolny od pracy,

który wyst´puje obecnie w ka˝dym tygo-

dniu. 

Stanowisko to jest moim zdaniem zdecy-
dowanie b∏´dne i nie znajduje ˝adnego
uzasadnienia. Przemawiajà za tym nast´-
pujàce okolicznoÊci:
1. Celem ustawy z dnia 1 marca 2001 roku

nie by∏o ograniczenie uprawnieƒ pracow-

ników, ale ich rozszerzenie,

2. Brak jest podstaw do przyj´cia, ˝e zamia-

rem ustawodawcy by∏o przy zwi´kszeniu

liczby dni wolnych od pracy o 13 w roku

kalendarzowym równoczesne pozbawie-

nie pracowników zak∏adów opieki zdro-

wotnej dodatkowego wynagrodzenia za

39 dni w roku, które dotychczas by∏y do-

datkowymi dniami wolnymi.

Wskazujà na powy˝sze, w re-
gulaminach pracy winno si´
okreÊliç „czarne” dni wolne
w ka˝dym tygodniu, za prac´
w których przys∏uguje dodatko-
we wynagrodzenie okreÊlone
w powo∏anym przepisie art.
32[l] pkt. 2 ustawy o zak∏adach
opieki zdrowotnej. 

Radca prawny 

OIPiP w Katowicach

mgr Andrzej Murdza

Opinia prawna w sprawie czasu pracy 
w zakładach opieki zdrowotnej 
oraz dodatkowego wynagrodzenia za pracę
w dni wolne od pracy

Majàc na uwadze liczne zapytania cz∏onków Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-
cach dotyczàce dodatków za prac´ w soboty, prezentujemy poni˝ej: 
1. zaktualizowanà do obecnego stanu prawnego opini´ prawnà radcy prawnego Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach Andrzeja Murdzy, opublikowanà w Biuletynie Infor-
macyjnym Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach „Nasze Sprawy” w czerwcu
2001 roku,

2. opini´ prawnà radcy prawnego Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych Iwony Choromaƒskiej
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za prac´ piel´gniarek w soboty, niedziele i Êwi´ta.
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Prawnik radzi

Opinia prawna w sprawie dodatkowego wynagrodzenia 
za pracę pielęgniarek w soboty, niedziele i święta
Ustawà z dnia 22 grudnia 1999r.

o zmianie ustawy o zak∏adach opieki

zdrowotnej (Dz.U. z 2000r. Nr 3, poz. 28)

wprowadzony zosta∏ w Dziale I. „Rozdzia∏ 4

Czas pracy pracowników zak∏adów opieki

zdrowotnej”. Powy˝sze przepisy obowiàzujà

wszystkie zak∏ady opieki zdrowotnej zarów-

no publiczne, jak i niepubliczne.

Zgodnie z treÊcià art. 32 l ust. 1 ustawy

o zoz, pracownikom wykonujàcym zawód

medyczny, zatrudnionym w systemie pracy

zmianowej w zak∏adach opieki zdrowotnej

przeznaczonych dla osób, których stan zdro-

wia wymaga ca∏odobowych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych, przys∏uguje dodatkowe wynagro-

dzenie w wysokoÊci:

1) co najmniej 65% stawki godzinowej wy-

nagrodzenia zasadniczego za ka˝dà godzi-

n´ pracy wykonywanej w porze nocnej,

2) co najmniej 45% stawki godzinowej wy-

nagrodzenia zasadniczego za ka˝dà go-

dzin´ pracy wykonywanej w porze

dziennej w niedziele i Êwi´ta oraz dni do-

datkowo wolne od pracy.

Z powy˝szego zapisu mo˝na zatem wy-

snuç wniosek, i˝ w przypadku piel´gniarek

spe∏niajàcych wymóg pracy zmianowej,

wskazane w ustawie dodatki przys∏ugujà.

W tym miejscu wskazaç nale˝y, i˝ praca

w sobot´ nie stanowi pracy w dzieƒ ustawo-

wo wolny od pracy, albowiem w myÊl prze-

pisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951r.

o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4,

poz. 28 ze zm.) dniami ustawowo wolnymi

od pracy sà jedynie niedziele i Êwi´ta wska-

zane w powy˝szej ustawie.

Jednak˝e powo∏ujàc si´ na uchwale SN

z dnia 3 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I PZP

6/07) praca w sobot´ mo˝e byç potraktowa-

na jako praca w dzieƒ wolny od pracy w 5-

dniowym tygodniu pracy, w przeci´tnym

okresie rozliczeniowym. 

Radca prawny NRPiP 

mgr Iwona Choromaƒska

Przedruk z www.izbapiel.org.pl 
za zgodà autorki

Katowice, dnia 2 czerwca 2009 roku

Zawody piel´gniarki i po∏o˝nej sà za-

wodami odr´bnymi, co znajduje wy-

raz ju˝ w samym tytule ustawy o zawodach

piel´gniarki i po∏o˝nej (t.j. Dz.U. 2001,

Nr 57, poz. 602 z póên. zm.). W art. 4 i 5

przedmiotowej ustawy w sposób zró˝nico-

wany uregulowano zakres Êwiadczeƒ zdro-

wotnych udzielanych przez piel´gniarki

oraz udzielanych przez po∏o˝ne. Nale˝y za-

tem mieç na wzgl´dzie, i˝ piel´gniarka nie

mo˝e udzielaç Êwiadczeƒ po∏o˝nej, a po-

∏o˝na nie mo˝e udzielaç Êwiadczeƒ piel´-

gniarki. 

Wykonywanie zawodu po∏o˝-
nej polega na udzielaniu przez
osob´ posiadajàcà wymagane
kwalifikacje, potwierdzone odpo-
wiednimi dokumentami, Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, a w szczegól-
noÊci Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych,
zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych, rehabilitacyj-
nych oraz promocji zdrowia,
w zakresie opieki nad kobietà,
kobietà ci´˝arnà, rodzàcà i po-
∏o˝nicà oraz noworodkiem.
Udzielanie powy˝szych Êwiad-
czeƒ po∏o˝na wykonuje przede
wszystkim przez:

1) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjno-zdro-

wotnej w zakresie przygotowania do ˝ycia

w rodzinie, metod planowania rodziny

oraz ochrony macierzyƒstwa i ojcostwa,

2) rozpoznawanie cià˝y i sprawowanie opie-

ki nad kobietà w przebiegu cià˝y fizjolo-

gicznej oraz przeprowadzanie badaƒ nie-

zb´dnych w monitorowaniu cià˝y fizjolo-

gicznej,

3) kierowanie na badania konieczne do jak

najwczeÊniejszego rozpoznania cià˝y wy-

sokiego ryzyka,

4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz

monitorowanie p∏odu z wykorzystaniem

aparatury medycznej,

5) przyjmowanie porodu si∏ami natury wraz

z naci´ciem i szyciem naci´tego krocza,

6) podejmowanie koniecznych dzia∏aƒ w sy-

tuacjach nag∏ych, do czasu przybycia le-

karza, w tym przyj´cie porodu z po∏o˝e-

nia miednicowego oraz r´czne wydobycie

∏o˝yska,

7) sprawowanie opieki nad matkà i monitoro-

wanie przebiegu okresu poporodowego,

8) badanie noworodków i opiek´ nad nimi,

9) realizacj´ zleceƒ lekarskich w procesie

diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

10) samodzielne udzielanie w okreÊlonym

zakresie Êwiadczeƒ zapobiegawczych,

diagnostycznych, leczniczych i rehabili-

tacyjnych,

11) profilaktyk´ chorób kobiecych i patolo-

gii po∏o˝niczych.

Po∏o˝ne w umowach o prac´ posiadajà

w ró˝ny sposób okreÊlone stanowiska pracy.

W cz´Êçi umów o prac´ zawarte jest jedynie

stanowisko pracy – po∏o˝na bez wskazania

oddzia∏u, natomiast niektóre po∏o˝ne posia-

dajà stanowisko pracy po∏o˝nej ze wskaza-

niem konkretnego oddzia∏u.   

W przypadku, gdy po∏o˝na zatrudniona

zosta∏a na stanowisku pracy po∏o˝nej bez

okreÊlenia konkretnego oddzia∏u, mo˝e ona

byç przeniesiona na inny oddzia∏ zgodny ze

Êwiadczeniami, których mo˝e udzielaç po-

∏o˝na, bez ograniczeƒ czasowych. 

Natomiast w sytuacji, gdy po∏o˝na

w umowie o prac´ posiada stanowisko pracy

po∏o˝nej doprecyzowane ze wskazaniem od-

dzia∏u, na którym pracuje, zgodnie z art. 42

§ 4 Kodeksu pracy wypowiedzenie dotych-

czasowych warunków pracy lub p∏acy nie

jest wymagane w razie powierzenia pracow-

nikowi, w przypadkach uzasadnionych po-

trzebami pracodawcy, innej pracy ni˝ okre-

Êlona w umowie o prac´ na okres nieprze-

kraczajàcy 3 miesi´cy w roku kalendarzo-

wym, je˝eli nie powoduje to obni˝enia wy-

nagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pra-

cownika. 

Majàc na uwadze powy˝sze, uznaç nale-

˝y, i˝ po∏o˝ne mogà byç przenoszone rów-

nie˝ na inne oddzia∏y szpitalne, pod warun-

kiem udzielania wy∏àcznie Êwiadczeƒ zgod-

nych z art. 5 ustawy o zawodach piel´gniar-

ki i po∏o˝nej. 

Radca prawny

OIPiP w Katowicach

Andrzej Murdza

Opinia prawna w sprawie przeniesienia położnej na inny oddział
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Gratulacje

Szanowne kole˝anki koledzy, 
Mimo trudu dnia codziennego wiele spoÊród Was poÊwi´ca si´ pracy spo∏ecznej w stowarzyszeniach, towarzystwach

naukowych i innych dzia∏aniach, poprzez które wspaniale promujecie nasze zawody. Tym samym reprezentujecie nas wszys-
tkich najlepiej, jak tylko mo˝na. Dlatego w imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach oraz ca∏ego
Êrodowiska piel´gniarek i po∏o˝nych pragn´ z∏o˝yç najserdeczniejsze gratulacje i ˝yczenia: 

Pani
dr n. biol. Maria Trzeciak

Adiunkt w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Âlàskiej Wy˝szej Szkole Zarzàdzania
im. gen. Jerzego Zi´tka w Katowicach

Szanowna Pani Doktor 
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, sk∏adam serdeczne gratulacje z okazji
wr´czenia Pani Wawrzynu Lekarskiego przez Okr´gowà Izb´ Lekarskà w Katowicach.
˚ycz´ sukcesów i radoÊci z samorealizacji w procesie kszta∏cenia i doskonalenia kadr medycznych 
oraz w ˝yciu osobistym.

Pani
dr n. med. Gra˝yna Anna Franek

Przewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowicach

Szanowna Pani Doktor
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach,
sk∏adam serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na Przewodniczàcà Zarzàdu Oddzia∏u Polskiego
Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowicach.
˚ycz´ sukcesów w realizacji celów i zadaƒ Towarzystwa naukowego, radoÊci i zadowolenia z osiàgni´ç i planów, 
oraz licz´ na dalszà wspó∏prac´ z samorzàdem zawodowym piel´gniarek i po∏o˝nych.

Pani
mgr Iwona Borchulska

Wiceprzewodniczàca Zarzàdu Krajowego Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Szanowna Pani Wiceprzewodniczàca
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, sk∏adam serdeczne gratulacje z okazji wyboru
na Wiceprzewodniczàcà Zarzàdu Krajowego Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
na kadencj´ 2009-2013.
˚ycz´ cierpliwoÊci, zapa∏u, si∏ i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celów, partnerstwa w ciàg∏ych negocjacjach 
o godnoÊç ˝ycia i zawodu, odwa˝nych, trafnych decyzji i wiary w sukces
oraz licz´ na dalszà wspó∏prac´ z samorzàdem zawodowym piel´gniarek i po∏o˝nych.

Pani
mgr Krystyna Klimaszewska

Prezes Oddzia∏u Miejskiego Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci w Raciborzu

Szanowna Pani Prezes
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach,
sk∏adam serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania Z∏otà Odznakà Zas∏u˝ony Dzia∏acz TPD 
podczas jubileuszowych uroczystoÊci Stowarzyszenia. 
˚ycz´ Pani spe∏nienia marzeƒ i pomys∏ów na rzecz dzieci´cej spo∏ecznoÊci, radoÊci z obcowania z dzieçmi, 
si∏y i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu oraz licz´ na dalszà wspó∏prac´ 
z samorzàdem zawodowym piel´gniarek i po∏o˝nych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Mariola Bartusek



Wokół zawodu

9maja 2009 roku odby∏y si´ uroczystoÊci

Jubileuszowe z okazji 20-lecia reaktywo-

wania izb lekarskich w Polsce zorganizowa-

ne przez Rad´ Lekarskà Âlàskiej Izby Lekar-

skiej w Katowicach.

W uroczystoÊci uczestniczyli przedstawi-

ciele administracji rzàdowej, ministerstwa

zdrowia, samorzàdów lekarskich, Êwiata na-

uki, medycznych towarzystw naukowych.

Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie repre-

zentowa∏a przewodniczàca  Âlàskiego Od-

dzia∏u PTP dr n. med. Gra˝yna Franek.

UroczystoÊç mia∏a miejsce w Sosnowcu

w auli Wydzia∏u Nauk o Ziemi Uniwersyte-

tu Âlàskiego przy ul. B´dziƒskiej 60. Podnio-

s∏ym akcentem Jubileuszu by∏a uroczysta

msza Êw. odprawiona w celebrze Biskupa

w KoÊciele Âw. Tomasza w Sosnowcu. Po

zakoƒczonej  mszy nastàpi∏o poÊwi´cenie

sztandaru Âlàskiej Izby Lekarskiej.

Wa˝nym momentem by∏o poÊwi´cenie

nowo otwartego Domu Lekarza Seniora

znajdujàcego si´ przy ul. Szpaków w So-

snowcu. 

W cz´Êci oficjalnej mia∏a tak˝e miejsce ce-

remonia odznaczeƒ. WÊród odznaczonych

lekarzy uhonorowano mnie równie˝, co sta-

nowi∏o wyjàtkowe prze˝ycie. Otrzyma∏am

Wawrzyn Lekarski

za wybitne osiàgni´-

cia pozamedyczne.

Odznaczenie w for-

mie statuetki przy-

zna∏a Kapitu∏a od-

znaczenia Âlàskiej

Izby Lekarskiej. Dy-

plom podpisa∏

Kanclerz Kapitu∏y

dr n. med. Maciej

Hamankiewicz i Se-

kretarz Kapitu∏y dr

Jacek Czapla. Przy-

znane odznaczenie

wieƒczy mojà 30-

letnià prac´ kierow-

nika OÊrodka

Kszta∏cenia Kadr

Ochrony Zdrowia

w Katowicach; pro-

wadzenie m.in.

spraw kszta∏cenia

podyplomowego, w tym

specjalizacji lekarzy, leka-

rzy stomatologów, magistrów innych specjal-

noÊci, piel´gniarek i innych pracowników

medycznych.

Dotychczas Odznaczenie ustanowione

przez Âlàskà Izb´  Lekarskà  otrzyma∏o tylko

7 osób, w tym 5. lekarzy. 

Dr n. med. Zygmunt Wawrzynek –

pierwszy przewodniczàcy Okr´gowej Rady

Lekarskiej Âlàskiej Izby Lekarskiej, dr n.

med. Krzysztof Bro˝ek – lekarz,historyk me-

dycyny, dr n. med. Norbert Prudel – lekarz,

muzyk., dr n. med. Henryk Stangrecki – by-

∏y lekarz wojewódzki za szczególne rozwià-

zania administracyjne w okresie tworzenia

si´ Samorzàdu Lekarskiego. 

Spoza Êwiata lekarskiego w 1998 roku,

Wawrzyn Lekarski otrzyma∏ Janusz Skulich

zast´pca Komendanta G∏ównego Stra˝y Po-

˝arnej – za kierowanie akcjà ratunkowà pod-

czas zawalenia si´ Hali Mi´dzynarodowych

Targów w Chorzowie w czasie wystawy go-

∏´bi.

Po cz´Êci oficjalnej uroczystoÊci odby∏ si´

koncert kameralny z udzia∏em artystów Te-

atru Wielkiego oraz Kwartetu Smyczkowego

„Pegasus”. Prowadzenie koncertu powierzo-

no panu Bogus∏awowi Kaczyƒskiemu. ■

Maria Trzeciak ● Dr n. biol., adiunkt w Wydziale Nauk o Zdrowiu 

w Âlàskiej Wy˝szej Szkole Zarzàdzania im. gen. Jerzego Zi´tka 

w Katowicach

Wawrzyn Lekarski

Laureatka  Wawrzynu Lekarskiego dr n. biol. Maria Trzeciak
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Uroczyste Obchody Mi´dzynarodowe-

go Dnia Piel´gniarek zapoczàtkowa∏y

XVI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzy-

stwa Piel´gniarskiego w Katowicach, który

odby∏ si´ 19 czerwca 2009 roku, w sali wy-

k∏adowej Oddzia∏u Chorób Wewn´trznych

i Chemioterapii Onkologicznej Szpitala Kli-

nicznego im. A. Miel´ckiego.

UroczystoÊç otworzy∏a Przewodniczàca
Zarzàdu Oddzia∏u PTP dr n. med. Gra-
˝yna Franek, przywita∏a wszystkich obec-
nych, w tym szczególnie serdecznie goÊci,
w osobach:
• dr Maria Cisek – Wiceprzewodniczàca

ZG PTP,

• prof. Violetta Skrzypulec – Dziekan Wy-

dzia∏u Opieki Zdrowotnej Âlàskiego Uni-

wersytetu Medycznego w Katowicach,

• dr n. med. Bogumi∏a Braczkowska –

Dziekan Wydzia∏u Opieki Medycznej 

• Wy˝szej Szko∏y Medycznej w Sosnowcu,

• Marek Piekarski – reprezentujàcy Mar-

sza∏ka Województwa Âlàskiego,

• mgr Gra˝yna Boniek-Wytrych – Naczel-

nik Wydzia∏u Nadzoru nad Systemem 

• Opieki Zdrowotnej – reprezentujàca Wo-

jewod´ Âlàskiego,

• dr n. ekon. Mariola Bartusek – Przewod-

niczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach,

• dr n. biol. Gra˝yna Kruk-Kupiec – Kon-

sultant Krajowy w dziedzinie Piel´gniar-

stwa,

• mgr Iwona Borchulska – Przewodniczàca

Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego

Piel´gniarek i Po∏o˝nych Regionu Âlàskie-

go i jednoczeÊnie Wiceprzewodniczàca

Zwiàzków Zawodowych Pracowników

S∏u˝by Zdrowia w Polsce,

• liderki piel´gniarstwa w osobach: dr Ma-

ria Trzeciak, mgr Alicja Kuchta, mgr Kry-

styna ¸ukasz-Paluch, 

• mgr Beata Ochocka – Konsultant Krajo-

wy w dziedzinie Piel´gniarstwa Epide-

miologicznego,

• dr Marek Go∏ba – przedstawiciel Polskie-

go Towarzystwa Lekarskiego, 

• naczelne piel´gniarki, dyrektorki szpitali

oraz kierownicy innych placówek medycz-

nych, 

• piel´gniarki prze∏o˝one, przedstawicielki

kó∏ PTP z Cz´stochowy i Bielska-Bia∏ej,

• delegatki z kó∏ PTP.

Przewodniczàca podzi´kowa∏a wszystkim

tym, którzy wspomagali prac´ Zarzàdu

PTP w ciàgu ca∏ej kadencji, a przede wszyst-

kim Okr´gowej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Katowicach, która dofinansowa∏a wy-

danie trzech pozycji ksià˝kowych o charakte-

rze historycznym, a dotyczàcych piel´gniar-

stwa na Âlàsku i w Zag∏´biu. Podzi´kowa∏a

równie˝ szczególnie aktywnym osobom za

prac´ na rzecz piel´gniarstwa i Towarzystwa

Naukowego.

Prof. Violetta Skrzypulec uzna∏a w swo-

im wystàpieniu, ˝e wieloletnie starania

o podniesienie presti˝u w piel´gniarstwie

dokonywane przez Towarzystwo zacz´∏y

przynosiç efekty. Piel´gniarki sà o wiele le-

piej wykszta∏cone i zajmujà odpowiedzialne

oraz coraz wa˝niejsze stanowiska w ochro-

nie zdrowia, co dzieje si´ mi´dzy innymi

dzi´ki pracy PTP. 

W dalszej cz´Êci uroczystoÊci Kole˝anki:

Helena Grela, El˝bieta Tomaszewska, Anna

Juda i Gra˝yna Haraf otrzyma∏y Z∏ote Od-

znaki PTP za zas∏ugi dla piel´gniarstwa i je-

go rozwoju, przyznane przez Zarzàd G∏ów-

ny PTP. 

Natomiast wpisem do Ksi´gi Zas∏u˝o-

nych Piel´gniarek Województwa uhonoro-

wane zosta∏y Kole˝anki: W∏adys∏awa ¸uko-

wicz z Pszczyny oraz na wniosek Zarzàdu

Oddzia∏u PTP, Czes∏awa Brylak-KozdraÊ –

Dyrektor Zak∏adu Lecznictwa Ambulatoryj-

nego w Katowicach i Bo˝ena Wilczek – Dy-

rektor Niepublicznego Zak∏adu Opieki

Zdrowotnej w Tychach.

Na zakoƒczenie cz´Êci dotyczàcej Obcho-

dów Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarek,

dr Gra˝yna Franek przedstawi∏a referat na-

ukowy, przygotowany z mgr Krystynà ¸u-

kasz-Paluch na temat: „Liderzy w stowarzy-

szeniach piel´gniarskich”. 

Wdalszej kolejnoÊci ukonstytuowa∏ si´

Sekretariat Zjazdu. Powo∏ano po-

szczególne regulaminowe Komisje a prze-

wodniczàca Komisji Mandatowej uzna∏a

wa˝noÊç Zjazdu Na 104 delegatów obec-

nych by∏o 90 – co stanowi 86,5%, czyli wy-

bory mo˝na uznaç za prawomocne.

W czasie przeznaczonym na dyskusje wy-

stàpi∏a Przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach dr

Mariola Bartusek. Przedstawi∏a delegatom

na Zjazd aktualny stan prac nad projektem

Ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej

i projekcie Ustawy o samorzàdzie piel´gnia-

rek i po∏o˝nych.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów ukonstytuowa∏o si´ nowe Prezydium
Zarzàdu Oddzia∏u w sk∏adzie:
• Przewodniczàca – dr Gra˝yna. Franek

• Wiceprzewodniczàce – mgr Anna Gre-

lowska i mgr Danuta Rudzka-Cesarz

• Skarbnik – mgr Anna Hechmann

• Sekretarz – mgr Anna G∏os

• Cz∏onkowie – mgr Krystyna Klimaszew-

ska i mgr Zofia Pra˝ak

Zjazd zakoƒczono odÊpiewaniem Hym-

nu Piel´gniarskiego. ■

Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

XVI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego naszego regionu

Nowy Zarząd PTP



„Ludzie sà nierozsàdni, nielogiczni i zaj´ci sobà. Kochaj ich mimo to. JeÊli uczynisz coÊ dobrego, zarzucà 
ci egoizm i ukryte intencje. Czyƒ dobro mimo to. JeÊli ci si´ uda, zyskasz fa∏szywych przyjació∏ i prawdziwych
wrogów. Staraj si´ mimo to. Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane. Czyƒ dobro mimo to. UczciwoÊç
i otwartoÊç wystawia ci´ na ciosy. Bàdê mimo to uczciwy i otwarty. To co zbudowa∏eÊ wysi∏kiem wielu lat, 
mo˝e przez jednà noc lec w gruzach. Buduj mimo to. Twoja pomoc jest naprawd´ potrzebna, Ale kiedy 
b´dziesz pomaga∏ ludziom, oni mogà ci´ zaatakowaç. Pomagaj mimo to Daj Êwiatu z siebie wszystko, 
a wybijà ci z´by. Mimo to daj Êwiatu z siebie wszystko”.

Matka Teresa z Kalkuty

Krystyna Klimaszewska ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki socjalnej, 

specjalista organizacji i zarzàdzania, Szpital Rejonowy w Raciborzu

Bie˝àcy rok upami´tnia powstanie Towa-

rzystwa Przyjació∏ Dzieci w Polsce. To

ju˝ 90 lat wolontariusze, ludzie dobrego

serca wspierajà i pomagajà dzieciom i m∏o-

dzie˝y dbajàc o ich wszechstronny rozwój.

Za poczàtki TPD nale˝y przyjàç rok

1880, kiedy to w Warszawie grupa mi∏oÊni-

ków wieku dzieci´cego, próbowa∏a za∏o˝yç

organizacj´ uznajàc potrzeb´ jej funkcjono-

wania w naszym kraju. Jej inicjatorami byli

m. in. Jan Jeleƒski, Eryk Jachowicz, Wiktor

Kosmowski, Stanis∏aw Markiewicz. Towa-

rzystwo mia∏o si´ zajàç wszechstronnà opie-

kà nad dzieçmi z uwagi na du˝y w ówcze-

snym okresie zaboru rosyjskiego wzrost

ÊmiertelnoÊci, znacznà iloÊç podrzutków

i przypadków dzieciobójstwa, bezdomnoÊci

i w∏ócz´gostwa dzieci i m∏odzie˝y. Opraco-

wany statut w swych zadaniach obejmowa∏

ró˝norodnà dzia∏alnoÊç opiekuƒczà. 

W ró˝nych okresach, Towarzystwo bory-

ka∏o si´ z problemami natury politycznej.

Zaborcy, w imi´ swych nacjonalistycznych

interesów, nie byli zainteresowani lub wr´cz

sprzeciwiali si´ wszelkiej samoorganizacji

spo∏eczeƒstwa polskiego, w tym tak˝e

w sprawach dzieci,

a zw∏aszcza ich wycho-

wania.

Rok 1918, kiedy Pol-

ska odzyska∏a niepodle-

g∏oÊç, diametralnie zmie-

ni∏ sytuacj´ i przyczyni∏

si´ do powstania TPD,

a w 1919 r. znana dzia-

∏aczka Stefania Sempo-

∏owska zaproponowa∏a,

aby PPS do programu

swej dzia∏alnoÊci w∏àczy-

∏a walk´ o dobro dziecka.

W takich warunkach

dzia∏a∏o Robotnicze

TPD. Prowadzi∏o zak∏a-

dy opiekuƒcze i wycho-

wawcze, poradnie higie-

niczno-lekarskie i wycho-

wawcze prewentoria,

pó∏kolonie i kolonie wy-

poczynkowe, Êwietlice, imprezy, teatrzyki,

wydawnictwa dzieci´ce i wydawa∏o broszu-

ry dla rodziców.

W okresie mi´dzywojennym, po kilku-

letnim za∏amaniu spowodowanym ogólno-

Êwiatowym kryzysem gospodarczym, nastà-

pi∏ znaczny rozwój struktury organizacji

i dzia∏alnoÊci Towarzystwa.

W czasie okupacji najeêdêcy zakazali

dzia∏alnoÊci TPD, jednak˝e dzia∏acze brali

udzia∏ w niesieniu pomocy dzieciom ˝yjà-

cym w n´dzy, pozbawionym rodziców, dzie-

ciom Zamojszczyzny, dzieciom ˝ydowskim. 

Uczestniczyli w tajnym nauczaniu oraz

brali udzia∏ w ruchu oporu we wszystkich

jego organizacjach w kraju i w si∏ach zbroj-

nych na obczyênie. 

Od 1956 r. w∏adze dosz∏y do przekona-

nia, i˝ samo paƒstwo bez samorzàdnego

udzia∏u spo∏eczeƒstwa, nie jest w stanie sku-

tecznie rozwiàzywaç wszystkich problemów

swych obywateli, w tym tak˝e dzieci i m∏o-

dzie˝y. Dzi´ki sta∏ej pomocy finansowej ze

strony paƒstwa nastàpi∏ dynamiczny rozwój

stowarzyszenia. Przyj´ta „Deklaracja TPD

g∏osi∏a: „Pragniemy daç dziecku wszystko

co posiadamy najlepszego”. TPD sta∏o si´

masowà organizacjà. W roku 1989 mia∏o

oko∏o 1.400 000 cz∏onków w 22.500 ko-

∏ach. 

Jednak˝e przemiany jakie nasta∏y w tym

okresie, postawi∏y przed TPD nowe za-

dania. Paƒstwo wycofa∏o dotacje dla organi-

zacji spo∏ecznych, które otrzyma∏y status or-

Jubileusz 90-lecia powstania Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Polsce 

Wokół zawodu
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ganizacji pozarzàdowych, niezale˝nych od

w∏adz i w pe∏ni samodzielnych, ze wszystki-

mi konsekwencjami tego faktu. TPD by

przetrwaç musia∏o i musi nadal samo zdo-

bywaç odpowiednie Êrodki finansowe. Nie

zmieni∏ si´ natomiast podmiot zaintereso-

wania Towarzystwa. Sà to dzieci osierocone

i porzucone. Dzieci przewlekle chore i nie-

pe∏nosprawne, dzieci i rodziny znajdujàce

si´ w trudnych warunkach ˝yciowych. 

TPD – jest organizacjà zast´pczych Êro-

dowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych

(adopcja, organizacja rodzin zast´pczych

i rodzinnych domów dziecka) prowadzona

przez Krajowy i 15 wojewódzkich oÊrod-

ków adopcyjno-opiekuƒczych;

Prowadzi opiek´ i pomoc dzieciom ro-

dzin biednych, w tym dotkni´tych bezrobo-

ciem, patologicznych, wielodzietnych, roz-

bitych itp. (pomoc materialna, do˝ywianie,

poradnictwo itp.);

Przede wszystkim zajmuje si´ opiekà

i pomocà rodzinom wychowujàcym dzieci

przewlekle chore i niepe∏nosprawne, w tym

szczególnie dzieciom niepe∏nosprawnym

ruchowo, dzieciom na dietach eliminacyj-

nych (nietolerancja glutenu, mleka, fenylo-

ketonuria) dzieciom chorym na cukrzyc´ in-

sulinozale˝nà, dzieciom z wrodzonà ∏amli-

woÊcià koÊci oraz rozszczepem wargi i pod-

niebienia; 

Prowadzi dzia∏alnoÊç opiekuƒczo-wycho-

wawczà w miejscu zamieszkania, prowadzo-

nà przez Terenowe Ko∏a Przyjació∏ Dzieci;

opartà m. in. o terenowe placówki (Êwietli-

ce) TPD, zaÊ ostatnio o intensywnie rozwi-

janà sieç Êrodowiskowych ognisk wycho-

wawczych (ok. 300 placówek w kraju, z któ-

rych codziennie korzysta ok. 15 tys. dzieci),

organizujà one do˝ywianie, pomoc w nauce,

zaj´cia reedukacyjno-resocjalizujàce oraz,

w porozumieniu z rodzinami i szko∏ami, dà-

˝à do eliminacji zagro˝eƒ wychowawczych

i opiekuƒczych, mogàcych doprowadziç do

powstawania i utrwalania si´ patologicznych

zachowaƒ naszych podopiecznych;

DziÊ TPD posiada rozbudowanà struk-

tur´ organizacyjnà. Podstawowà komórkà

organizacyjnà Towarzystwa jest Ko∏o. Aktu-

alnie w 3 tys. Kó∏ zrzesza ponad 150 tys.

cz∏onków. Ma swoje oddzia∏y na szczeblach

gminnych, miejskich, powiatowych i woje-

wódzkich.

W Raciborzu dzia∏a na terenie miasta

i okolic prawie 350 wolontariuszy, którzy

pracujà na rzecz dzieci w 17. Ko∏ach TPD.  

Od 1998 roku pe∏ni´ spo∏ecznie, funkcj´

prezesa TPD, a w 2002 roku równie˝ zosta-

∏am wybrana do Zarzàdu Oddzia∏u Towa-

rzystwa Przyjació∏ Dzieci w Katowicach. 

Co uda∏o mi si´ zorganizowaç w tym
czasie? Oto przyk∏ady dzia∏aƒ:
• Rokrocznie dla dzieci najubo˝szych,

wypoczynek letni i zimowy. By∏y to ko-

lonie bezp∏atne (dzi´ki pozyskiwaniu

sponsorów), oraz w du˝ej mierze refun-

dowane. Od 2000 roku do 2008 roku

wyjecha∏o 130 dzieci ze Êrodowisk pato-

logicznych i ubogich na wypoczynek

letni do atrakcyjnych miejscowoÊci nad-

morskich i w górach. Dzieci pozna∏y

góry w ramach zimowych wyjazdów do

Wis∏y. 

• Z okazji Dnia Dziecka zawsze dzieci po-

trzebujàce otrzymujà paczki (ze Êrodków

dodatkowo pozyskanych) oraz dzieci po-

magajàcych cz∏onków i wyje˝d˝ajà na wy-

cieczki np.: do Parku Wodnego, do Mu-

zeum Chleba, Planetarium, itp. 

Znana jest równie˝ w Raciborzu akcja

Êwiàtecznych paczek dla dzieci najbiedniej-

szych i ich rodzin (w sumie od 2001 zosta-

∏o wydanych ok. 900 paczek). Co roku z ra-

mienia TPD ok. 100 dzieci raciborskich

otrzymuje „wyprawk´” w postaci przybo-

rów szkolnych (tornistrów z pe∏nym wypo-

sa˝eniem).

• Dbajàc o zdrowie mieszkaƒców Racibo-

rza, sukcesywnie od lat prowadz´ szeroko

zakrojonà dzia∏alnoÊç edukacyjnà. Wspól-

nie z cz∏onkami TPD zorganizowa∏am

konferencj´ nt.: „Rola rodziny i szko∏y

w edukacji zdrowotnej”.

• W 2008 roku oraz w bie˝àcym TPD zor-

ganizowa∏o pó∏kolonie letnie dla dzieci

raciborskich. Program by∏ wspó∏finanso-

wany przez Miasto Racibórz i spotka∏ si´

z du˝à akceptacjà ze strony dzieci i rodzi-

ców.

• Od kilku lat pro-

wadzone sà przez

pedagogów dwie

Âwietlice Ârodo-

wiskowe TPD.

• Na zaproszenie

Pos∏a na Sejm RP

Tadeusza Moto-

wid∏y grupa dzieci

z Raciborza, pod-

opiecznych Towa-

rzystwa Przyjació∏

Dzieci, mia∏a oka-

zj´ zwiedziç Sejm

RP w Warszawie.

W wyjeêdzie

udzia∏ wzi´∏y de-

legacje szkó∏ pod-

stawowych i gim-

nazjalnych. 

Dzieci przebywajàce w Szpitalu Rejono-

wym w Raciborzu zostajà obdarowywane

paczkami ze Êwiàtecznymi ∏akociami. Paczki

przygotowuje m∏odzie˝ Zespo∏u Szkó∏ Eko-

nomicznych z Przewodniczàcà Ko∏a TPD,

Panià Wies∏awà Kamczyk przy wspó∏pracy

Ko∏a szpitalnego i Pani Beaty Wysoczaƒ-

skiej-Skroban. Czekoladowe zajàczki, jajecz-

ka i korzenne pierniczki rozdawane by∏y

dzieciom leczàcym si´ na oddzia∏ach: dzie-

ci´cym, laryngologicznym, chirurgicznym

i ortopedycznym. 

W bie˝àcym roku najwi´kszym dla

mnie wyró˝nieniem – podczas ob-

chodów 90-lecia TPD – by∏o przyznanie

przez Zarzàd TPD Âlàskiego Oddzia∏u Re-

gionalnego w Katowicach  „Z∏otej Odznaki

Dzia∏acza TPD”.  

Cz∏onkowie zas∏u˝eni otrzymali  Hono-

rowà Odznak´ Przyjaciela Dziecka   i Statu-

etki Przyjaciel Dziecka. 

Zawsze swym kole˝ankom wolonta-

riuszkom mówi´: „oby nie brakowa∏o nam

pomys∏ów, oby na drodze naszej dzia∏alno-

Êci dane nam by∏o spotykaç ludzi ˝yczli-

wych, otwartych, wra˝liwych, a uÊmiechy

dzieci niech zawsze b´dà z nami”. 

Najlepszà nagrodà dla wszystkich raci-

borskich wolontariuszy, dzia∏aczy w Towa-

rzystwie jest uÊmiech szcz´Êliwego i zado-

wolonego dziecka.

Bibliografia:

1. Fragmenty ze Statutu organizacji.

2. Strona internetowa Zarzàdu G∏ównego TPD

www.tpdzg.org.pl
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Dzieƒ Dziecka radosne Êwi´to wszyst-

kich dzieci, które jest obchodzone od

ponad pó∏ wieku, wpisa∏o si´ na sta∏e

i w nasz kalendarz dni Êwiàtecznych. W Pol-

sce obchodzi si´ je 1 czerwca, jako Mi´dzy-

narodowy Dzieƒ Dziecka, podobnie jak

w wielu krajach europejskich. OkreÊlenie

konkretnego dnia i wyznaczenie go Êwi´tem,

sprzyja∏o ró˝norakim inicjatywom na rzecz

poprawienia warunków bytowych dzieci,

zbiórkom funduszy, nowym uchwa∏om

i wdra˝aniu ich w ˝ycie, mi´dzynarodowej

wspó∏pracy i pomocy, powstawaniu nowych

organizacji humanitarnych. 

Dzisiaj w naszej cywilizacji ka˝dy dzieƒ

jest dniem dziecka. Dniem mi∏oÊci do niego,

sta∏ej opieki, troski o jego teraêniejszoÊç

i przysz∏oÊç. Nikt nie kwestionuje jego pra-

wa do ˝ycia, nauki, zabawy, walczy si´ jedy-

nie o popraw´ standardów, chcàc s∏onecz-

nym dzieciƒstwem zapewniç jak najlepsze

warunki dla rozwoju. W kalendarzowym

Dniu Dziecka dzieci oczekujà zwi´kszonej

dawki przyjemnoÊci, ∏akoci, prezentów, or-

ganizacji imprez i wi´kszej swobody. Prze-

cie˝ to ich dzieƒ. T́ czowy dzieƒ uÊmiechu

i radoÊci, jeden z najwa˝niejszych i najobfit-

szych w roku. Dla dzieci rodzice chcà jak

najlepiej i gdyby tylko mogli u˝yczyliby im

nawet gwiazdki z nieba. O gwiazdk´ z nieba

jednak troch´ trudno, ale istniejà jej wcale

nie gorsze zamienniki, czyli to, co dzieci lu-

bià najbardziej – prezenty! 

Ale jaki wybraç w tym dniu prezent, któ-

ry sprawi dziecku radoÊç, a przy okazji nie

b´dzie plastikowà masówkà, którà zalany

jest rynek? Jak wÊród tysi´cy zabawkowych

ofert wybraç coÊ oryginalnego, z duszà,

a przy okazji rozwijajàcego wyobraêni´

i zmys∏y dziecka? Dla starszego dziecka wy-

bór b´dzie stosunkowo ∏atwy, wiemy,

o czym dziecko marzy, a czasami samo pod-

sunie nam pomys∏ na prezent. Troch´ trud-

niej jest z wyborem podarunku dla m∏od-

szych dzieci. Aby trafiç w ich gust musimy

przede wszystkim zastanowiç si´ nad tym,

co lubià, czym si´ interesujà, poobserwowaç

podczas zabawy jak i czym si´ najch´tniej

bawià, jakie scenki rodzajowe wymyÊlajà

w zabawie. Dobra znajomoÊç charakteru

i zainteresowaƒ dziecka to klucz do trafione-

go prezentu. 

Oprócz materialnego prezentu, z którego

(nie oszukujmy si´) dziecko na pewno bar-

dzo si´ ucieszy wa˝ne jest tak˝e aktywne po-

bycie z dzieckiem, wspólna zabawa nowà za-

bawkà, wycieczka rowerowa, wyjÊcie do ki-

na czy teatru, albo na jednà z licznych przy-

gotowanych specjalnie na t´ okazj´ imprez

dla dzieci. Dzieƒ Dziecka to dobry moment

dla zapracowanych rodziców, którzy stosun-

kowo ma∏o czasu sp´dzajà z dzieckiem, aby

wczeÊniej si´ zorganizowaç i wymyÊliç coÊ

specjalnego na t´ okazj´.

Z myÊlà o dzieciach i dla dzieci równie˝

Zespó∏ ds. Promocji Zawodu Piel´gniarki

i Po∏o˝nej przy Okr´gowej Izbie Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych w Katowicach w ramach

projektu „Promocja zawodu piel´gniarki

i po∏o˝nej poprzez promocj´ zdrowia „…od

przedszkola do liceum…” zorganizowa∏

Dzieƒ Dziecka. Impreza dla dzieci odby∏a si´

w dniu 6 czerwca 2009 roku w sobot´ w go-

dzinach od 10.00 do 19.00 pod has∏em –

„Pociàg do zdrowia” w Wojewódzkim Parku

Kultury i Wypoczynku w Chorzowie na tra-

sie kolejki wàskotorowej we wspó∏pracy ze

szko∏ami wy˝szymi naszego regionu kszta∏-

càcymi m∏odzie˝ na kierunkach piel´gniar-

stwo i po∏o˝nictwo oraz piel´gniarki i po∏o˝-

ne na studiach pomostowych. Honorowy

Patronat nad akcjà przyj´∏a Rektor Âlàskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Ewa Ma∏ecka - Tende-

ra oraz Dziekan Wydzia∏u Opieki Zdrowot-

nej Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego dr

hab. n. med. prof. nadzwyczajny SUM Vio-

letta Skrzypulec. 

Na I stacji kolejki wàskotorowej przy

wejÊciu g∏ównym do Weso∏ego Miasteczka

o godz. 10 nastàpi∏o uroczyste otwarcie „Po-

ciàgu do Zdrowia”. Przewodniczàca Okr´-

gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Ka-

towicach Mariola Bartusek, przedstawiciel

szko∏y wy˝szej Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego - kie-

rownik Zak∏adu Po∏o˝nictwa i Propedeutyki

Bogus∏awa Serzysko ● Przewodniczàca zespo∏u ds. Promocji Zawodu

Piel´gniarki i Po∏o˝nej przy OIPiP w Katowicach. Piel´gniarka,

Âlàskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Oddzia∏ Kardiologii Dzieci

„Pociąg do zdrowia”
„A je˝eli masz dziecko, najszcz´Êliwszy z ludzi,

Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat...
Spójrz w oczy swego dziecka, w sercu ci si´ zbudzi radoÊç,

której nie zaçmi najsmutniejszy Êwiat”.
Julian Ejsmond 
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dr n. med. Beata Naworska, kierownik Po-

wiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-

nej Jolanta Kolanko skierowali ciep∏e s∏owa

do dzieci, rodziców i organizatorów akcji,

˝yczàc sp´dzenia mi∏ego czasu, dobrej zaba-

wy i udanego wypoczynku w tym dniu. 

Wystàpienie zespo∏ów dzieci´cych tj.: –

Ferra, Enigma, Ekspresja, Vice Versa,

z Osiedlowego Domu Kultury Rudzkiej

Spó∏dzielni Mieszkaniowej w Rudzie Âlà-

skiej pod opiekà pani Iwony Kaczmarzyk

taƒczàc rozpocz´∏o zabaw´ zorganizowanà

na trasie kolejki wàskotorowej. 

Trasa „Pociągu do zdrowia”
– kolejki wąskotorowej 
przebiegała następująco:

I Stacja nazwana zosta∏a Szpital u mi-
sia (przy wejÊciu g∏ównym do Weso∏ego
Miasteczka) – przygotowa∏ jà Zespó∏
ds. Promocji Zawodu Piel´gniarki
i Po∏o˝nej przy OIPIP oraz Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna –
pod opiekà Barbary Kijanki. 

Dzieci mog∏y wziàç udzia∏ w grach i za-

bawach oraz konkursach z nagrodami. Ro-

dzice natomiast mogli bawiç si´ z dzieçmi,

skorzystaç z porad piel´gniarek w zakresie

promocji zdrowia (np: zbadaç sobie ciÊnie-

nie krwi, z∏ogi zanieczyszczenia organizmu

itp.). OÊrodek dla Niepe∏nosprawnych Naj-

Êwi´tsze Serce Jezusa w Rudzie Âlàskiej Ha-

lemba wspomóg∏ akcj´ dnia dziecka wypo-

˝yczajàc nam sprz´t, który umo˝liwia∏ prze-

prowadzenie niektórych ciekawych konkur-

sów, a opiekunowie podopiecznych oÊrodka

brali udzia∏ w zabawach z dzieçmi .Promocja

zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej polega∏a na

edukacji i promocji zdrowotnej poprzez gr´

i zabaw´. Nie zapomniano o nagrodach,

które ka˝de dziecko otrzyma∏o.

II Stacja – Stacja pod Bocianem (wej-
Êcie boczne od ZOO) - kierownik dr n.
med. Beata Naworska, asystenci Zak∏a-
du Propedeutyki Po∏o˝nictwa Katedry
Zdrowia Kobiety oraz studenci Wy-
dzia∏u Opieki Zdrowotnej Âlàskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach stali si´ gospodarzami tej stacji.

Ich kolorowe stanowisko zach´ca∏o

i przyciàga∏o ma∏ych i du˝ych do wspólnej

zabawy. Nie zabrak∏o gier i zabaw zr´czno-

Êciowych, takich jak; tor przeszkód, skoki

przez skakank´, przejÊcie przez szarf´, rzu-

canie pi∏kà lub woreczkiem do celu, slalom

mi´dzy pacho∏kami. Szeroka gama gier

i zabaw obejmowa∏a równie˝ Kalambury

medyczne, – „Zgadnij co to?” – rozpoznaj

zas∏oni´te rekwizyty medyczne, – po-

kaz/nauka bezpiecznego przewijania i kà-

pieli noworodka, – jak bezpiecznie bawiç

si´ z ma∏ym dzieckiem? – zagro˝enia

i przydatne numery telefonów alarmo-

wych. Ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ na miar´

swoich si∏ i mo˝liwoÊci. Nie zapomniano

o nagrodach i na tej stacji, które ka˝de

dziecko otrzyma∏o.

W ramach Promocji zawodu po∏o˝nej –

rozdawane by∏y ulotki SUM, smycze i d∏u-

gopisy z logo uczelni. 

III Stacja (Planetarium) - Stacja ma-
gii… gry i konkursy plastyczne oraz za-
bawy z postaciami z bajek zorganizo-
wa∏a Âlàska Wy˝sza Szko∏a Zarzàdza-
nia im. Gen. Jerzego Zi´tka Wydzia∏
Nauk o Zdrowiu w Tychach wraz ze
swoimi studentami. 

Reprezentantem szko∏y by∏a pani Janina

Wojtczak. Równie˝ akcj´ wspomog∏a Szko∏a

Policealna z Bytomia. Opiekunki medyczne

kszta∏càce si´ w tej szkole pomog∏y w zaba-

wie i edukacji dzieci na tej stacji - dzieci, bo-

wiem mog∏y zobaczyç taƒczàce krasnoludki

edukujàce mycie zàbków, jak równie˝ du˝ym

powodzeniem cieszy∏o si´ malowanie buziek

przez uczennice tej szko∏y. UÊmiechni´te

dzieci wraca∏y do domu z postaciami zwie-

rzàtek na buziach. Nie zapomniano o nagro-

dach, które ka˝de dziecko otrzyma∏o bioràc

udzia∏ w tym dniu w grach i konkursach na

tej stacji.

W ramach Promocji zawodu piel´gniarki

i po∏o˝nej – rozdawane by∏y ulotki uczelni. 

IV Stacja (Przystaƒ) – Stacja I pomo-
cy … gry i zabawy: Êcie˝k´ zdrowia,
malowanie na asfalcie, siatkówka, po-
kaz z udzielania pierwszej pomocy
oraz pomiary RR i cukru dla mamy,
taty, babci i dziadka... dla ca∏ej rodzi-
ny zorganizowa∏a Wy˝sza Szko∏a Pla-

▼
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!! 
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim wspó∏organizatorom zabawy oraz kole˝ankom piel´gniarkom i po∏o˝nym, które w pe∏nym
umundurowaniu promowa∏y zdrowie, a jednoczeÊnie nasze pi´kne zawody. To wspania∏e uczucie móc pracowaç i bawiç si´
wÊród uÊmiechni´tych piel´gniarek i po∏o˝nych. Ale opisana impreza nie by∏a jedynà, w jakiej uczestniczy∏yÊmy. Od czasu po-
wo∏ania naszego zespo∏u ds. promocji zawodu uczestniczymy w wielu spotkaniach, spartakiadach, uroczystoÊciach, festynach
dla dzieci i rodzin, gdzie nasze kole˝anki najcz´Êciej mierzà ciÊnienie i prowadzà edukacj´ zdrowotnà. Co raz cz´Êciej odbie-
ramy telefony i pisma z zapytaniem czy chcia∏ybyÊmy przyjechaç? I zawsze odpowiadamy TAK, bo chcemy, by poznali nas Ci,
do których byç mo˝e jeszcze nie mieliÊmy okazji dotrzeç….

Dzi´kuj´ wszystkim Kole˝ankom, które pracowa∏y w Dniu Dziecka, Spartakiadach i Festynach, bo mimo wspania∏ej zabawy
z dzieçmi, szanowne kole˝anki i koledzy, to by∏a praca i za t´ pracà, zmierzonà jedynie uÊmiechem dzieciaków i mojà wdzi´cz-
noÊcià, serdecznie Wam dzi´kuj´….. 

Z pozdrowieniami
Mariola Bartusek 

Przewodniczàca Okr´gowej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

nowania Strategicznego w Dàbrowie
Górniczej przy pomocy swoich stu-
dentów pod nadzorem pani Joanny
Struzik i pana Tomasz Oczkowicza.
I na tej stacji ka˝de dziecko otrzyma-
∏o nagrod´. 

W ramach Promocji zawodu piel´gniarki

i po∏o˝nej – rozdawane by∏y ulotki uczelni,

naklejki z logo uczelni. 

Dzieƒ Dziecka mogliÊmy zorganizowaç

dzi´ki uprzejmoÊci Dyrekcji Wojewódzkiego

Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Równie˝ dzi´ki Kolei Parkowej WPKiW

w Chorzowie reprezentowanej przez pana

Micha∏a Paƒczyka mogliÊmy odbyç podró˝

kolejkà wàskotorowà za cen´ promocyjnà bi-

letów. Na koniec dzieci, które przejecha∏y

wszystkie stacje kolejki – otrzymywa∏y na-

grod´ koƒcowà pod postacià maskotki, któ-

re ofiarowa∏y piel´gniarki i po∏o˝ne, uczest-

niczki majowej konferencji Ochrona Zdro-

wia Psychicznego, przygotowana przez Ze-

spó∏ ds. ochrony zdrowia. Wspania∏a zabawa

nie by∏a jednak zarezerwowana tylko dla ma-

∏ych uczestników „Pociàgu do zdrowia”,

równie˝ organizatorzy kolejnych stacji

Êwietnie si´ bawili. 

W nast´pnych latach tak˝e planujemy or-

ganizacj´ Dnia Dziecka, wierzàc, ˝e na sta∏e

wejdzie on w kalendarz naszych spotkaƒ

i uda nam si´ choçby w ma∏ym stopniu spe∏-

niç radoÊç niejednemu dziecku, które b´dzie

si´ z nami bawiç. Serdecznie zapraszamy

wszystkie kole˝anki i kolegów do zabawy

z dzieçmi!!! ■

▼
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Wywiad z…

Wywiad z Adamem Szewcem – lek. med., 

Naczelnym Lekarzem Okr´gowego Inspektoratu S∏u˝by Wi´ziennej

w Katowicach

: Jak ocenia Pan doktor stan
wi´ziennej s∏u˝by zdrowia w okr´gu katowic-
kim, jednym z 15 okr´gów w Polsce? Ile osób
zatrudnia wi´zienna s∏u˝ba zdrowia i ilo-
ma osadzonymi/skazanymi osobami opiekuje
si´ w skali roku?
A.S.: Okr´g katowicki jest najwi´kszym

okr´giem w kraju, tak pod wzgl´dem iloÊci

zak∏adów penitencjarnych i przebywajàcych

w nich osadzonych. Jest to 16 jednostek

w tym 7 zak∏adów karnych i 9 aresztów Êled-

czych wraz ze szpitalem wi´ziennym w By-

tomiu. Dla porównania podam, ˝e w sàsia-

dujàcych okr´gach jak opolski, ∏ódzki i kra-

kowski to kolejno 11, 9 i 11 jednostek.

Okr´g katowicki dysponuje 7936. miejscami

do osadzenia, jednak˝e w ciàgu roku przez

nasze zak∏ady przewija si´ oko∏o 40 000 osa-

dzonych, tym samym mo˝na mówiç o takiej

liczbie pacjentów. Pisz´ pacjentów dlatego

˝e, ka˝dy z nich przy przyj´ciu musi byç

,,zobaczony” przez piel´gniark´ i lekarza.

Pod poj´ciem ,,zobaczony” kryje si´ prze-

glàd sanitarny wykonany przez personel pie-

l´gniarski, przeglàd stomatologiczny i pod-

stawowe badanie lekarskie wynikajàce

z obowiàzujàcych nas przepisów. Na te

wszystkie zak∏ady zatrudniamy 79 piel´gnia-

rek i 7. lekarzy na pe∏nych etatach oraz 92.

lekarzy na etatach czàstkowych.

: Osoby pozbawione wolnoÊci,
osadzone w polskich jednostkach penitencjar-
nych majà zabezpieczone Êwiadczenia zdro-
wotne poprzez ambulatoria, izby chorych,
szpitale wi´zienne, pracownie diagnostyczne,
gabinety stomatologiczne oraz gabinety re-
habilitacji i fizykoterapii. Jaki jest zakres
dzia∏alnoÊci wi´ziennej s∏u˝by zdrowia?
A.S.: Zgodnie z Kodeksem Karnym Wyko-

nawczym osadzony ma prawo do opieki le-

karskiej i sanitarnej. Ambulatoria zapewnia-

jà podstawowà opiek´ medycznà, tak˝e

w ramach swoich mo˝liwoÊci specjalistycz-

nà. Osadzeni korzystajà w uzasadnionych

przypadkach z pomocy spo∏ecznej s∏u˝by

zdrowia. Natomiast w kraju istniejà specjali-

styczne szpitale wi´zienne, do których bez-

poÊrednio mo˝na kierowaç osadzonych czy

to na konsultacje, czy pobyty lecznicze lub

diagnostyczne. W sytuacjach nag∏ego zagro-

˝enia zdrowia, gdy transport by∏by zbyt du-

˝ym niebezpieczeƒstwem dla chorego, ko-

rzystamy z najbli˝szych placówek medycz-

nych. Tak˝e w przypadku braku mo˝liwoÊci

leczenia w szpitalu wi´ziennym korzystamy

ze szpitala publicznego.

: Jaki jest dost´p do Êwiadczeƒ
z zakresu pierwszego kontaktu i specjalistycz-
nych? Czy zapewniona jest opieka ca∏odobo-
wa? oraz jaka jest zg∏aszalnoÊç osób osadzo-
nych do wi´ziennych lekarzy, piel´gnia-
rek/piel´gniarzy i jakie postawy majà skaza-
ni do przekazywanych zaleceƒ?
A.S.: W ka˝dym zak∏adzie penitencjarnym

istniejà ambulatoria (ZOZ Aresztu Âledcze-

go/ Zak∏adu Karnego) w których zatrudnie-

ni sà lekarze pierwszego kontaktu, stomato-

lodzy i piel´gniarki. Ponadto w zale˝noÊci

od mo˝liwoÊci zak∏adu, zatrudnieni sà tak˝e

specjaliÊci ró˝nych dziedzin medycyny,

a w szczególnoÊci psychiatrzy, chirurdzy, la-

ryngolodzy i dermatolodzy. Jednak˝e wsku-

tek nieatrakcyjnoÊci pracy z osadzonymi

i warunków p∏acowych dla lekarzy, zdecydo-

wanie zmniejsza si´ kadra tych specjalistów,

dlatego te˝ jednostki penitencjarne korzysta-

jà z bazy spo∏ecznej s∏u˝by zdrowia. Dost´p

codzienny do lekarzy jest w jednostkach re-

gulowany przepisem wewn´trznym, który

ustala dzieƒ i godziny przyj´ç tak, jak to ma

miejsce w poradniach ogólnodost´pnych.

Teoretycznie pacjent mo˝e korzystaç z porad

lekarza podstawowej opieki medycznej co-

dziennie i niestety wykorzystuje to zawsze.

Dla przyk∏adu podam, ˝e Êrednia wieku osa-

dzonych w Areszcie Âledczym w Zabrzu to

33 lata, a wi´c ludzie m∏odzi, w zak∏adzie

tym przebywa 336 osadzonych, a zapisuje

si´ dziennie do lekarza oko∏o 50 osób. 

Opiek´ ca∏odobowà zapewniajà tylko jed-

nostki z zapleczem szpitalnym, w naszym

okr´gu jest to Areszt Âledczy w Bytomiu,

natomiast w pozosta∏ych jednostkach pomo-

cy udziela pogotowie ratunkowe.

Wi´kszoÊç z zapisujàcych si´ do lekarza to lu-

dzie, którzy w warunkach wolnoÊciowych

rzadko korzystali z porad lekarskich, w zdecy-

dowanej wi´kszoÊci korzystali z wizyt pogo-

towia ratunkowego (urazy, ataki padaczki,

pobicia, nag∏e zachorowania); to osoby przy-

bywajàce do zak∏adów zaniedbane higienicz-

nie, z chorobami przewlek∏ymi nieleczonymi,

zmianami skórnymi, po przebytych urazach,

uzale˝nione od alkoholu z ró˝nego rodzaju

zaburzeniami osobowoÊci. Czas sp´dzony

w izolacji penitencjarnej starajà si´ wykorzy-

staç na wyleczenie wszystkich swoich dolegli-

woÊci w tym niestety tak˝e tych wyimagino-

wanych. Dlaczego wyimaginowanych? – to

wynika z kodeksowej mo˝liwoÊci przerwy

w wykonywaniu kary ze wzgl´du na stan

zdrowia. Ka˝dy osadzony stara si´ udowod-

niç, ˝e jego stan zdrowia jest tak z∏y, ˝e pobyt

w zak∏adzie penitencjarnym mo˝e stanowiç

dla niego nie tylko zagro˝enie zdrowia ale

i ˝ycia. Ponadto starsi wiekiem osadzeni stara-

jà si´ uzyskaç rent´ inwalidzkà lub inne tego

rodzaju Êwiadczenia, które pomogà im po

wyjÊciu z zak∏adu na spokojne ˝ycie na koszt

podatnika. Nastawienie do zatrudnionego

personelu medycznego w zak∏adach peniten-

cjarnych jest niestety roszczeniowe i w wi´k-

szoÊci zalecenia medyczne sà negowane

w sposób nie zawsze kulturalny, a w szczegól-

noÊci niezasadny. Dlatego praca w takich wa-

runkach jest naprawd´ ci´˝ka psychicznie

i stàd bardzo du˝a rotacja personelu.

: Jakie Êwiadczenia sà udziela-
ne skazanym bezp∏atnie w 100%, a które mu-
szà op∏aciç? Kto op∏aca Êwiadczenia medycz-
ne skazanym w przypadku udzielania ich
w publicznej i niepublicznej s∏u˝bie zdrowia?
A.S.: Wszystkie Êwiadczenia zdrowotne dla

osadzonych sà darmowe czyli finansowane

przez wi´ziennictwo. Wyjàtkiem sà wyszuka-

ne procedury medyczne nie majàce za zadanie

wyleczenia np.: implanty stomatologiczne,

szk∏a kontaktowe, itp. W przypadku udziele-

nia Êwiadczeƒ zdrowotnych w publicznej lub

niepublicznej s∏u˝bie zdrowia, koszty lecze-

nia, badania diagnostyczne ponosi wi´zien-

nictwo. Stàd jesteÊmy dobrym klientem dla

tych placówek i nasi osadzeni majà zdecydo-

wanie szybsze terminy konsultacji i badaƒ.

Natomiast sam uwa˝am, ˝e je˝eli konstytu-

cyjnie jesteÊmy równi, to dlaczego osadzeni

majà byç zwolnieni z op∏at za leki (w szcze-

gólnoÊci za te, które nie s∏u˝à ratowaniu ˝y-

cia), skoro ka˝dy z nas ponosi koszty ich wy-

kupu? Dlaczego pomimo, ˝e cz´Êç z nich jest

ubezpieczona w Narodowym Funduszu

Zdrowia, to s∏u˝ba wi´zienna musi ponosiç

koszty ich leczenia i diagnostyki? ▼



: Jakie Êwiadczenia zdrowotne
zapewnia si´ kobietom w cià˝y, matkom po-
zbawionym wolnoÊci?
A.S.: Wszystkie kobiety u których stwierdzi

si´ cià˝e sà kierowane do zamiejscowego od-

dzia∏u ginekologiczno-po∏o˝niczego w Aresz-

cie Âledczym w Bydgoszczy. W celu umo˝li-

wienia matce pozbawionej wolnoÊci sprawo-

wania sta∏ej i bezpoÊredniej opieki nad dziec-

kiem zorganizowany jest tam dom dla matki

z dzieckiem, w których dziecko na ˝yczenie

matki (je˝eli nie ma przeciwwskazaƒ psycho-

loga lub lekarza) mo˝e przebywaç do ukoƒ-

czenia 3. roku ˝ycia.

: Czy i jakà pomoc otrzymujà
skazani uzale˝nieni od alkoholu, Êrodków
odurzajàcych, leków, upoÊledzeni umys∏owo,
z zaburzeniami psychicznymi, w tym z ten-
dencjami do samobójstw?
A.S.: Pacjenci uzale˝nieni od alkoholu, le-

ków i narkotyków w fazie ostrej przebywajà

na poddziale detoksykacji w szpitalu

w Areszcie Âledczym w Bytomiu, póêniej

kierowani sà przez s∏u˝by penitencjarne do

oÊrodków terapeutycznych. Pacjenci z okr´-

gu katowickiego z podejrzeniem choroby

psychicznej sà kierowani do szpitali wi´zien-

nych o profilu psychiatrycznym we Wroc∏a-

wiu lub w Krakowie, natomiast chorzy psy-

chicznie nie sà przyjmowani do jednostek

penitencjarnych lecz kierowani do szpitali

psychiatrycznych ,,wolnoÊciowych”. Co do

osadzonych z tendencjami samobójczymi,

bez choroby psychicznej to przebywajà pod

wzmo˝onym nadzorem w jednostkach ma-

cierzystych. OczywiÊcie majà zapewnionà

opiek´ psychologicznà i psychiatrycznà.

: WÊród osadzonych pojawiajà
si´ osoby zaka˝one wirusem HCV, osoby z ˝ó∏-
taczkà, gruêlicà, Êwierzbem. Jak z tymi pro-
blemami radzi sobie wi´zienna s∏u˝ba zdro-
wia?

A.S.: Zdecydowana wi´kszoÊç nosicieli HCV

to osoby wytatuowane, których nosicielstwo

zosta∏o stwierdzone przypadkowo w trakcie

badaƒ w warunkach osadzenia. Dopiero po

poinformowaniu ich o tym, ˝e sà nosicielami

zaczynajà nagle ,,chorowaç” i ˝àdaç odpo-

wiedniej diety i leczenia. Natomiast nie sà to

osoby izolowane, co jest zgodne z Ustawà

o chorobach zakaênych. Osoby w fazie ostrej

infekcji HCV, HIV sà izolowane i diagnozo-

wane, a w przypadkach istotnych wskazaƒ,

kierowane do szpitala wi´ziennego w Potuli-

cach, gdzie znajduje si´ specjalistyczny od-

dzia∏. Natomiast wszystkie przypadki wszawi-

cy, Êwierzbu sà natychmiast izolowane i lecze-

nie jest ambulatoryjne. Ka˝da jednostka peni-

tencjarna posiada izolatki i izby chorych znaj-

dujàce si´ w pobli˝u ambulatorium.

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

: Czy zdaniem Pana wyst´pu-
jà trudnoÊci w pozyskiwaniu piel´gnia-
rek/piel´gniarzy i po∏o˝nych do pracy w wi´-
ziennej s∏u˝bie zdrowia? A jeÊli tak, to dla-
czego?
P.K.: Moim zdaniem trudnoÊci te zaczyna-

jà si´ pojawiaç. I nie chodzi tu g∏ównie

o iloÊç lecz o jakoÊç kadry. Praca personelu

piel´gniarskiego wi´ziennej s∏u˝by zdrowia

(WSZ) jest pracà bardzo odpowiedzialnà.

Personel ten wed∏ug mnie stanowi trzon

WSZ ze wzgl´du na swojà liczebnoÊç.

W skali kraju jest to oko∏o 850 funkcjona-

riuszek i funkcjonariuszy SW pracujàcych

w ambulatoriach i szpitalach wi´ziennych;

natomiast etatów lekarskich jest oko∏o 250.

Odpowiedni dobór kadry piel´gniarskiej

jest kluczowà kwestià majàcà zasadniczy

wp∏yw na jej funkcjonowanie w przysz∏oÊci.

Do dyrektorów jednostek penitencjarnych

bardzo trudno docierajà informacje, ˝e od

2003 roku do pracy mogà zg∏aszaç si´ jedy-

nie absolwenci wy˝szych uczelni, którzy

ukoƒczyli studia licencjackie lub magister-

skie i posiadajà prawo wykonywania zawo-

du piel´gniarki/piel´gniarza lub po∏o˝nej.

Coraz mniej liczna jest bowiem grupa legi-

tymujàca si´ dyplomem szko∏y Êredniej lub

pomaturalnej. Grupa ta systematycznie si´

zmniejsza z dwóch powodów: po pierwsze

jest to grupa w wieku przedemerytalnym,

a po drugie coraz wi´cej kole˝anek i kole-

gów koƒczy studia pomostowe, podnoszàc

swoje kwalifikacje zawodowe do wymaga-

nego poziomu absolwenta szko∏y wy˝szej.

Niestety fakt ten powoduje, ˝e dyrektorzy

jednostek penitencjarnych niech´tnie przyj-

mujà do pracy piel´gniarki/piel´gniarzy

z wy˝szym wykszta∏ceniem, nie zdajàc sobie

sprawy z tego, ˝e absolwentów „innych” ty-

pów szkó∏ piel´gniarskich ju˝ nie ma i nie

b´dzie. Zdarzajà si´ te˝ sytuacje gdy piel´-

gniarka po przejÊciu wszystkich etapów re-

krutacji do s∏u˝by i rozpocz´ciu pracy

w wi´ziennej s∏u˝bie zdrowia, po kilku ty-

godniach z niej rezygnuje, motywujàc to ni-

skimi p∏acami, ogromem pracy i odpowie-

dzialnoÊci. 

: Czy i jakie przestrzegane sà
normy zatrudnienia piel´gniarek/piel´gnia-
rzy i po∏o˝nych w wi´ziennej s∏u˝bie zdrowia
i jaki majà wp∏yw na jakoÊç udzielanych
Êwiadczeƒ?
P.K.: Wydaje mi si´, ˝e w odniesieniu do

wi´ziennej s∏u˝by zdrowia trudno jest mó-

wiç o normach zatrudnienia. Jakà bowiem

mo˝na przyjàç norm´ zatrudnienia w jedno-

stce penitencjarnej która liczy np. 760 lub

1000 skazanych, a obsada piel´gniarska wy-

nosi 4 lub 5 osób. Generalnie mo˝na mówiç

o „nie doetatowaniu” jednostek w personel

piel´gniarski, co przek∏ada si´ bezpoÊrednio

na jakoÊç wykonywanej pracy. Ustawa o za-

wodzie piel´gniarki i po∏o˝nej z 1996 roku

wprowadzi∏a termin autonomii zawodowej,

przek∏adajàcy si´ na zadania jakie ma do

spe∏nienie we wspó∏czesnej s∏u˝bie zdrowia

personel piel´gniarski w tym wi´ziennej

Wywiad z Piotrem Kostrzewà – m∏odszym chorà˝ym, licencjatem

piel´gniarstwa Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Zak∏adu Karnego w Zabrzu,

studentem pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) w Akademii

Medycznej im. Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu, Przewodniczàcym Zespo∏u 

ds. piel´gniarek s∏u˝b mundurowych/wi´ziennictwa 

przy Okr´gowej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Wywiad z…
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s∏u˝by zdrowia. Trudno jest te zadania reali-

zowaç w pe∏ni, w sytuacji notorycznych bra-

ków kadrowych i ciàgle zwi´kszajàcych si´

obowiàzków.

: Z jakimi problemami spoty-
kajà si´ piel´gniarki/ piel´gniarze/po∏o˝ne
wi´ziennej s∏u˝by zdrowia w codziennej pra-
cy? W jaki sposób próbujà je rozwiàzaç?
P.K.: G∏ównym i podstawowym proble-

mem sà braki etatowe i brak mo˝liwoÊci

awansu na swoim stanowisku pracy. Brak

jest mo˝liwoÊci awansu na kolejny stopieƒ

s∏u˝bowy i obowiàzujàcy archaiczny moim

zdaniem podzia∏ na piel´gniark´/rza i star-

szà piel´gniark´/rza. Starszà ze wzgl´du na

co? Oko∏o 2 lata temu odby∏o si´ w Cen-

tralnym Zarzàdzie S∏u˝by Wi´ziennej

w Warszawie spotkanie z ówczesna wicemi-

nister sprawiedliwoÊci Panià Beatà Kempà.

Tematyka spotkania dotyczy∏a mi´dzy inny-

mi kwestii powo∏ania piel´gniarki naczelnej

SW i jej odpowiedników w 15. Okr´gach

SW oraz piel´gniarek oddzia∏owych lub ko-

ordynujàcych w ka˝dej jednostce peniten-

cjarnej. ZwracaliÊmy podczas tego spotka-

nie uwag´ na niedostosowanie tabeli stano-

wisk i stopni do aktualnego obowiàzku

ukoƒczenia studiów wy˝szych przez osoby

chcàce wykonywaç zawód piel´gniarki/pie-

l´gniarza/po∏o˝nej. JesteÊmy bowiem jedy-

nym dzia∏em s∏u˝by w którym nie ma mo˝-

liwoÊci awansu adekwatnego do wymaga-

nego obecnie wykszta∏cenia. Po zmianie

ekipy rzàdzàcej sprawa „ucich∏a”, ale aktu-

alnie Êrodowisko piel´gniarskie zaczyna

wracaç do sprawy, zw∏aszcza, ˝e coraz

wi´ksza grupa kole˝anek i kolegów koƒczy

studia licencjackie i dalej podnosi swoje

kwalifikacje zawodowe. Znalaz∏o to od-

dêwi´k u Zast´pcy Dyrektora Okr´gowej

S∏u˝by Wi´ziennej w Katowicach, który na

spotkaniu Zespo∏u ds. piel´gniarek s∏u˝b

mundurowych/wi´ziennictwa popar∏ nasze

stanowisko. 

: Jakie predyspozycje, umiej´t-
noÊci, cechy charakteru, zainteresowania,
preferowane wartoÊci u∏atwiajà realizowaç
si´ i rozwijaç w tej niewàtpliwie trudnej
dziedzinie piel´gniarstwa/po∏o˝nictwa?
P.K.: MyÊl´, ˝e wszystkie te, które sprawi∏y,

˝e ka˝dy z nas zdecydowa∏ si´ na prac´

w tym zawodzie. Ponadto cierpliwoÊç, cier-

pliwoÊç i jeszcze raz cierpliwoÊç. Sà to specy-

ficzni pacjenci, którzy swoim zachowaniem

nie pomagajà nam w pracy, a wr´cz przeciw-

nie robià wszystko, aby t´ prac´ utrudniç.

Trzeba wi´c wykazaç si´ opanowaniem,

umiej´tnoÊcià rozmowy z takimi osobami

oraz odwagà i umiej´tnoÊcià nieokazywania

swoich obaw i l´ków. Ale te umiej´tnoÊci na-

bywa si´ wraz z latami praktyki zawodowej

w s∏u˝bie wi´ziennej.

: W jakich formach kszta∏ce-
nia podyplomowego uczestniczà piel´gniar-
ki/piel´gniarze i po∏o˝ne? Kto finansuje po-
dejmowane formy kszta∏cenia przez personel
wi´ziennej s∏u˝by zdrowia? Jaka dziedzi-
na/problematyka kszta∏cenia podyplomowego
interesuje szczególnie osoby zatrudnione
w wi´ziennej s∏u˝bie zdrowia, jakie sà ich
oczekiwania i propozycje?
P.K.: Personel piel´gniarski - zgodnie z ak-

tami wykonawczymi do ustawy o zawodzie

piel´gniarki i po∏o˝nej - do wykonywania

samodzielnie okreÊlonych dzia∏aƒ medycz-

nych ma mieç ukoƒczone kursy i specjaliza-

cje. W przypadku personelu piel´gniarskie-

go wi´ziennej s∏u˝by zdrowia ka˝dy powi-

nien mieç ukoƒczone kursy i specjalizacje

potrzebne do prawid∏owego funkcjonowa-

nia jednostek penitencjarnych i w∏aÊciwego

zabezpieczenia medycznego skazanych

w nich przebywajàcych. W jednostkach pe-

nitencjarnych przebywajà bowiem areszto-

wani i skazani prawomocnymi wyrokami,

chorujàcy na ró˝norodne jednostki choro-

bowe zwiàzane z: dermatologià, szeroko

rozumianà internà z kardiologià, reumato-

logià, ortopedià, neurologià, neurochirur-

già, onkologià, endokrynologià, psychiatrà,

chirurgià ogólnà i naczyniowà. Mówiàc ob-

razowo spotykamy si´ w jednostkach peni-

tencjarnych ze wszystkimi jednostkami

chorobowymi. Konieczne jest wi´c ukoƒ-

czenie przez kole˝anki i kolegów kursów

i specjalizacji w jak najszerszym zakresie.

Mam tu na myÊli g∏ównie kursy dotyczàce:

wykonywania i wst´pnej interpretacji zapi-

su EKG, szczepieƒ ochronnych, resuscyta-

cji krà˝eniowo-oddechowej i specjalizacje

zw∏aszcza tak nam potrzebnà specjalizacj´:

diabetologicznà, kardiologicznà i epide-

miologicznà.

Poza kursami dokszta∏cajàcymi organizowa-

nymi przez wi´ziennà s∏u˝b´ zdrowia perso-

nel piel´gniarski b´dàcy pe∏noprawnym

cz∏onkiem Okr´gowej Izby Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach korzysta w pe∏ni

z wszystkich form podnoszenia kwalifikacji

zawodowych, organizowanych przez Okr´-

gowà Izb´ w Katowicach i przez nià finanso-

wanych.

Wszelkie dzia∏ania edukacyjne personelu

piel´gniarskiego SW organizowane przez

Biuro S∏u˝by Zdrowia Centralnego Zarzàdu

S∏u˝by Wi´ziennej oraz poszczególnych Na-

czelnych Lekarzy Okr´gowych Inspektora-

tów SW w postaci konferencji, szkoleƒ, kur-

sów finansowane sà ze Êrodków w∏asnych

s∏u˝by lub sponsorów. 

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

Elżbieta Fry (1780-1845) – reformatorka więziennictwa kobiet

El˝bieta Fry podj´∏a dzia∏ania na rzecz zmiany warunków pobytu skazanych i osadzonych kobiet w wi´zieniu londyƒskim nazywanym

Newgate od nazwy ulicy przy której by∏o usytuowane. By∏a ˝onà bankiera, handlarza herbaty i przypraw. Wraz z m´˝em nale˝a∏a do

grupy chrzeÊcijaƒskiej skrajnego angielskiego purytanizmu odrzucajàcego bibli´ i g∏oszàcego ide´ objawienia wewn´trznego. Mimo trage-

dii rodzinnych (bankructwo m´˝a, oddanie 9. z poÊród 11. dzieci pod opiek´ rodziny) wcià˝ fascynowa∏a si´ dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà.

W londyƒskim wi´zieniu zorganizowa∏a warsztaty pracy (umo˝liwi∏a sprzeda˝ wyrobów) oraz  szko∏´ dla dzieci przebywajàcych z matka-

mi. Dzi´ki za∏o˝onemu z Jej inicjatywy Kobiecemu Komitetowi Pomocy Wi´êniom w Newgate rozpocz´to z wi´êniarkami dzia∏ania edu-

kacyjne. Promowa∏a zasad´ humanitarnych postaw  i szacunku do wi´êniarek; potrzeb´ zapewnienia pracy, nauki, wynagrodzenia za pra-

c´, kontaktów spo∏ecznych, w nocy spokoju i izolacji. 

Ponadto by∏a organizatorkà domu dla bezdomnych, biblioteczek dla 500 posterunków stra˝y przybrze˝nej w Brighton. W 1840 roku

za∏o˝y∏a dom dla piel´gniarek, w którym szkolono osoby chcàce pracowaç przy chorych w domu; w zamian po kilku latach pracy mia∏y

zapewnionà opiek´. Za∏o˝ona przez Nià placówka funkcjonuje do czasów obecnych kszta∏càc tylko wykwalifikowane piel´gniarki. 

Na podstawie: Kaniewska-I˝ycka J.: Rozwój piel´gniarstwa w Polsce do roku 1950. CMDNÂSM, Warszawa 1988.
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Zak∏ad Radiologii i Diagnostyki Obra-

zowej to nowoczesna placówka me-

dyczna o wysokim standardzie, zatrudniajà-

ca specjalistów medycznych, dysponujàca

wysokiej jakoÊci sprz´tem medycznym.

Âwiadczenia zdrowotne udzielane sà w try-

bach planowym i pilnym oraz stacjonarnym

i ambulatoryjnym.

Praca piel´gniarki w gabinetach Zak∏adu

Radiologii ze wzgl´du na swà specyfik´ wy-

maga du˝ego doÊwiadczenia zawodowego,

odpowiednich kwalifikacji oraz szerokiej

wiedzy w zakresie opieki nad pacjentem

w ró˝nych stanach klinicznych. Jest to samo-

dzielne stanowisko, wymagajàce du˝ej od-

powiedzialnoÊci.

Badania narzàdowe wykonuje si´ w ró˝-

nych sekwencjach na specjalistycznym sprz´-

cie, który pozwala uzyskaç obraz wybranej

warstwy narzàdu lub tkanki, korzystajàc

z ró˝norodnych metod. 

Do specjalistycznych badaƒ nale˝à mi´-
dzy innymi:
1. Angiografia
Nazwa alternatywna: Badanie radiologicz-
ne naczyƒ
Nazwa zwyczajowa: Angio, Badanie na-
czyniowe

Badanie radiologiczne polegajàce na uzy-

skaniu obrazu. W normalnych warunkach

na zdj´ciach rentgenowskich nie sà widocz-

ne naczynia krwionoÊne. Aby je uwidoczniç,

nale˝y do Êwiat∏a naczynia wprowadziç Êro-

dek cieniujàcy (kontrast) silnie poch∏aniajàcy

promieniowanie rentgenowskie. Wype∏nia-

jàc wn´trze naczynia, kontrast uwidacznia

si´ na zdj´ciach rentgenowskich jako jedno-

lity cieƒ, uk∏adajàcy si´ zgodnie z przebie-

giem badanych naczyƒ. 

Wykorzystywana w badaniu technika

tzw. metodà Seldingera polega na nak∏uciu

du˝ej t´tnicy (udowej, pachowej, ramiennej)

specjalnà ig∏à (kaniulà), poprzez którà wpro-

wadza si´ elastyczny prowadnik. Nast´pnie

usuwa si´ ig∏´ tak, aby po prowadniku móc

wprowadziç cewnik do Êwiat∏a naczynia. Do

zewn´trznego koƒca cewnika pod∏àcza si´

najcz´Êciej automatycznà strzykawk´, za po-

mocà której do Êwiat∏a t´tnic podawany jest

Êrodek cieniujàcy. Ârodek ten, mieszajàc si´

z p∏ynàcà krwià, dok∏adnie wype∏nia Êwiat∏o

naczynia, dzi´ki czemu podczas wykonywa-

nia zdj´ç rentgenowskich precyzyjnie widaç

obraz wn´trza naczyƒ. Cewniki wykonane

z elementów zawierajàcych metale sà wi-

doczne na zdj´ciach rentgenowskich, co

umo˝liwia wprowadzenie ich koƒcówek do

okreÊlonych naczyƒ przy utrzymaniu sta∏ej

kontroli miejsca, gdzie znajduje si´ cewnik,

na ekranie monitora rentgenowskiego. Jest

to zasada tzw. wybiórczej (celowanej) arte-

riografii. Metoda szeroko stosowana w ró˝-

nych modyfikacjach, w zale˝noÊci od bada-

nej okolicy i celu badania. 

2. Angiografia mózgowa 
W zale˝noÊci od lokalizacji domniemane-

go ogniska chorobowego mo˝na wykonaç

badanie okreÊlonej t´tnicy mózgu (np. szyj-

nej, kr´gowej) lub wszystkich naczyƒ mó-

zgowych (panangiografia mózgowa). Bada-

nie angiograficzne wykonuje si´ przy podej-

rzeniu obecnoÊci t´tniaka lub malformacji

naczyniowej. Czasami wskazaniem do bada-

nia jest planowane leczenie operacyjne, np.

zw´˝enia lub niedro˝noÊci t´tnicy. W niektó-

rych typach nowotworów mózgu wykonuje

si´ badanie angiograficzne dla uwidocznie-

nia wszystkich naczyƒ zwiàzanych z guzem,

co u∏atwia podj´cie decyzji o rozleg∏oÊci pla-

nowanego leczenia neurochirurgicznego.

Najnowsza metoda badania (tzw. cyfro-

wa angiografia subtrakcyjna – DSA) polega

na wykorzystaniu detektora cyfrowego oraz

komputera przetwarzajàcego obraz rentge-

nowski w celu eliminacji ewentualnych

struktur kostnych i pozostawienia wy∏àcznie

cieniów naczyƒ krwionoÊnych. W trakcie

angiografii naczyniowej w dowolnym mo-

mencie istnieje mo˝liwoÊç zarejestrowania

obrazu na zdj´ciu rentgenowskim celem do-

kumentacji badania. Nowoczesne aparaty do

wykonywania angiografii pozwalajà tak˝e

rejestrowaç ca∏oÊç badania na p∏ycie CD. Ba-

danie naczyniowe nale˝y obok badania rezo-

nansu magnetycznego do najdro˝szych ba-

daƒ rentgenowskich.

Czemu służy badanie? 
Badanie daje mo˝liwoÊç wykrycia i okre-

Êlenia rodzaju zmian patologicznych w obr´-

bie naczyƒ, np.: utrudnienie przep∏ywu krwi

czy zmiana kszta∏tu naczynia i narzàdów.

Szczególnym rodzajem badania jest ocena

naczyƒ mózgowych lub wieƒcowych serca

(tzw. koronarografia). Ponadto, badanie an-

giograficzne s∏u˝y wykryciu patologicznych

naczyƒ poprzez uwidocznienie ich nieprawi-

d∏owego u∏o˝enia przestrzennego. Badanie

mo˝na jednoczeÊnie po∏àczyç z zabiegiem

leczniczym, polegajàcym na podaniu w ˝à-

dane miejsce w ramach uk∏adu naczyniowe-

go leku (chemioterapeutyk, lek rozpuszcza-

jàcy skrzeplin´) lub z wykonaniem terapeu-

tycznego zamkni´cia naczynia (zapobieganie

krwotokom, wywo∏ywanie martwicy tkanki

guza nowotworowego).

Wskazania do wykonania ba-
dania 
W post´powaniu diagnostycznym:
• Podejrzenie zmian naczyniowych w mó-

zgowiu (malformacja naczyniowa, t´tniak

naczyƒ mózgowych). 

• Podejrzenie guza mózgu – mo˝liwoÊç uwi-

docznienia unaczynienia patologicznego.

• Guzy i zw´˝enia t´tnic mózgowych, ner-

kowych. 

• Podejrzenie zmian mia˝d˝ycowych w na-

czyniach w obr´bie aorty, naczyƒ miedni-

cy oraz naczyƒ koƒczyn dolnych. 

Praca pielęgniarki w Zakładzie Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej

Barbara Sternal ● mgr piel´gniarstwa, Ewa Otremba ● mgr piel´gniarstwa,

Ewa Grajek ● starsza piel´gniarka

Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, 

Zak∏ad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
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• Podejrzenie t´tniaka aorty i du˝ych na-

czyƒ. 

• Guzy wàtroby. 

• Zmiany mia˝d˝ycowe w naczyniach szyj-

nych

• Inne.

W post´powaniu interwencyjnym:
• Poszerzanie zw´˝onych naczyƒ cewnikiem

zakoƒczonym specjalnym balonikiem. 

• Zamkni´cie Êwiat∏a (embolizacja) poje-

dynczych naczyƒ specjalnymi spiralkami

(np. zamykanie naczyƒ w malformacji na-

czyniowej). 

• Podawanie w obr´bie zmiany patologicz-

nej leków za pomocà cewnika wprowa-

dzonego do naczyƒ ( np. chemioterapeu-

tyków w nowotworach). 

• Rozpuszczania zatorów t´tniczych przez

podawanie leków przez wprowadzony do

t´tnic cewnik, którego koƒcówka znajduje

si´ w pobli˝u zatoru (najcz´Êciej jest to

skrzeplina). 

• Inne

Rolà piel´gniarki w gabinetach, w któ-
rych wykonuje si´ badania jest:
1. Zapewnienie profesjonalnej opieki nad

pacjentem.

2. Wspó∏praca z technikiem RTG.

3. Wspó∏praca z lekarzem.

4. Prowadzenie dokumentacji.

G∏ównym zadaniem piel´gniarki pracujà-
cej w zak∏adzie radiologii jest:
1. Zapewnienie pacjentowi bezpieczeƒstwa

przed, w trakcie i po badaniu.

2. Prawid∏owe wykonanie powierzonych za-

daƒ (w tym podanie kontrastu lub Êrodka

cieniujàcego na zlecenie lekarza).

3. Utrzymanie stanowiska pracy i sprz´tu

w stanie sprawnoÊci technicznej i czystoÊci. 

Dzi´ki wykorzystaniu techniki obrazo-

wania narzàdów za pomocà promieni rtg,

wprowadzeniu nowych rozwiàzaƒ w elek-

tronice i cyfrowej technice obliczeniowej,

dwa rodzaje tomografii: tomografia kompu-

terowa i rezonans magnetyczny, okaza∏y si´

nieza-stàpionymi metodami diagnozowania.

Istotà obu tych technik wizualizacyjnych jest

odwzorowanie narzàdów w przekrojach

warstwami, czyli wykonywanie zdj´ç tomo-

graficznych (tomos – dzielàcy, graphos – za-

pis). Dzi´ki nim mo˝na zlokalizowaç ogni-

sko chorobowe nawet kilkumilimetrowej

Êrednicy, a obrazy narzàdów przedstawiç

z dok∏adnoÊcià zbli˝onà do obrazów przed-

stawianych w atlasie.

3. Rezonans magnetyczny 
Nazwy alternatywne: MRI, MR, Tomo-
grafia rezonannsu magnetycznego
Nazwa zwyczajowa: Rezonans

Badanie to polega na umieszczeniu pa-

cjenta w komorze aparatu, w sta∏ym polu

magnetycznym o wysokiej energii. Powodu-

je to, ˝e linie pola magnetycznego jàder ato-

mów w organizmie cz∏owieka ustawiajà si´

równolegle do kierunku wytworzonego po-

la magnetycznego. Dodatkowo sam aparat

emituje fale radiowe, które, docierajàc do

pacjenta i jego poszczególnych tkanek, po-

wodujà wystàpienie w tkankach podobnych

fal radiowych (opisane zjawisko nazywa si´

rezonansem), które z kolei sà zwrotnie od-

bierane przez aparat. W praktyce jako „rezo-

nator” wykorzystuje si´ jàdra atomu wodo-

ru. Liczba jàder wodoru w poszczególnych

tkankach jest ró˝na, co umo˝liwia mi´dzy

innymi utworzenie obrazu. Komputer doko-

nuje skomplikowanych obliczeƒ i przedsta-

wia na ekranie uzyskane dane w postaci ob-

razów struktur anatomicznych. Komputer

mo˝e na ˝àdanie operatora dokonaç te˝ ob-

liczeƒ w taki sposób, aby przedstawiç obraz

anatomiczny w dowolnie wybranej p∏asz-

czyênie. Obrazy badanych struktur u po-

szczególnych pacjentów zapami´tywane sà 

w pami´ci sta∏ej komputera. Obrazy te sà

tak˝e przez specjalnà kamer´ naÊwietlane na

zwyk∏ej folii rentgenowskiej. Jest to badanie,

które w przeciwieƒstwie do innych badaƒ

radiologicznych nie wykorzystuje promie-

niowania rentgenowskiego, a jedynie nie-

szkodliwe dla organizmu pole magnetyczne

i fale radiowe. Obecnie badanie za pomocà

rezonansu magnetycznego nale˝y do naj-

dro˝szych badaƒ w radiologii.

Czemu służy badanie?
Badanie to umo˝liwia przeprowadzenie

w sposób ca∏kowicie nieinwazyjny oceny

struktur anatomicznych ca∏ego cia∏a cz∏owie-

ka w dowolnej p∏aszczyênie, a tak˝e trójwy-

miarowo. Badanie pozwala tak˝e na wyjàtko-

wo trafnà ocen´ oÊrodkowego uk∏adu nerwo-

wego (mózg i kana∏ kr´gowy) i tkanek mi´k-

kich koƒczyn (tkanki podskórne, mi´Ênie

i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalajàca

w najlepszy sposób oceniç struktury anato-

miczne oraz ewentualnà patologi´ z dok∏ad-

noÊcià do kilku milimetrów. Badanie s∏u˝y

tak˝e nieinwazyjnej ocenie naczyƒ ca∏ego or-

ganizmu (tzw. angiografia rezonansu magne-

tycznego). W angiografii rezonansu magne-

tycznego przy pomocy aparatu do rezonansu

magnetycznego i bez u˝ycia Êrodka kontra-

stowego (w sposób nieinwazyjny) mo˝na

otrzymaç obraz naczyƒ krwionoÊnych i oce-

niç ewentualne patologie (np. t´tniaki, naczy-

nia patologiczne, itp.). Uruchamiajàc odpo-

wiedni program w komputerze mo˝na uzy-

skaç obraz uk∏adu t´tnic lub ˝y∏ organizmu.

Kiedy rezonans magnetyczny?
Wskazania do wykonania badania z wy-

korzystaniem rezonansu magnetycznego sà

bardzo podobne jak w przypadku tomogra-

fii komputerowej. Warto jednak podkreÊliç,

i˝ badanie RM jest jeszcze dok∏adniejsze

i wnosi wi´cej informacji, choçby dlatego, i˝

dostarcza wiadomoÊci na temat wielkoÊci,

kszta∏tu i umiejscowienia ró˝nych zmian

chorobowych, a to dzi´ki mo˝liwoÊci trój-

wymiarowego obrazowania oraz wi´kszej

czu∏oÊci kontrastowej. Za pomocà rezonan-

su uzyskuje si´ bardzo dobre obrazy kr´go-

s∏upa i otaczajàcych go przestrzeni. Rezo-

nans magnetyczny mo˝e zastàpiç tomografi´

komputerowà tak˝e w diagnostyce nowo-

tworów oraz procesów zapalnych.

Drugim istotnym obszarem zastosowaƒ

klinicznych rezonansu jest uk∏ad mi´Êniowy 

i szkieletowy. Metoda ta umo˝liwia bowiem

uwidocznienie elementów niedost´pnych

badaniu za pomocà promieni rtg. Du˝e zna-

Pielęgniarka Barbara Sternal przygotowuje stolik zabiegowy 
do badań w gabinecie angiografii zabiegowej.
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czenie ma tak˝e mo˝liwoÊç wykorzystania

rezonansu w angiografii. Ró˝nice w inten-

sywnoÊci sygna∏ów, jakie emituje krew i Êcia-

ny naczyƒ umo˝liwiajà bardzo dobre uwi-

docznienie jam serca i mi´Ênia sercowego. 

Szczegó∏owe zalecenia, do których wyko-
rzystywany jest rezonans magnetyczny,
obejmujà:
• guzy mózgu, 

• obrazy uk∏adu nerwowego w stwardnie-

niu rozsianym, 

• guzy kana∏u kr´gowego, 

• przepuklin´, g∏ównie w przypadku kr´go-

s∏upa szyjnego i piersiowego, czyli popu-

larne dyskopatie,

• elementy stawów,

• zmiany zwyrodnieniowe, szczególnie

w zakresie stawów kolanowych,

wczesne przerzuty nowotworowe przed

• wystàpieniem objawów klinicznych.

Uwaga na metale! 
Jednym z nielicznych przeciwwskazaƒ do

wykonania badania rezonansu magnetyczne-

go jest obecnoÊç metalowych protez w orga-

nizmie. Osoby z wszczepionymi stymulato-

rami, endoprotezami stawów, zespoleniami

koÊci umocowanymi za pomocà metalowych

Êrub i pewnymi typami zastawek serca przed

wykonaniem badania powinny skonsultowaç

si´ z pracownià rentgenowskà, w której b´-

dzie wykonywane badanie, by upewniç si´,

czy jest ono dla nich ca∏kowicie bezpieczne.

4. Tomografia komputerowa
– obrazowanie warstwami
Nazwa alternatywna: TK, komputer

Tomografia komputerowa promieniami

rtg to wysoce specjalistyczna, stosunkowo

nowa metoda diagnostyczna. Zosta∏a ona

wprowadzona w 1972 r. przez Hounsfielda.

Dzi´ki niej sta∏o si´ mo˝liwe warstwowe

oglàdanie wszystkich tkanek organizmu.

Dawka promieni jest wy˝sza ni˝ w tradycyj-

nym przeÊwietleniu rtg, ale za to TK wnosi

znacznie wi´cej informacji. 

W przypadku tomografii oprogramowa-

nie komputerowe oraz specjalna konsola to-

mografu umo˝liwia sterowanie i kontrolowa-

nie przebiegu badania, przyjmuje informacj´

o badanym obszarze anatomicznym, a na-

st´pnie przetwarza je tak, aby uzyskaç mo˝li-

wie najdok∏adniejsze odzwierciedlenie szcze-

gó∏ów badania. Wyniki wpisywane sà i odbie-

rane przez system przetwarzania danych.

W nast´pnej kolejnoÊci zapisuje si´ je na mo-

nitorze, na noÊniku magnetycznym lub z wy-

korzystaniem drukarki. Tak, jak w ka˝dej

technice cyfrowej, w tomografii komputero-

wej istnieje mo˝liwoÊç dowolnego powi´k-

szania i dzielenia obrazu oraz dokonywania

jego wtórnej rekonstrukcji, mo˝liwoÊci te za-

le˝à jednak od oprogramowania aparatu.

Promieniowanie X
Promieniowanie rtg wykorzystane w ba-

daniu jest uzyskiwane dzi´ki pracy lampy

emitujàcej promieniowanie, poruszajàcej si´

ruchem okr´˝nym wokó∏ d∏ugiej osi cia∏a

ludzkiego. Zmiany nat´˝enia promieniowa-

nia w okreÊlonej warstwie cia∏a sà natomiast

rejestrowane przez detektory rozmieszczone

po ∏uku, które odbierajà promieniowanie rtg

po przejÊciu przez cia∏o cz∏owieka. Promie-

niowanie to jest poch∏aniane przez ró˝ne

tkanki i cz´Êci cia∏a w sposób zró˝nicowany.

Najsilniej poch∏aniajà je elementy kostne, s∏a-

biej - tkanki mi´kkie. PrzeÊwietlenie organów

w tomografii komputerowej odbywa si´ war-

stwami - przekroje sà wykonywane co 0,4-10

mm – gruboÊç warstw zale˝y od wskazaƒ

wynikajàcych z poszukiwanej patologii.

Aby zwi´kszyç kontrast pomi´dzy po-

szczególnymi narzàdami poddawanymi ba-

daniu, podaje si´ do˝ylnie zwiàzki jodowe

(np. Omnipaque, Ultravist, Iomeron).

W zale˝noÊci od oczekiwanych zmian zwiàz-

ki te podawane sà do˝ylnie, w postaci jedno-

razowego zastrzyku lub szybkiego wstrzyk-

ni´cia za pomocà strzykawki automatycznej

w pewnej ÊciÊle okreÊlonej dawce i z okreÊlo-

nà szybkoÊcià.

Badanie tomograficzne wykorzystujàce

promieniowanie X jest najcz´Êciej wykorzy-

stywanà metodà obrazowania warstwami.

U oko∏o 50% chorych badanie pozwala

ostatecznie ustaliç rozpoznanie, u dalszych

30% ma znaczenie pomocnicze, a u 20%-

dope∏nia proces diagnozy. Generalnie umo˝-

liwia ono lub u∏atwia ustalenie wskazaƒ do

leczenia operacyjnego. Ponadto: 

Badanie tomograficzne jest podstawowà

metodà stosowanà w diagnostyce mózgo-

wia, a tak˝e odcinka l´dêwiowo-krzy˝owego

kr´gos∏upa, zw∏aszcza przy podejrzeniu

przepukliny jàdra mia˝d˝ystego, czyli popu-

larnej dyskopatii. 

To niezastàpiona metoda diagnostyczna

w Êwie˝ych urazach czaszki, wykorzystywa-

na najcz´Êciej na dy˝urach w szpitalach

w trybie pilnym. Pozwala ona m.in. na ∏atwe

wykrycie krwiaków pourazowych. 

Pielęgniarka Ewa Otremba przygotowuje „stół” do badania w gabinecie RM.

Pielęgniarka Ewa Grajek w trakcie przygotowywania strzykawki automatycznej 
w gabinecie TK 

▼
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Warto wiedzieć

TK u˝ywana jest w celu rozpoznawania

udarów mózgu, ale tak˝e w rozpoznawaniu

nieurazowych zmian w centralnym uk∏adzie

nerwowym, takich jak t´tniak, krwawienie

czy wodog∏owie. 

Podejrzenie guza mózgu jest jednym

z najcz´stszych wskazaƒ do wykonania bada-

nia komputerowego g∏owy. 

TK klatki piersiowej jest niezb´dnym ba-

daniem przy podejrzeniu nowotworów p∏uc

zarówno pierwotnych, jak i przerzutowych.

Jest to badanie niezwykle wa˝ne, poniewa˝

informuje o rozleg∏oÊci zmian nowotworo-

wych, pozwala oceniç, czy powi´kszeniu

ulegajà g∏´boko po∏o˝one w´z∏y ch∏onne

Êródpiersia, czy dochodzi np. do ucisku no-

wotworów na otaczajàce tkanki. W rezulta-

cie nierzadko na podstawie TK podejmuje

si´ wa˝ne decyzje o rodzaju stosowanego le-

czenia i zakresie zabiegu operacyjnego.

Badanie TK jamy brzusznej i miednicy

wykonywane jest zwykle przy niejasnym ob-

razie USG brzucha. Pozwala na wykrycie

zmian patologicznych, g∏ównie nowotworo-

wych, w obr´bie narzàdów mià˝szowych,

czyli wàtroby, nerek, Êledziony, trzustki czy

nadnerczy, a tak˝e na stwierdzenie powi´k-

szonych w´z∏ów ch∏onnych jamy brzusznej -

do diagnostyki tych narzàdów wykonuje si´

badania z kontrastem. T́ tniaki aorty sà ko-

lejnym cz´stym wskazaniem do badania TK. 

Tomografia komputerowa spe∏nia bardzo

wa˝nà rol´ w diagnostyce nowotworów p´-

cherza moczowego. 

Pomimo wielu podobieƒstw, tomografia

komputerowa i rezonans magnetyczny wy-

korzystujà ró˝ne zjawiska fizyczne.

Ważne dla pacjenta
Dla pacjenta przebieg obu tych badaƒ

jest bardzo podobny. Do planowego bada-

nia TK oraz RM chory pozostaje na czczo

co najmniej przez 5 godz.( badanie z u˝y-

ciem kontrastu). Badanie jest krótkotrwa∏e

– trwa od 10 do 30 minut. ˚adne z nich nie

obcià˝a chorego bólem. Oba rodzaje badaƒ

wykonuje si´ zawsze w pozycji le˝àcej –

w unieruchomieniu. W obu przypadkach

chory podczas badania le˝y w specjalnym

„tunelu”, który tworzà: stó∏, obudowa

i oprzyrzàdowanie. U ludzi pobudzonych

oraz u ma∏ych dzieci dla przeprowadzenia

tego badania czasem niezb´dne jest podanie

Êrodków uspokajajàcych lub usypiajàcych.

U wielu osób ujawnia si´ wówczas tak˝e pa-

niczny l´k przed zamkni´ciem (m.in. klau-

strofobia), cz´sto utrudniajàcy przebieg ba-

dania. O koniecznoÊci wykonania badania

zawsze decyduje lekarz, wystawiajàc skiero-

wanie.

Obowiàzki piel´gniarki pracujàcej w Zak∏a-
dzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
• przed przystàpieniem do badania piel´-

gniarka zobowiàzana jest do identyfikacji

pacjenta w oparciu o dane i zgodnie ze

skierowaniem,

• przeprowadzenie szczegó∏owego wywia-

du z pacjentem,

• uzyskanie zgody pacjenta na wykonanie

badania i podanie kontrastu oraz poinfor-

mowanie 

• o mo˝liwoÊci wystàpienia reakcji niepo˝à-

danych,

• sprawdzenie pisemnego zlecenia lekarza

radiologa na podanie kontrastu,

• za∏o˝enie kaniuli obwodowej typu venflon

w celu zapewnienia sta∏ego dost´pu do ˝y-

∏y zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami,

• podanie pacjentowi Êrodka cieniujàcego

lub kontrastu zgodnie ze zleceniem lekar-

skim lekarza radiologa prowadzàcego ba-

danie,

• wnikliwa obserwacja pacjenta w kierunku

mo˝liwoÊci wystàpienia powik∏aƒ, w razie

koniecznoÊci monitorowanie podstawo-

wych czynnoÊci ˝yciowych,

• utrzymywanie kontaktu s∏ownego z pa-

cjentem, obserwacja i umiej´tnoÊç szyb-

kiego rozpoznawania oraz reagowania na

wystàpienie objawów niepo˝àdanych,

• w przypadku wystàpienia reakcji niepo˝à-

danych – podawanie leków zgodnie ze zle-

ceniem lekarskim,

• wspó∏praca z zespo∏em anestezjologicz-

nym w prowadzeniu akcji ratunkowej

w przypadku wystàpienia powik∏aƒ zagra-

˝ajàcych ˝yciu,

• obserwacja pacjenta po badaniu przez ok.

30-60 min lub do chwili odebrania chore-

go przez pracownika z oddzia∏u,

• je˝eli pacjent nie zg∏asza dolegliwoÊci –

usuni´cie kaniuli zgodnie z obowiàzujàcà

procedurà,

• wydanie zaleceƒ co do post´powania po

badaniu: 

a) nale˝y wypiç 1,5-2 litrów p∏ynów w ciàgu

najbli˝szej doby,

b) jakiekolwiek niepokojàce objawy o cha-

rakterze ∏agodnym nale˝y skonsultowaç z le-

karzem POZ,

c) w przypadku wystàpienia dolegliwoÊci

o charakterze gwa∏townym – natychmiast

wezwaç karetk´ pogotowia,

• prowadzenie dokumentacji,

• codzienne porzàdkowanie stanowiska pra-

cy, uzupe∏nienie w niezb´dny sprz´t po za-

koƒczeniu badaƒ,

• znajomoÊç i przestrzeganie przepisów

BHP, a zw∏aszcza przepisów o ochronie

radiologicznej.

Wa˝ne!
Piel´gniarka nie jest upowa˝niona do in-

terpretacji wyników pacjenta, nawet na usil-

nà jego proÊb´. Osobà upowa˝nionà do

udzielania wyjaÊnieƒ jest lekarz, który kiero-

wa∏ na badanie. W wyjàtkowych sytuacjach

prosi si´ o udzielanie informacji lekarza ra-

diologa prowadzàcego badanie.

Ochrona radiologiczna
Diagnostyka radiologiczna, choç z regu∏y

ma∏o inwazyjna, jest zwykle obarczona ryzy-

kiem poddania pacjenta du˝ym dawkom

promieniowania jonizujàcego X. Promienio-

wanie to stosowane sporadycznie ma nie-

wielki wp∏ywu na organizm ludzki, jednak

w momencie, gdy cz´stotliwoÊç wykorzysty-

wania promieniowania oraz jego dawki

zwi´kszajà si´, zachodzi ryzyko wystàpienia

skutków ubocznych. Aby zapobiec tego ty-

pu powik∏aniom, w zak∏adach diagnostyki

obrazowej wdro˝ono wymóg ochrony ra-

diologicznej regulowany przez:

• prawo atomowe,

• przepisy BHP.

W zwiàzku z coraz powszechniejszym

wykorzystaniem badaƒ z zastosowaniem

promieniowania jonizujàcego, w tym tak˝e

badaƒ TK, przepisy o ochronie radiologicz-

nej nabierajà szczególnej wagi zarówno

w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta,

jak i personelu pracujàcego w Zak∏adzie

Diagnostyki Obrazowej.

Dokumentacja pielęgniarska
Dokumentacja dzia∏aƒ piel´gniarskich jest

cz´Êcià dokumentacji medycznej wewn´trznej.

Piel´gniarka pracujàc w ramach obecnego sys-

temu opieki zdrowotnej w gabinetach Zak∏a-

du Radiologii jest cz∏onkiem zespo∏u diagno-

stycznego, co wià˝e si´ z koniecznoÊcià prowa-

dzenia dokumentacji medycznej wspólnej dla

ró˝nych cz∏onków zespo∏u, dlatego te˝ dla

prawid∏owoÊci dokumentowania wa˝ne jest,

aby dokonywaç wpisów do dokumentacji je-

dynie w zakresie czynnoÊci wykonywanych

i swoich kompetencji.
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Jakość opieki

Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001
przez Zespó∏ Opieki Zdrowotnej 

w Rydu∏towach to ogromny sukces
ca∏ego personelu i radoÊç naszej
spo∏ecznoÊci zawodowej. To dà˝enie 
do doskona∏oÊci – podejmowania
trudniejszych wyzwaƒ – jest dla nas
wszystkich przyk∏adem pot´˝nej si∏y,
która tkwi w ludzkich zasobach.
Warto podkreÊliç, ˝e przygotowanie
i wdro˝enie systemu zarzàdzania
jakoÊcià wymaga ogromnego wysi∏ku,
zaanga˝owania, tym wi´ksze brawa dla placówek, których personel kontynuuje dzia∏ania na rzecz zmian.
Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów w sta∏ym doskonaleniu wysokiego poziomu jakoÊci us∏ug 
ku zadowoleniu naszych pacjentów i wszystkich osób bioràcych udzia∏ w dzia∏alnoÊci placówki.

W imieniu piel´gniarek i po∏o˝nych 
Przewodniczàca ORPiP

Mariola Bartusek 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
dołączył do grona Szpitali akredytowanych

Zespó∏ Opieki Zdrowotnej w Rydu∏to-

wach dzia∏a jako samodzielny publicz-

ny zak∏ad opieki zdrowotnej. Âwiadczenia

zdrowotne realizujemy w nast´pujàcych od-

dzia∏ach: 

Wewn´trznym I, Wewn´trznym II, Ge-

riatrycznym, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii

Urazowo-Ortopedycznej, Anestezjologii

i Intensywnej Terapii, Otolaryngologii, Gi-

nekologiczno-Po∏o˝niczym, Neonatologicz-

nym, Pediatrycznym i Rehabilitacyjnym.

W naszych strukturach mieszczà si´ rów-

nie˝: Izba przyj´ç ogólna, pediatryczna, gi-

nekologiczno-po∏o˝nicza, Blok operacyjny,

Trakt porodowy, Sterylizacja, Stacja Pogoto-

wia Ratunkowego, Laboratorium oraz dwie

Przychodnie. Dysponujemy 384 ∏ó˝kami.

Rocznie przyjmujemy ok. 13 tyÊ. pacjentów.

W odpowiedzi na zmieniajàce si´ potrze-

by spo∏eczeƒstwa w zakresie ochrony zdro-

wia, Szpital dostosowuje Êwiadczone us∏ugi

medyczne tak, aby nie odstawaç ich rodza-

jem i jakoÊcià od innych wiodàcych jedno-

stek opieki zdrowotnej. Dowodem tego jest

opracowanie oraz wdro˝enie systemu jako-

Êci w oparciu o standardy akredytacyjne oraz

poddanie si´ dobrowolnej ocenie przedsta-

wicielom Centrum Monitorowania JakoÊci.

Decyzj´ o przystàpieniu do procesu akredy-

tacji podj´∏a pani Dyrektor mgr Bo˝ena Ca-

pek po ustaleniu tego faktu z kadrà zarzàdza-

jàcà Szpitala.

W po∏owie roku 2007 r. zosta∏ powo∏any

Pe∏nomocnik ds. Zarzàdzania jakoÊcià, obo-

wiàzki te powierzono mgr Barbarze Matu-

szek - Piel´gniarce Naczelnej Szpitala, na-

st´pnie na wniosek Pe∏nomocnika ds. Zarzà-

dzania JakoÊcià zosta∏ powo∏any Zespó∏ ds.

JakoÊci. W jego sk∏ad weszli; Dyrektor ds.

lecznictwa, kierownicy kluczowych dzia∏ów,

niektóre piel´gniarki oddzia∏owe oraz nie-

którzy ordynatorzy oddzia∏ów i Piel´gniarka

Epidemiologiczna. Tylko multidyscyplinarn-

y zespó∏ móg∏ podjàç si´ tak obszernego we-

zwania jakim by∏o

opracowanie oraz wdro˝enie standardów

akredytacyjnych. 

JednoczeÊnie zaanga˝owanie ca∏ej za∏ogi

Szpitala pozwoli∏o odnieÊç sukces jakim jest

nadanie szpitalowi (16.06.2009 r.) statusu

Szpitala Akredytowanego i przyznanie Cer-

tyfikatu Akredytacyjnego na okres 3 lat.

Pragn´ podkreÊliç, i˝ Ustawa o akredy-

tacji w ochronie zdrowia z dnia 6.11.2008

r. uznaje Akredytacj´ jako zewn´trznà me-

tod´ oceny jednostki ochrony zdrowia. Jest

niewàtpliwie jednym z elementów wyró˝-

niajàcych Szpital na rynku us∏ug medycz-

nych. Podstawowà ideà akredytacji jest do-

browolna ocena w oparciu o ustalone i jaw-

ne kryteria, jednakowe dla wszystkich pla-

cówek. ■

Barbara Matuszek ● Piel´gniarka Naczelna, 

Pe∏nomocnik ds. Zarzàdzania JakoÊcià Zespo∏u Opieki Zdrowotnej

w Rydu∏towach
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Konferencje, szkolenia

Barbara Kotlarz ● Mgr piel´gniarstwa, po∏o˝na, Klinika Ginekologii

i Po∏o˝nictwa, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Przewodniczàca

Zespo∏u ds. ochrony zdrowia piel´gniarek i po∏o˝nych przy OIPiP 

w Katowicach

Tradycjà sta∏a si´ pi´kna, s∏oneczna po-

goda w czasie trwania konferencji na-

ukowych organizowanych w ramach progra-

mu Dreyfus Health Foundation „Rozwiàzy-

wanie problemów dla poprawy zdrowia”

z inicjatywy Zak∏adu Piel´gniarstwa i Spo-

∏ecznych Problemów Medycznych Wydzia∏u

Ochrony Zdrowia Âlàskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach. Tegoroczna,

trzecia z kolei, odby∏a si´ 28 i 29 maja, a te-

matem przewodnim by∏a „Ochrona zdrowia

psychicznego piel´gniarek i po∏o˝nych”.

Konferencja ta zorganizowana zosta∏a przy

wspó∏pracy Zespo∏u ds. ochrony zdrowia

piel´gniarek i po∏o˝nych, dzia∏ajàcego przy

Okr´gowej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach, Zarzàdu Oddzia∏u Polskiego

Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowi-

cach i Oddzia∏u Wojewódzkiego Polskiego

Towarzystwa Po∏o˝nych w Katowicach. 

„Biletem wst´pu” na konferencj´ by∏a jak

zwykle pluszowa maskotka. Cz´Êç z ca∏kiem

pokaênego ich zbioru zosta∏a po raz kolejny

przeznaczona dla hospicjów dzieci´cych

w ca∏ej Polsce, a drugà cz´Êç wykorzystano

podczas organizacji akcji Promocja zawodu

piel´gniarki i po∏o˝nej: Od przedszkola do

liceum w organizowanym 6 czerwca 2009 r.

Dniu Dziecka w Wojewódzkim Parku Kul-

tury i Wypoczynku w Chorzowie. Konfe-

rencj´ otworzy∏a powitaniem goÊci i uczest-

ników Przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych dr Mariola Bartu-

sek oraz Kierownik Zak∏adu Piel´gniarstwa

i Spo∏ecznych Problemów Medycznych

WOZ SUM w Katowicach prof. dr hab. n.

med Edward Wyl´ga∏a. Moderatorami I se-

sji pt.: Organizacje piel´gniarskie i ich

wk∏ad w rozwój piel´gniarstwa polskiego

by∏y mgr Ma∏gorzata Lipiƒska i mgr Barba-

ra Kotlarz. Sesj´ rozpoczà∏ wyk∏ad Prze-

wodniczàcej dotyczàcy „Roli samorzàdu

w kreowaniu wizerunku piel´gniarki i po-

∏o˝nej”. W tej cz´Êci konferencji uczestnicy

mogli zapoznaç si´ równie˝ z dzia∏alnoÊcià

wybitnych „Przywódczyƒ stowarzyszeƒ pie-

l´gniarskich” przedstawionych przez dr n.

med. Gra˝yn´ Franek, przewodniczàcà Od-

dzia∏u Âlàskiego PTP. „Zadania konsultanta

krajowego w aspekcie rozwoju piel´gniar-

stwa” omówi∏a dr n. biol. Gra˝yna Kruk-

Kupiec, konsultant krajowy w dziedzinie

piel´gniarstwa.

Kolejna sesja poprowadzona przez mgr

Weronik´ Sorokowskà i p. Zygmunta Szoje-

ra, dotyczy∏a Prawnych i etycznych aspeko-

ów ochrony zdrowia psychicznego. Naczel-

na Piel´gniarka Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 1 im. prof. J. Gasiƒ-

skiego w Tychach mgr Ma∏gorzata Lipiƒska

zaprezentowa∏a dane z badania ankietowego

„Satysfakcja z pracy piel´gniarek i po∏o˝-

nych”. „ZnajomoÊç przez personel medycz-

ny ustaw i rozporzàdzeƒ w zakresie praw pa-

cjenta hospitalizowanego, wobec którego

zaistnia∏a koniecznoÊç zastosowania przy-

musu bezpoÊredniego” to wyniki kolejnego

badania przeprowadzonego przez mgr Iwo-

n´ Woêniak, mgr Bo˝en´ Eksner i Joann´

Prandzioch z SP Szpitala Klinicznego im. A.

Miel´ckiego w Katowicach. O naÊwietlenie

aspektów prawnych ochrony zdrowia psy-

chicznego poproszona zosta∏a prof.dr hab.

n. med. Irena Krupka-Matuszczyk, konsul-

tant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii,

która przybli˝y∏a uczestnikom „Podstawy

prawne funkcjonowania zdrowia psychicz-

nego w Polsce”. 

Tradycyjnie ju˝ pierwszy dzieƒ konferen-

cji zakoƒczy∏ koncert zespo∏u „Universe”.

W drugim dniu konferencji do wys∏ucha-

nia kolejnych wyk∏adów zaprosi∏y: dr n.

med. Beata Naworska i mgr Barbara Ko-

tlarz. Jako pierwsza w sesji Wp∏yw warun-

ków pracy na zdrowie psychiczne wystàpi∏a

profesor dr hab. n. med. Violetta Skrzypu-

lec, Dziekan Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego, która

omówi∏a „Wp∏yw stresu zawodowego na za-

burzenia ˝ycia seksualnego”. „Problemem

wieloetatowoÊci w pracy piel´gniarek i po-

∏o˝nych” zajà∏ si´ Zespó∏ ds. ochrony zdro-

wia piel´gniarek i po∏o˝nych przy OIPiP

w Katowicach. Opracowanie tego badania

ankietowego przedstawi∏y mgr Weronika

Sorokowska, cz∏onek Zespo∏u i mgr Barbara

Kotlarz, jego przewodniczàca. Problem

„Obcià˝eƒ w pracy po∏o˝nej rodzinnej” pod-

j´∏a mgr Barbara Gardyjas, cz∏onek Zespo∏u

ds po∏o˝nych przy OIPiP w Katowicach, na-

tomiast mgr Iwona Woêniak, przedstawi∏a

„Czynniki stresogenne zwiàzane z pracà za-

wodowà pracowników oddzia∏ów szpital-

nych i dzia∏ów sterylizacji”. 

Sesja II Stosunki mi´dzyludzkie popro-

wadzona zosta∏a przez mgr Bogus∏aw´ Se-

rzysko i mgr Iwon´ Woêniak. „Czynniki

stresujàce w pracy z kobietà” to bardzo prze-

mawiajàca do wyobraêni prezentacja mgr

Wies∏awy Domin, po∏o˝nej oddzia∏owej ze

Szpitala Powiatowego w Pyskowicach. Mgr

Ma∏gorzata Pytel z Zespo∏u ds. Zaka˝eƒ

Szpitalnych Szpitala Chorób P∏uc im. Âw.

Józefa w Pilchowicach omówi∏a przygoto-

wane wspólnie z dr. n. med. Wojciechem Ja-

roszem „Obcià˝enie psychiczne piel´gniarek

w oddziale gruêliczym”. 

Gospodyniami ostatniej sesji p.t. Sfera

duchowa, psychiczna i fizyczna by∏y mgr

Wies∏awa Domin i mgr Barbara Gardyjas.

W tej cz´Êci mogliÊmy zapoznaç si´ z ró˝no-

rodnymi czynnikami stresogennymi, ich

skutkami i sposobami zapobiegania ich ne-

gatywnym skutkom. Mgr Bogus∏awa Serzy-

sko, wskaza∏a na „Mobbing jako g∏ówny eks-

tremalny stresor spo∏eczny”. „Stres zawodo-

wy w Êwietle programu prewencyjnego Paƒ-

stwowej Inspekcji Pracy” to z kolei tytu∏ wy-

stàpienia mgr M. Warcha∏a z Okr´gowego

Inspektoratu Pracy w Katowicach. O „Skut-

kach przewlek∏ego stresu” mówi∏a dr Moni-

ka Bàk – Sosnowska, asystent Zak∏adu Psy-

chologii WOZ SUM w Katowicach, a tema-

tyk´ „Uzale˝nienia i pomoc” przybli˝y∏ mgr

Krzysztof Lesz, specjalista terapii uzale˝nieƒ

Sprawozdanie z Konferencji „Ochrona Zdrowia Psychicznego
Pielęgniarek i Położnych”, Katowice 28-29 maja 2009 r.

▼
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▼ z Wojewódzkiego OÊrodka Zapobiegania

i Leczenia Uzale˝nieƒ w Katowicach. 

Po tak intensywnej dawce wiadomoÊci

wyst´p zespo∏ów dzieci´cych i m∏o-

dzie˝owych Ferra, Enigma, Ekspresja i Vice

Versa z Osiedlowego Domu Kultury Rudz-

kiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej pozwoli∏ na

chwil´ relaksu. Za wspania∏y wyst´p dzie-

ciom i m∏odzie˝y oraz opiekunom serdecz-

nie dzi´kujemy!!!

I na tym mog∏aby si´ zakoƒczyç relacja

z przebiegu konferencji, jednak bez s∏ów po-

dzi´kowaƒ nie by∏aby ona pe∏na. Organizato-

rzy serdecznie dzi´kujà moderatorom poszcze-

gólnych sesji oraz prelegentom. Podzi´kowa-

nia nale˝à si´ tak˝e Kole˝ankom – piel´gniar-

kom i po∏o˝nym, których aktywna pomoc

przyczyni∏a si´ do zapewnienia sprawnej orga-

nizacji w obydwa dni konferencji: mgr Annie

Czanieckiej z Polsko-Amerykaƒskich Klinik

Serca w Bielsko-Bia∏ej. Ma∏gorzacie Kalota

i mgr Joannie Malinowskiej ze Szpitala Specja-

listycznego Nr 2 w Bytomiu, mgr Ma∏gorzacie

Butanowicz i mgr Monice Krystaszek z Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2

w Jastrz´biu Zdroju, Edycie Barszczewskiej,

Katarzynie Krzy˝owskiej, mgr Annie Staszow-

skiej i Barbarze Zubrzyckiej z SPSK im. Mie-

l´ckiego w Katowicach, mgr Annie Mielech

z OSK w Katowicach i Jolancie Szymura ze

Szpitala Powiatowego w Miko∏owie.

S∏owa podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e

sponsorom, których wsparcie finansowe

pozwoli∏o na wyst´py du˝ych i ma∏ych arty-

stów. Najwi´cej jednak podzi´kowaƒ nale˝y

si´ wszystkim uczestnikom, których liczna

obecnoÊç (prawie 400 osób!) Êwiadczy o po-

trzebie kontynuacji dzia∏aƒ w zakresie

ochrony zdrowia piel´gniarek i po∏o˝nych. 

Serdecznie dzi´kujemy wszystkim za

udzia∏ i zapraszamy na przysz∏y rok. 

Do zobaczenia!

Anna Dyl ● Specjalista Piel´gniarstwa Epidemiologicznego, Piel´gniarka

Epidemiologiczna SPSK Nr 7 SUM GórnoÊlàskie Centrum Medyczne

Katowice, Przewodniczàca Zespo∏u ds. piel´gniarstwa epidemiologicznego

Wdniu 5 czerwca br. w Domu Lekarza

w Katowicach odby∏a si´ I konferen-

cja zorganizowana przez Zespó∏ ds. piel´-

gniarstwa epidemiologicznego, który swà

dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ jesienià 2008 roku.

SzeÊcioosobowy zespó∏ wy∏oni∏ si´ z du˝ej,

bo liczàcej ponad 100 cz∏onków Sekcji Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych Epidemiologicznych

Ziemi Âlàskiej.

Przygotowania do I Regionalnej Konfe-

rencji trwa∏y od listopada ubieg∏ego roku,

„pod skrzyd∏ami” Okr´gowej Izby Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach przy oso-

bistym zaanga˝owaniu Pani Przewodniczà-

cej Marioli Bartusek

Pierwszym etapem by∏o powo∏anie Ko-

mitetu Organizacyjnego sk∏adajàcego si´

z 11. osób z których cz´Êç przygotowa∏a wy-

k∏ady – prezentacje zwiàzane z tematykà

konferencji. Patronat Polskiego Stowarzy-

szenia Piel´gniarek Epidemiologicznych

w osobie Pani Prezes Miros∏awy Malary,

a tak˝e wsparcie Konsultanta Krajowego

w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicz-

nego Pani Beaty Ochockiej znacznie u∏atwi-

∏y przygotowania konferencji oraz pozyska-

nie sponsorów ca∏ego przedsi´wzi´cia.

Od momentu ukazania si´ informacji

w biuletynie „Nasze Sprawy” konferencja

cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem

wÊród wszystkich piel´gniarek i po∏o˝nych

zatrudnionych w zak∏adach opieki zdrowot-

nej; drogà elektronicznà i tradycyjnà pocztà

nadesz∏o ponad 400 zg∏oszeƒ.

W Konferencji uczestniczy∏o 290 piel´gnia-
rek i po∏o˝nych oraz zaproszeni goÊcie:
Przedstawiciele ORPiP w Katowicach: 

• Przewodniczàca Mariola Bartusek

• Sekretarz Bartosz Szczud∏owski 

• Cz∏onek ORPiP Jadwiga Zasuƒ

• Zespó∏ ds. organizacji i zarzàdzania w pie-

l´gniarstwie z Przewodniczàcà dr Gra˝ynà

Kruk-Kupiec, Konsultantem Krajowym

w dziedzinie piel´gniarstwa.

• Przedstawiciele Paƒstwowej Wojewódz-

kiej oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

w Katowicach.

• Paƒstwowy Wojewódzki Inspektor Sani-

tarny w Katowicach lek. med. Grzegorz

Hudzik.

• Kierownik Oddzia∏u Epidemiologii mgr

Renata CieÊlik-Tarkota.

• Kierownik Dzia∏u Nadzoru Sanitarnego

mgr Dorota Wodzis∏awska-Czapla 

• Starsza Piel´gniarka Ewa Piacko

• Zast´pca Paƒstwowego Powiatowego In-

spektora Sanitarnego w Katowicach mgr

Ewa Dereczenik

• Zast´pca kierownika Sekcji Epidemiologii

mgr El˝bieta Bajor

Przedstawiciele Wy˝szej Szko∏y Planowa-
nia Strategicznego w Dàbrowie Górni-
czej:
• Kanclerz uczelni mgr Danuta Szopa 

• oraz – Wicekanclerz mgr Romana Szopa

• Przedstawicielka Departamentu Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych Ministerstwa Zdrowia –

mgr Izabela Grabiec

• Przedstawicielka Dyrektora Wydzia∏u

Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowot-

nej w Âlàskim Urz´dzie Wojewódzkim

w Katowicach – mgr Gra˝yna Bonek-Wy-

trych

• Konsultant Krajowy w dziedzinie piel´-

gniarstwa epidemiologicznego mgr piel´-

gniarstwa Beata Ochocka

• Prezes Polskiego Stowarzyszenia Piel´-

gniarek Epidemiologicznych mgr socjolo-

gii Miros∏awa Malara. 

Konferencj´ otwar∏a Anna Dyl przewod-

niczàca komitetu organizacyjnego;

przedstawi∏a histori´ Polskiego Stowarzysze-

nia Piel´gniarek Epidemiologicznych oraz

Sekcji która dzia∏a od 2002 roku.

Nast´pnie g∏os zabrali zaproszeni goÊcie

˝yczàc owocnych prezentacji oraz dyskusji.

I Konferencja sta∏a si´ okazjà do wr´cze-

nia Przewodniczàcej Okr´gowej Rady Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach Pani Ma-

rioli Bartusek jubileuszowej statuetki X-lecia

Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epi-

demiologicznych – za ˝yczliwoÊç dla m∏odej

dziedziny piel´gniarstwa, za wsparcie i po-

moc w organizacji kursów oraz specjalizacji

dla piel´gniarek epidemiologicznych, a tak-

˝e zaanga˝owanie w organizacj´ I Konfe-

I Regionalna Konferencja
Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem
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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
Rehabilitacja i edukacja pacjenta z problemami kardiologicznymi
Rehabilitacja i profilaktyka chorób kręgosłupa u dzieci i dorosłych

Biuro organizacyjne:
„Consultant” 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 

rencji. Statuetk´ wraz ˝yczeniami wr´czy∏a

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Piel´gnia-

rek Epidemiologicznych Pani Miros∏awa

Malara

Nast´pnie Konsultant Krajowy w dziedzi-

nie piel´gniarstwa epidemiologicznego Pani

Beata Ochocka przybli˝y∏a uczestnikom pro-

blematyk´ zaka˝eƒ oraz organizacj´ przeciw-

dzia∏ania rozprzestrzenianiu si´ patogenów.

Podczas konferencji przedstawiono nast´-
pujàce wyk∏ady:
• dr Grzegorz Zió∏kowski – Epidemiologia

szpitalna w interpretacji przepisów Usta-

wy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobie-

ganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób

zakaênych u ludzi. 

• mgr Miros∏awa Malara – Zasady higieny

szpitalnej – wspó∏praca piel´gniarki epide-

miologicznej z kadrà piel´gniarskà zak∏a-

du opieki zdrowotnej.

Po przerwie zaprezentowano:
• Gra˝yna Toczek Specjalista Piel´gniarstwa

Epidemiologicznego – Higiena ràk i po-

wierzchni podstawà prewencji zaka˝eƒ

w placówkach medycznych. 

• mgr Katarzyna Skibiƒska Specjalista Pie-

l´gniarstwa Epidemiologicznego – Prak-

tyka zarzàdzania kryzysowego w zak∏a-

dach opieki zdrowotnej (zagro˝enia

przed jakimi mo˝e stanàç ZOZ w tym,

chaos organizacyjny) sposoby przeciw-

dzia∏ania, rola piel´gniarki epidemiolo-

gicznej, wspó∏praca z jednostkami zarzà-

dzania kryzysowego). 

• mgr Renata Reis Specjalista Piel´gniar-

stwa Epidemiologicznego - Ârodki ochro-

ny indywidualnej pracownika w placów-

kach ochrony zdrowia – prezentacja. 

• mgr Margot ¸ój – Rola piel´gniarki i po-

∏o˝nej w zapobieganiu zaka˝eniom.

Konferencja sta∏a si´ okazjà do zinte-

growania Êrodowiska piel´gniarek

i po∏o˝nych zatrudnionych w zak∏adach

opieki zdrowotnej. I Regionalna Konferen-

cja „Zaka˝enia Szpitalne – Dzia∏ajmy Ra-

zem” przesz∏a do historii. Mam nadziej´ ˝e

chocia˝ w ma∏ym stopniu przybli˝y∏a Êlà-

skim piel´gniarkom i po∏o˝nym problema-

tyk´ walki z drobnoustrojami. Konferencja

nie odby∏aby si´ bez wsparcia firm medycz-

nych, które przez ca∏y czas trwania wyk∏a-

dów prezentowa∏y swoje wyroby na sto-

iskach bogato zaopatrzonych w materia∏y

szkoleniowe przeznaczone dla piel´gniarek

i po∏o˝nych.

Pragniemy kontynuowaç tematy zaka˝eƒ

szpitalnych w cyklicznych corocznych spo-

tkaniach. Zapraszam wszystkie Kole˝anki

i Kolegów do zobaczenia za rok. ■
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Uwaga Położne i Położne Rodzinne!
Centralny Ośrodek Koordynujący

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Klinika Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

organizują

Centralne Kursy Dokształcające dla Położnych i Położnych Rodzinnych 
w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skriningu raka szyjki macicy

Terminy kursów, które odbędą się w sierpniu i we wrześniu: 
• 20 Sierpnia 2009 - Poznań

Centrum Kongresowo - Dydaktycznego  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37   
nabór uczestników zakończony

• 21 Sierpnia 2009 - Bydgoszcz
nabór uczestników zakończony

• 27 Sierpnia 2009 - Poznań
Centrum Kongresowo - Dydaktycznego  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37   
nabór uczestników zakończony

• 28 Sierpnia 2009 - Gorzów Wlkp.
nabór uczestników trwa

• 3 Września 2009 - Poznań
Centrum Kongresowo - Dydaktycznego  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37  
nabór uczestników trwa

• 4 Września 2009 - Łódź
nabór uczestników trwa

• 10 Września 2009 - Poznań
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 
nabór uczestników trwa

• 11 Września 2009 - Warszawa
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 
nabór uczestników trwa

Pozostałe terminy szkoleń (6 w Poznaniu, 2 w Łodzi, 1 w Warszawie) wraz z formularzami zgłoszeniowymi zamieszczone zostaną
w sierpniu br.  

Warunkiem wpisania na listę uczestniczek kursu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
na numer faksu 061 841 97 07 

Lista osób, które zakwalifikowały się do uczestnictwa:
• w kursach w terminach 20 i 21 sierpnia zamieszczona zostanie do dnia 14 sierpnia
• w kursach w terminach 27 i 28 sierpnia zamieszczona zostanie do dnia 21 sierpnia 

Każda uczestniczka kursu otrzyma materiał szkoleniowy oraz Zaświadczenie ukończenia Centralnego Kursu dla Położnych 
i Położnych Rodzinnych w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy

Szkolenie jest bezpłatne, ilość uczestniczek szkolenia ograniczona jest do 30 osób w każdym terminie, o udziale decyduje
kolejność zgłoszeń

Odbycie kursu uprawiania do przystąpienia do Centralnego Egzaminu dla Położnych i Położnych Rodzinnych w Zakresie Pobiera-
nia Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy. W roku 2009 zaplanowane zostały 4 egzaminy (lipiec, sierpień,
wrzesień i listopad – dokładne terminy wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieszczone zostaną w lipcu br.)

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 061 841 97 08

Strona internetowa www.prsm.pl 
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Informacja Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 września 2009 r. o godz. 1500, w siedzibie Izby w Katowicach ul. Francuska 16, odbędzie
się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego. 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane pielęgniarki do współpracy w Zespole.
W razie pytań proszę o kontakt – 607 685 427 lub e-mail: lidziakz@gazeta.pl

Przewodnicząca
Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego

Lidia Zoch-Karłowska

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe

na stanowiska pielęgniarki naczelnej i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Czerwiec 2009
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Naczelna Pielęgniarka: Anna Janik

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Transplantacyjnego: Halina Pisarska

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć: Izabela Porada

ZOZ w Rydułtowach

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego: Beata Piętka

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologii: Cecylia Karpińska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii: Joanna Jańczak

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologii: Elżbieta Cieślik

Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Anna Falfus

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego: Marzena Staroszyńska

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologii: Anna Czopik

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym: Ewa Gruszka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Mysłowicach 

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Marzena Żywot

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Mielęckiego w Katowicach 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych 

i Chemioterapii Onkologicznej: Małgorzata Chwalik

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Klinika Okulistyczna w Katowicach

Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Ewa Świeboda

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ

dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych
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Urodzi∏am si´ 5 czerwca 1929 r. w So-

snowcu. W 1952 r. ukoƒczy∏am nauk´

w Paƒstwowej Szkole Piel´gniarstwa w Za-

brzu i podj´∏am z nakazu prac´ w Szpitalu

Garnizonowym w Gliwicach, w którym pra-

cowa∏am do 1956 r. W 1957 r. zosta∏am na-

uczycielkà zawodu w swojej szkole macierzy-

stej, a rok póêniej zosta∏am dyrektorkà Szko-

∏y Asystentek Piel´gniarskich PCK w So-

snowcu, którà kierowa∏am do likwidacji

przez okres 10 lat. Nast´pnie pe∏ni∏am przez

3 lata funkcj´ zast´pcy dyrektora Liceum Me-

dycznego Piel´gniarstwa w Sosnowcu.

W 1979 r. zosta∏am powo∏ana na stanowisko

dyrektora Liceum dla Opiekunek Dzieci´-

cych; stàd przesz∏am na emerytur´.

Tytu∏ magistra uzyska∏am na Uniwersy-

tecie Warszawskim. W czasie pracy za-

wodowej (1980-1990) pe∏ni∏am funkcj´

spo∏ecznego kuratora w Wydziale dla Nie-

letnich przy Sàdzie Rejonowym w So-

snowcu. Dzia∏a∏am w strukturach PCK

i PTP. Zainteresowania artystyczne rozwi-

n´∏am w domu rodzinnym. Potem je do-

skonali∏am wspó∏pracujàc z Wojewódzkim

OÊrodkiem Kultury w Katowicach, uczest-

niczàc w warsztatach, plenerach i wysta-

wach malarskich. W 1989 r. zdoby∏am

kwalifikacje instruktora plastyki; oraz zo-

sta∏am cz∏onkiem Zespo∏u Plastyków Na-

uczycieli dzia∏ajàcym przy OÊrodku. Moje

spojrzenie na malarstwo wyra˝one jest

w s∏owach: „w malowaniu obrazów towa-

rzyszy∏y mi myÊli, ˝e najpi´kniejsze sà pola

mojej ojczyzny i niebo nad nimi wiszàce,

ogrody a w nich kwiaty i drzewa wiszàce,

ciekawe fale Ba∏tyku oraz góry w kszta∏cie

niepowtarzalne i ptactwo, co bezb∏´dnie

wyÊpiewuje pi´kno Polski – ja spróbuj´

barwà pokazaç czàstk´ ziemi ojczystej”.

Zaswojà dzia∏alnoÊç zawodowà otrzy-

ma∏am: Krzy˝ Kawalerski Orderu

Odrodzenia Polski, Odznak´ „Za wzorowà

Prac´ w S∏u˝bie Zdrowia”, Odznak´ srebrnà

i z∏otà PCK, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, Z∏otà Od-

znak´ „Zas∏u˝onemu w rozwoju woj. kato-

wickiego”, tytu∏ Zas∏u˝onego Nauczyciela

Zawodu województwa Êlàskiego oraz Z∏otà

Odznak´ PTP za zas∏ugi dla rozwoju piel´-

gniarstwa. Uczestnicz´ cz´sto w spotkaniach

z m∏odzie˝à akademickà.

Fot. Ewa Willaume-Pielka

Gra˝yna Wroƒska ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki

Moja droga 
zawodowa 
i malowanie
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli si´ z innymi
25 maja odeszła 

Urszula Jaromin
Położna 

Osoba lubiana, kompetentna,
z dużą wiedzą, 

o świetnym podejściu do pacjenta.
Odeszła nasza Koleżanka. 

Miła, ciepła, dobra, zawsze życzliwa,
serdeczna. 

Nigdy już nie usłyszymy jej śmiechu,
żartów.

Ula zawsze cichutko szła przez życie
z pokorą przyjmując wszystkie 

przeciwieństwa, 
których nie szczędził Jej los. 

Odeszła równie cichutko, nagle
i nieoczekiwanie dla wszystkich. 

Nikt nie spodziewał się, że może jej
zabraknąć, tak z dnia na dzień…

Przedwcześnie zgasła
Twoja świeczka życia.

Byłaś, jesteś i zawsze będziesz żyła
w naszych sercach i pamięci.

Synowi składamy najgłębsze wyrazy
współczucia. 

Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki i położne 

z SP CSK im. Prof. Kornela Gibińskiego

Najtrudniej jest rozstaç si´ z bliskimi
i kochanymi…

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Zosi Kobyłeckiej 

składają współpracownicy Izby Przyjęć 

oraz pracownicy Szpitala Rejonowego w Zabrzu

Naszej Koleżance Grażynie Gabor 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy
składa Przełożona Pielęgniarek 

oraz pielęgniarki i położne 
Szpitala w Będzinie

Łączymy się w smutku i żalu

z Koleżanką Urszulą Pawłowską 
z powodu śmierci 

Mamy
Wyrazy głębokiego współczucia 

składają Naczelna Pielęgniarka – mgr D. Pelc 
oraz pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1

w Bytomiu
Z głębokim żalem żegnamy 

zmarłą nagle

Naszą Koleżankę 

Gabrielę Tomaszewską-Cekała

Gabi spoczywaj w pokoju 

Położne i Pielęgniarki NZOZ „Epione” w Katowicach

Z żalem i smutkiem pożegnaliśmy

Naszą Koleżankę Danutę Głośny
pracowała z nami wiele lat, 

odeszła na wieczną służbę 
Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą,

pielęgniarki i współpracownicy, 

Dyrekcja i Pełnomocnik ORPiP 

SP ZOZ WSzS Nr 4 w Bytomiu 

Naszej Drogiej Koleżance
Halinie Konieczny

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 

Matki
składa Naczelna Pielęgniarka 

wraz z pielęgniarkami i wszystkimi pracownikami

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból,
Czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…
Wyrazy głębokiego współczucia dla 

Doroty Garcarczyk
z powodu śmierci

Mamy
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą, 

pielęgniarki i współpracownicy, 

Dyrekcja i Pełnomocnik OIPiP

SP ZOZ WSzS Nr 4 w Bytomiu

Bliscy naszemu sercu zawsze pozostanà
g∏´boko w naszej pami´ci…

Wyrazy szczerego współczucia dla Pani 

Kariny Wojtaszczyk
z powodu śmierci

Mamy
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą, 

pielęgniarki i współpracownicy, 
Dyrekcja i Pełnomocnik OIPiP

SP ZOZ WSzS Nr 4 w Bytomiu

Wyrazy szczerego współczucia,
żalu i smutku

z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Ewie Kłodzie 

składają koleżanki z Anestezjologii i Bloku
Operacyjnego Chorzowskiego Centrum Pediatrii

i Onkologii w Chorzowie

… Gdy mnie nie b´dzie, kiedy si´ obudzisz
nie p∏acz,

… b´d´ przy Tobie, w Twoich snach…
Drogiej Koleżance

Małgorzacie Kałuzińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają koleżanki i koledzy z II Oddziału Kardiologii
GOK w Katowicach-Ochojcu

˚yje ten, kto pozostaje w sercach bliskich…
Naszej Koleżance Ilonie Dragon

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składają Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek 

wraz z wszystkimi pielęgniarkami Szpitala Św. Józefa

w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy 
Pani Marioli Czajkowskiej 

składają Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół ds. położnych

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Marioli Czajkowskiej 

składają Dziekan Wydziału OZ SUM, 
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i pracownicy

Zakładu Propedeutyki Położnictwa WOZ SUM
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Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału
Neurologii

Pani Anieli Gałąska 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
Męża

składają Pielęgniarki Oddziałowe i Pielęgniarka
Naczelna Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Męża  
Koleżance Marioli Pięta 

składają pielęgniarki i położne Oddziału Ginekologii
i Położnictwa oraz pełnomocnik ORPIP SPZZOZ 

„Szpital Miejski”, Sosnowiec

˚yje ten, kto pozostaje w sercach bliskich…
Naszej Koleżance Izabeli Chyra 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek

wraz z wszystkimi pielęgniarkami Szpitala Św. Józefa
w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia, 
żalu i smutku

z powodu śmierci
Taty

Koleżance Grażynce Nawrot
składają pielęgniarki i salowe z Oddziału Dermatologii

Szpitala Wojewódzkiego w Tychach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku 
z powodu śmierci

Ojca
Pani Annie Misztal

wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia 

składają Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą,
pielęgniarki i współpracownicy, Dyrekcja 

i Pełnomocnik OIPiP SP ZOZ WSzS Nr 4 w Bytomiu

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Dorocie Trzewiczek 

składają pielęgniarki i położne Oddziału Intensywnej
Terapii Noworodka 

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Ilonie Lubeckiej 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają Pielęgniarka Koordynująca 

Zespołem Nr 1 i Nr 2 
oraz cały zespół pielęgniarek i położnych 

Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 
Taty 

Koleżance Joli Kapusta
Najszczersze wyrazy współczucia 

składają koleżanki i koledzy 
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Naszej Koleżance Zofii Gąsior
Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składa Przełożona Pielęgniarek z zespołem koleżanek 

z Działu Medycyny Szkolnej SPZLA w Katowicach

Koleżance Krystynie Langrot
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Męża 
składają pielęgniarki z Oddziału Dermatologii 

oraz Pełnomocnik ORPiP
SPZZOZ „Szpital Miejski”, Sosnowiec

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

Pielęgniarce Reginie Krojenka 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składa cały personel Oddziału Kardiologii 

Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

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

Naszej Drogiej Koleżance 
Monice Turek 

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Ojca 
składają Naczelna Pielęgniarka wraz z pracownikami 

Izby Przyjęć NZOZ VITO-MED w Gliwicach

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

Naszej Koleżance 
Anecie Lasockiej 
z powodu śmierci 

Ojca 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają Oddziałowa i koleżanki z Oddziału Neurologii
SP CSK w Katowicach-Ligocie 

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Taty 
Koleżance Annie Zajkowskiej 

składają pielęgniarki i położne Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego oraz Pełnomocnik ORPiP

SPZZOZ „Szpital Miejski”, Sosnowiec

Wyrazy szczerego współczucia

Koleżance Bożenie Masternak
z powodu śmierci

Taty
składają pielęgniarki z oddziału Chirurgii Ogólnej
i Oddziału Laryngologii oraz Pełnomocnik ORPiP  

SPZZOZ „Szpital Miejski”, Sosnowiec

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Ilonie Lubeckiej 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają Pielęgniarka Koordynująca Zespołem Nr1 i Nr 2 

oraz cały zespół pielęgniarek i położnych 
Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

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



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

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

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

Sekretariat: tel. 0 32 209 04 15 do 17, faks 0 32 209 19 26
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 0 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 0 32 256 39 22
Dział Prawny:

Specjalista ds. prawnych udziela porad prawnych w godzinach pracy Biura

Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1330 do 1530

Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

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

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

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

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

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

Sekretarz ORPiP – mgr Bartosz Szczudłowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Jarosław Panek 

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

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

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

Podzi´kowanie dla wszystkich Piel´gniarek z SP ZOZ Zespó∏ Szpitali Miejskich w Chorzowie za pami´ç
i wsparcie tak˝e materialne, za okazanie bezinteresownej pomocy w mojej chorobie.

Dzi´kuj´ bardzo
Justyna Marciniak 

Dzi´kuj´ wszystkim Kole˝ankom i Kolegom z SP ZOZ Zespó∏ Szpitali Miejskich w Chorzowie z Oddzia∏u 
Po∏o˝niczo-Ginekologicznego i Sali Operacyjnej za wsparcie mnie w trudnym momencie mojego ˝ycia. Ka˝da
osoba, która pracuje, której dobrze si´ wiedzie, odnosi sukcesy zawodowe ma wokó∏ siebie wielu ludzi, osoba, 
która znika ze sceny zawodowej o tej osobie szybko si´ zapomina. Ja jestem szcz´Êliwa, ˝e mam Was, ˝e d∏ugi
czas mnie nie by∏o, a Wy zawsze o mnie pami´tacie. Dzi´kuj´ za wszystkie telefony, sms-y, rozmowy, wsparcie
mnie w moim leczeniu. Dzi´kuj´, ˝e przez ca∏y czas pami´tacie o mnie. Dzi´kuj´, ˝e mog∏am pracowaç z tak
fantastycznym zespo∏em i jestem wdzi´czna losowi, ˝e znów mog´ do Was wróciç. Dzi´kuje Wam, ˝e jesteÊcie. 

Do zobaczenia 
Justyna 

Serdeczne podzi´kowanie dla Piel´gniarek i Lekarzy Oddzia∏u Chirurgii ze Szpitala Âw. Józefa w Miko∏owie
za wspania∏à opiek´ lekarskà i piel´gniarskà. 

Sk∏ada pacjentka Anna K.

Podziękowania




