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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W minionych miesiàcach wiele by∏o spraw, które na bie˝àco musia∏yÊmy
rozwiàzywaç, a których efekty widoczne b´dà dopiero w przysz∏oÊci. Wa˝-
nym wydarzeniem ostatnich tygodni jest przychylna decyzja Komisji Eu-
ropejskiej o skróconych studiach pomostowych. Wiele dzia∏aƒ podj´tych zo-
sta∏o w tej kwestii i taka wiadomoÊç jest dla nas bardzo radosna. Teraz
trzeba jednak czasu na doprecyzowanie szczegó∏ów, tak by dzia∏ania przy-
nios∏y zamierzony efekt.
Ostatnie tygodnie wype∏ni∏ te˝ temat grypy A(H1N1). Co nale˝y wie-
dzieç, jak zapobiegaç rozprzestrzenianiu si´ chorobie, jak chroniç pacjen-
ta, siebie i rodzin´? Te informacje warto posiadaç i przekazywaç dalej.
Koƒcówka roku to te˝ czas rozwa˝aƒ: co uda∏o mi si´ zrobiç, a co jeszcze
przede mnà?
Âwiàteczny nastrój, rodzinne spotkania wype∏nià wiele Waszych dni.
Bàdêcie spokojni, nabierajcie si∏, by Nowy Rok powitaç z nowym potencja-
∏em energii.

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

Mariola Bartusek

***
tak mnie boli

Êwiàteczny nastrój

tak mnie k∏uje

choinek blask

utarty mak

roÊnie ciasto

tylko

d∏oni pogodnych brak

okna sklepów

kuszà radoÊcià

bezdomny

siedzi jak ptak

b∏ogos∏awi

ubogà mi∏oÊcià

grudniowy

rodzinny Êwiat

Z Tomiku wierszy Marii Bobak-Babicz
„B´dzie p∏onà∏ mój wieczór”

Na ok∏adce obraz pani Katarzyny Leszczyny.
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Z ostatniej chwili

Beata Cholewka ● Dyrektor Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w MZ

Jolanta Skolimowska ● Z-ca Dyrektora Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w MZ

Kontekst historyczny 
dokonanych zmian

Od po∏owy lat 90-tych, w zwiàzku z pla-

nowanym przystàpieniem Polski do UE,

rozpocz´∏a si´ transformacja kszta∏cenia

w zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.

Jednym z celów zmian by∏o dostosowanie

polskich regulacji prawnych do dyrektyw Ra-

dy Wspólnot Europejskich, a co za tym idzie

dostosowanie kszta∏cenia w tych zawodach

do europejskich standardów. Dodatkowà

zmianà, jakiej wówczas w Polsce dokonano

by∏o usytuowanie kszta∏cenia w tych zawo-

dach wy∏àcznie na poziomie studiów wy˝-

szych, z pe∏nà konsekwencjà stosowania

wszelkich podstaw prawnych i regulacji obo-

wiàzujàcych system szkolnictwa wy˝szego. 

Od 1 maja 2004 roku, Polska sta∏a si´

pe∏noprawnym cz∏onkiem Wspólnoty Euro-

pejskiej. Zanim to nastàpi∏o dokonano anali-

zy systemu kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝-

nych w Polsce. Ocena ta dotyczy∏a wszyst-

kich obowiàzujàcych w tym czasie systemów

kszta∏cenia. Tak wi´c dokonano oceny

kszta∏cenia w liceach medycznych, w któ-

rych czas kszta∏cenia wynosi∏ 5 lat, w me-

dycznych szko∏ach zawodowych w których

czas kszta∏cenia wynosi∏ od 2 lat, poprzez

2,5-letnie kszta∏cenie do 3. lat kszta∏cenia za-

wodowego. W roku 1991 podj´to decyzj´

o zakoƒczeniu kszta∏cenia w pi´cioletnich

szko∏ach licealnych. Zgodnie z tà decyzjà rok

ten by∏ rokiem ostatniego naboru do tego

typu szkó∏. Opracowano nowà dokumenta-

cj´ programowà zawierajàcà charakterystyk´

absolwenta szko∏y piel´gniarskiej. Charakte-

rystyka ta okreÊla∏a wymagane umiej´tnoÊci.

Dokonano te˝ opracowania planów i pro-

gramów nauczania uwzgl´dniajàcych zalece-

nia programowe ICN i WHO. W 1996 r.

w ramach tzw. innowacji pedagogicznej roz-

pocz´to w wybranych medycznych szko∏ach

zawodowych (ostatecznie by∏o to 10 szkó∏

w Polsce) wdra˝anie 3-letniego programu

nauczania, z zalecanà liczbà godzin kszta∏ce-

nia zawodowego wed∏ug unijnego systemu

– 4600 godzin. W 2003 r. kszta∏cenie to za-

koƒczono, nie przenoszàc ostatecznie do-

Êwiadczeƒ tego eksperymentu dydaktyczne-

go na skal´ Polski, lecz ostatecznie dokona-

no przeniesienia 3 letniego systemu kszta∏ce-

nia w zawodzie na kszta∏cenie wy∏àcznie na

poziomie wy˝szym. 

Zmiany dotyczàce kszta∏cenia zawodowe-

go piel´gniarek i po∏o˝nych zapisane zosta∏y

w ustawie z dnia 5 lipca 1996 roku o zawo-

dach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz jej kolejnych

nowelizacjach. Nowelizacje ustawy wprowa-

dza∏y szereg zmian w zakresie kszta∏cenia

mi´dzy innymi takich jak okreÊlenie kierunku

transformacji kszta∏cenia. Zdefiniowane zo-

sta∏y szko∏y piel´gniarskie i szko∏y po∏o˝nych.

Zdefiniowano tytu∏y zawodowe dla absol-

wentów ró˝nych szkó∏, na poszczególnych

poziomach kszta∏cenia. Nowelizacje te wpro-

wadzi∏y system akredytacji szkó∏ piel´gniar-

skich i szkó∏ po∏o˝nych jako odr´bnà akredy-

tacj´ przeprowadzanà przez Ministra Zdro-

wia, niezale˝nà od akredytacji przeprowadza-

nej przez Paƒstwowà Komisj´ Akredytacyjnà

w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy˝szego dla danej uczelni wy˝szej. 

Aktualny system kształcenia
W Êwietle regulacji zawartych w tej ustawie

obecnym i docelowym systemem kszta∏cenia

piel´gniarek i po∏o˝nych w Polsce sà 3-letnie

studia wy˝sze zawodowe, licencjackie oraz 2-

letnie studia uzupe∏niajàce magisterskie.

Analiza, porównanie oraz przeprowadzo-

na ocena procesu kszta∏cenia piel´gniarek

i po∏o˝nych w Polsce w stosunku do proce-

su kszta∏cenia w innych krajach europejskich

doprowadzi∏y w efekcie do decyzji o uzupe∏-

nieniu godzin kszta∏cenia zawodowego dla

osób, które ukoƒczy∏y szko∏y piel´gniarek

i po∏o˝nych w poprzednich systemach

kszta∏cenia. 

Stàd od roku 2004 wprowadzono rozpo-

rzàdzeniem Ministra Zdrowia przepisy regu-

lujàce zasady i przebieg kszta∏cenia uzupe∏-

niajàcego- pomostowego dla piel´gniarek

i po∏o˝nych. Studia pomostowe pozwalajà

uzupe∏niç kszta∏cenie zawodowe, w stosunku

do ukoƒczonego uprzednio kszta∏cenia i jed-

noczeÊnie uzyskaç wykszta∏cenie na poziomie

wy˝szym zawodowym oraz tytu∏ licencjata. 

Studia pomostowe oceniane sà przez pie-

l´gniarki i po∏o˝ne w dwojaki sposób, po

pierwsze jako rozwiàzanie krzywdzàce, ze

wzgl´du na niesprawiedliwà ocen´ poziomu

wykszta∏cenia polskich piel´gniarek i po∏o˝-

nych przez ekspertów unijnych, ale tak˝e ja-

ko i wyzwanie dla przedstawicieli tych grup

zawodowych. 

Sukces w relacjach z Unią Europejską… 
nareszcie możemy to oznajmić

Londyn, 4.08.2009 r. Austria, 11.09.2009 r. Niemcy, Bonn, 15.09.2009 r.
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Podj´cie kszta∏cenia pomostowego to po-

wa˝na i odpowiedzialna decyzja, dla piel´-

gniarek i po∏o˝nych, które sà aktywne zawo-

dowo. Wià˝e si´, bowiem ze zmianà organi-

zacji pracy zawodowej, ale tak˝e ze zmianà

˝ycia prywatnego. Jest to podj´cie wysi∏ku

edukacyjnego przez osoby majàce za sobà

cz´sto wieloletnie doÊwiadczenie zawodo-

we. Studia te stanowi∏y równie˝ spore obcià-

˝enie finansowe, gdy˝ koszty uczestnictwa

w studiach by∏y ponoszone najcz´Êciej przez

samych zainteresowanych. 

Powodem takiego stanu rzeczy by∏ przy-

j´ty sposób pozyskiwania i korzystania z do-

finansowania, ze Êrodków unijnych przezna-

czonych na ten cel w poprzednich latach,

czyli w perspektywie finansowej 2004-2006. 

Nie sposób nie wspomnieç o wzgl´dach

presti˝owych zwiàzanych z uznaniem kwali-

fikacji, co nie pozostaje bez wp∏ywu na z∏y

odbiór przez samo Êrodowisko kszta∏cenia

uzupe∏niajàcego, jakim sà studia pomosto-

we. W tym miejscu nale˝y jednak podkre-

Êliç, ˝e wszystkie przedakcesyjne polskie sys-

temy kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych

bardzo dobrze przygotowywa∏y do wyko-

nywania zawodów. By∏y to systemy

o ugruntowanej pozycji i znaczeniu dydak-

tycznym. Nie uznanie kwalifikacji piel´gnia-

rek i po∏o˝nych wykszta∏conych przed 2004

r. – co dotyczy∏o ponad 90% piel´gniarek

i po∏o˝nych pracujàcych w ochronie zdro-

wia – sta∏o si´ faktem, ale nadal jest para-

doksem. Piel´gniarki i po∏o˝ne z tytu∏em

magistra wsz´dzie w Europie stanowi∏y

i nadal b´dà stanowiç niewielki procent pro-

fesjonalistów w systemie, bo takie przygo-

towanie s∏u˝y pe∏nieniu szczególnych funk-

cji zawodowych. 

Główne zadania Departa-
mentu Pielęgniarek 
i Położnych od momentu 
jego powstania w obszarze
spraw dotyczących 
Unii Europejskiej

Pierwszà zasadniczà sprawà by∏o dopro-

wadzenie do wpisania do dyrektywy unijnej,

a dok∏adniej do za∏àcznika do dyrektywy

2005/36/WE tytu∏ów licencjata piel´gniar-

stwa i licencjata po∏o˝nictwa jako tytu∏ów

odpowiadajàcych aktualnemu systemowi

kszta∏cenia zawodowego, który zosta∏ wpro-

wadzony w roku 2004. By∏ to bardzo wa˝ny

proces, który pozwala∏ osobom koƒczàcym

nowy system kszta∏cenia ubiegaç si´ w kra-

jach europejskich o uznanie kwalifikacji

w sposób automatyczny. To zadanie napo-

tka∏o pewne trudnoÊci formalne, gdy˝

w trakcie akcesji nastàpi∏a zmiana standar-

dów kszta∏cenia i jednoczesna zmiana liczby

godzin kszta∏cenia w∏aÊciwa dla tych pozio-

mów bez okreÊlonego czasu dostosowania

tych programów dla zmienionej liczby go-

dzin, czyli bez przepisów przejÊciowych, co

budzi∏o liczne wàtpliwoÊci Komisji Europej-

skiej dla wniosku strony polskiej o tzw. no-

tyfikacj´ za∏àcznika do dyrektywy. Przepro-

wadzone post´powanie w tej sprawie po-

zwoli∏o po blisko rocznych ustaleniach doty-

czàcych tego problemu doprowadziç spraw´

do pomyÊlnego fina∏u. Komisja Europejska

wyrazi∏a zgod´. W za∏àczniku pojawi∏y si´

nowe tytu∏y w odniesieniu do polskich pie-

l´gniarek i po∏o˝nych. 

Drugi problem, który tak˝e doczeka∏ si´

pomyÊlnego rozwiàzania w ramach dzia∏aƒ

Departamentu to zniesienie daty granicznej

na realizacj´ kszta∏cenia uzupe∏niajàcego, ja-

kim sà studia pomostowe. Realizacja tego

rodzaju kszta∏cenia mia∏a swoje ograniczenie

czasowe, a mianowicie jeszcze na etapie ak-

cesji okreÊlono, ˝e b´dzie ono  obowiàzywaç

jedynie do roku akademickiego 2010/2011.

Sytuacja ta z uwagi na du˝e zainteresowanie

Êrodowiska tym rodzajem kszta∏cenia by∏aby

ograniczeniem, a w pewnym momencie sta-

∏aby si´ barierà dla osób zdecydowanych

uzupe∏niç kszta∏cenie, z jednej strony i dla

mo˝liwoÊci wykorzystania na ten cel Êrod-

ków unijnych – funduszy strukturalnych,

z jakich Polska mo˝e korzystaç w ramach

perspektywy finansowej 2007-2013 w Pro-

gramie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki, z dru-

giej. Postulaty Polski dotyczàce zniesienia

daty granicznej kierowane do Komisji Euro-

pejskiej spotka∏y si´ z przychylnoÊcià. Dzi´ki

temu uda∏o si´ zdobyç dla nich akceptacj´

wszystkich paƒstw cz∏onkowskich oraz sa-

mej Komisji Europejskiej, co w rezultacie

doprowadzi∏o do zniesienia terminu na uzu-

pe∏nienie wykszta∏cenia do poziomu licen-

cjatu, który obowiàzywa∏ pierwotnie (zgod-

nie z brzmieniem obecnej ustawy do roku

2010), a w nowej ustawie, której projekt

rzàdowy jest obecnie procedowany artyku∏

ustawy uwzgl´dniajàcy tà dat´ ju˝ nie wyst´-

puje. Wiele szczegó∏ów, dotyczàcych roz-

mów z Komisjà Europejskà z uwagi na cha-

rakter tej publikacji pozwol´ sobie pominàç,

konkludujàc jednak nale˝y wskazaç, ˝e stu-

dia pomostowe b´dà dost´pne dla piel´gnia-

rek i po∏o˝nych do naturalnego wygaÊni´cia

zainteresowania nimi.

Trzecia, a zarazem najwa˝niejsza spra-

wa, jakà zajà∏ si´ Departament w∏aÊciwie

prawie równolegle czasowo, co do spraw

opisanych powy˝ej by∏a sprawa zmiany za-

sad uznawania kwalifikacji piel´gniarek

i po∏o˝nych. Ale sprawa ta w agendzie Ko-

misji Europejskiej pojawi∏a si´ najpóêniej

mimo naszych staraƒ i zajmowania si´ nià

od samego poczàtku naszych dzia∏aƒ w re-

lacjach z UE. Opór Komisji zwiàzany

z tym tematem by∏ spowodowany nied∏u-

gim czasem, jaki up∏ynà∏ od przyj´cia tego

rozwiàzania, czyli od 2004 r., a rozmowy

prowadzone by∏y z tymi samymi urz´dni-

kami Komisji, którzy to rozwiàzanie dla

Polski proponowali i wprowadzali. Dlate-

go nie by∏o ∏atwo ten temat rozpoczàç. Po

ocenie systemu uznawania kwalifikacji, ja-

kim by∏ system obejmujàcy Polsk´, z dwo-

ma warunkami by∏o trudno si´ pogodziç.

Pierwszym by∏ warunek studiów pomosto-

wych a drugim liczba godzin jakie przysz∏o

uzupe∏niaç polskim piel´gniarkom w tym

systemie. Najtrudniejszà sprawà do zaak-

ceptowania by∏ program godzin uzupe∏nia-

jàcych w odniesieniu do piel´gniarek, któ-

re ukoƒczy∏y liceum medyczne. W tej gru-

pie dokonano naszym zdaniem sztucznego

podzia∏u na dwie Êcie˝ki A i B i zdecydo-

wano, i˝ liczba godzin do uzupe∏nienia to

1633 godziny dla osób, które rozpocz´∏y

kszta∏cenia po 1980 r. oraz 3000 godzin

dla osób, które rozpocz´∏y kszta∏cenie

przez 1980 r. Stworzono w ten sposób du-

˝à barier´ w kszta∏ceniu pomostowym dla

najliczniejszej grupy piel´gniarek, czyli li-

cealistek (ok. 177 000 piel´gniarek to lice-

alistki). Dodatkowo by∏a to grupa o naj-

wi´kszym doÊwiadczeniu zawodowym li-

czàc lata pracy. Najmniejsze doÊwiadczenie

zawodowe jakim legitymujà si´ osoby

z tym wykszta∏ceniem to 13 lat, bowiem

kszta∏cenie w liceach medycznych zakoƒ-

czy∏o si´ w 1996 r. Przy okreÊlaniu liczby

godzin kszta∏cenia uzupe∏niajàcego nie

wzi´to pod uwag´, wówczas ˝adnych tego

typu argumentów. Narzucone warunki by-

∏y trudne i do tego nie odnosi∏y si´ do sta-

nu rzeczywistego. Dok∏adna analiza doko-

nana przez Departament Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych przy wspó∏pracy z ekspertami

i specjalistami zajmujàcymi si´ wtedy

i obecnie sprawami kszta∏cenia pozwoli∏a

nam zebraç materia∏, który pos∏u˝y∏ w roz-

mowach z Komisjà Europejskà, a nast´p-

nie z paƒstwami cz∏onkowskimi w wpro-

wadzonych rozmowach, które w ostatniej

fazie przerodzi∏y si´ w bardzo powa˝ne ne-

gocjacje. Ca∏y proces uzgodnieƒ, polskiego

wniosku, który proponowa∏ 1100 godzin

kszta∏cenia uzupe∏niajàcego to trudna, mo-

zolna praca polegajàca na ustalaniu meto-

dologii liczenia godzin kszta∏cenia zawo-

dowego, która nie by∏a okreÊlona w ˝aden

sposób w trakcie oceny godzin kszta∏cenia

zawodowego na etapie akcesji, co by∏o
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przyczynà tak niekorzystnych dla nas wyli-

czeƒ. Praca ta sprowadza∏a si´ mi´dzy in-

nymi do wyliczeƒ godzin w poszczegól-

nych programach kszta∏cenia zmieniajà-

cych si´ praktycznie, co 5 lat. Nast´pnie

porównywaniu ich do godzin obj´tych

Dyrektywà. PoszukiwaliÊmy materia∏ów

mi´dzy innymi w archiwum paƒstwowym

w celu dostarczenia pewnych informacji

dotyczàcych sytemu kszta∏cenia, który wy-

gaszono. Dodam w ramach ciekawostki, ˝e

w pewnym momencie za dowód w prowa-

dzonych rozmowach pos∏u˝y∏ nam odpis

szczegó∏owego programu kszta∏cenia li-

ceum medycznego jednego z pracowników

Departamentu sporzàdzonym w latach 80-

tych z dok∏adnym wyliczeniem godzin

i opatrzony piecz´ciami urz´dowymi. Te

dzisiaj ju˝ po˝ó∏k∏e strony robià wra˝enie

i stanowià autentyczny dokument, przy-

datny do oceny kszta∏cenia. Tak te˝ si´ sta-

∏o. Nastàpi∏ pewien prze∏om w tych roz-

mowach z Komisjà. PoczuliÊmy pewnà

zmian´ w podejÊciu do polskiego wniosku,

czego efektem by∏a zgoda na przekazanie

tej sprawy na posiedzenie Komitetu do

Spraw Uznawania Kwalifikacji, który zaj-

muje si´ sprawami Dyrektywy 2005/36

dotyczàcej mi´dzy innymi zawodów piel´-

gniarek i po∏o˝nych. Szybko przygotowa-

ny zosta∏ program godzin uzupe∏niajàcych,

jaki strona polska zaproponowa∏a w za-

mian dla jednej Êcie˝ki licealistek, uznajàc

˝e by∏ to jeden typ szko∏y bez potrzeby

dzielenia na A i B. Autorski program przy-

gotowa∏a na proÊb´ Departamentu Pani

doc. Maria Kózka, Sekretarz Krajowej Ra-

dy Akredytacji Szkolnictwa Medycznego

w poprzedniej Kadencji oraz nauczyciel

akademicki Collegium Medium Uniwersy-

tetu Jagielloƒskiego. Przygotowanie pro-

jektu programu wymaga∏o olbrzymiej wie-

dzy i doÊwiadczenia, zarówno z zakresu

poprzedniego jak i obecnego systemu

kszta∏cenia. Program powsta∏ przez po-

równanie w∏aÊnie tych systemów kszta∏ce-

nia i wy∏onienie istotnych ró˝nic i braków

treÊci i godzin jak te˝ zaproponowanie ich

realizacji zgodnie ze strukturà godzin, jaka

wytyczona jest przez Dyrektyw´ 2005/36.

Przy okazji niniejszej publikacji pragniemy

wyjàtkowo ciep∏o podzi´kowaç Pani do-

cent Marii Kózce za wk∏ad pracy w to bar-

dzo wa˝ne przedsi´wzi´cie na rzecz Êrodo-

wiska zawodowego piel´gniarek. 

Ale wracajàc do relacji z przebiegu tej

sprawy, jak wspomnia∏yÊmy spraw´ przeka-

zano na posiedzenie Komitetu, a ten prze-

kaza∏ jà dalej, z racji specyfiki tematu i po-

trzeby rozmów w gronie ekspertów do roz-

patrzenia przez Grup´ Koordynatorów. Po

posiedzeniu Grupy Koordynatorów pewne

wàtpliwoÊci, ale i uwagi do polskiego

wniosku, zg∏osi∏y cztery paƒstwa - Niemcy,

Austria, Wielka Brytania, W∏ochy. Komisja

zdecydowa∏a o potrzebie rozmów bilateral-

nych. Rozpocz´liÊmy cykl uzgodnieƒ dwu-

stronnych, kolejno przekonujàc wymienio-

ne kraje do naszego rozwiàzania. Do roz-

mów z nami wymienione paƒstwa skiero-

wa∏y oprócz przedstawicieli danego mini-

sterstwa zdrowia licznie reprezentowane

organizacje zawodowe, rejestrowe, zwiàzki

zawodowe szczególnie zaniepokojone

wp∏ywem tego rozwiàzania na rodzimy ry-

nek pracy, organizacje i instytucje odpowie-

dzialne za sprawy kszta∏cenia. Departament

jest w posiadaniu pe∏nej dokumentacji

z rozmów wraz z listà uczestników spotkaƒ

oraz zapisem dêwi´kowym z prowadzo-

nych ustaleƒ. Po rozmowach towarzyszy∏a

nam jeszcze wi´ksza niepewnoÊç, co do

efektu koƒcowego, choç paradoksalnie sa-

me rozmowy by∏y przyj´te przez te paƒstw

jako bardzo potrzebne i wyjaÊniajàce wiele

wàtpliwoÊci. Jednak „druga strona” do

koƒca, a wi´c do kolejnego posiedzenia Ko-

mitetu nie dawa∏a jednoznacznego popar-

cia dla naszej propozycji zmiany w progra-

mie studiów pomostowych. Nie wiedzieli-

Êmy dalej, jaki b´dzie efekt naszych staraƒ.

Jedynie Austria w trakcie rozmów, poprzez

system krótkiego g∏osowania po 6. godzi-

nach rozmów jako jedyna wyrazi∏a ustne

poparcie dla tej propozycji. ˚adnej innej

pewnoÊci nikt nie dostarczy∏. Dopiero

w dniach 21-22 paêdziernika 2009 r. na ko-

lejnym posiedzeniu spraw´ poddano po-

nownemu rozpatrzeniu zarówno przez

Grup´ Koordynatorów i kolejnego dnia po-

siedzenia przez Komitet. Strona Polska

przedstawi∏a efekty rozmów dwustron-

nych. Obrady wyglàda∏y nast´pujàco: ko-

lejno wszyscy przedstawiciele paƒstw

cz∏onkowskich, zarówno tych które mia∏y

wàtpliwoÊci jak i tych, które stanowisko

Polski popiera∏y prezentowa∏y swoje stano-

wiska  w trakcie posiedzenia. Nast´pnie

Niemcy potwierdzi∏y, i˝ akceptujà polski

wniosek, jednak˝e pod warunkiem przyj´-

cia w programie kszta∏cenia 800 godzin

kszta∏cenia praktycznego. Wniosek zg∏o-

szony do negocjacji na tym etapie przez

Niemcy w∏aÊciwie przekreÊla∏ dotychczaso-

we ustalenia. Przyj´cie propozycji Niemiec

powodowa∏o zdecydowany g∏os sprzeciwu

innych paƒstw, bowiem liczba godzin

kszta∏cenia zaproponowana w polskim pro-

jekcie 1100 i jednoczeÊnie przyj´cie propo-

zycji Niemiec, czyli 800 godzin kszta∏cenia

praktycznego nie respektowa∏o zapisów dy-

rektywy i zachowania proporcji pomi´dzy

godzinami kszta∏cenia teoretycznego

i praktycznego. By∏ to klasyczny impas. Za-

rzàdzono chwil´ przerwy w posiedzeniu na

naszà proÊb´. Rewizja naszego stanowiska,

stanowiska Niemców, przewidywania mo˝-

liwych rozwiàzaƒ i zachowaƒ innych

paƒstw. Zg∏osiliÊmy nowà propozycj´

otwierajàcà dalsze mo˝liwoÊci negocjacji,

czyli przyj´cie 1150 godzin kszta∏cenia,

z czego 750 to godziny kszta∏cenia prak-

tycznego. Niemcy potrzebujà czasu na roz-

wa˝enie tej nowej propozycji. Nie pozwala-

my na d∏ugie zastanawianie si´. Na to roz-

wiàzanie czeka wiele tysi´cy piel´gniarek,

dalsze rozmowy i czas to kolejne niepo-

trzebne pieniàdze anga˝owane na tak d∏u-

gie kszta∏cenie uzupe∏niajàcego i czas który

jest potrzebny ka˝demu, a szczególnie nam.

Uda∏o si´ uzyskaç jednak pozytywne spoj-

rzenie na naszà proÊb´ o nadanie dla spra-

wy tzw. dead line. Uda∏o si´. Komisja Eu-

ropejska przychyla si´ do naszej proÊby

i proponuje procedur´ pisemnà do okreÊlo-

nej daty. Brak sprzeciwu oznacza zgod´.

W mi´dzyczasie kierujemy pismo do Nie-

mieckiego Ministerstwa Zdrowia z naszà

argumentacjà i uzasadnieniem dla nowej

liczby godzin. My nie mamy czasu na kolej-

ne rozmowy. Uda∏o si´, jest zrozumienie

i pewne ust´pstwo na rzecz naszej propozy-

cji. Jest zgoda, o czym informuje nas Komi-

sja Europejska. Czekamy na oficjalne po-

twierdzenie dla polskiego wniosku.

NiedogodnoÊç akcesyjna, czyli pewnego

rodzaju wymóg uzupe∏nienia kwalifikacji,

sta∏a si´ dla piel´gniarek i po∏o˝nych równie˝

swoistym wyzwaniem. Wiele piel´gniarek

zdecydowa∏o si´ podjàç studia, uznajàc, ˝e

przyniesie im to korzyÊç w postaci wy˝szego

wykszta∏cenia zawodowego, bardziej nowo-

czesnych kwalifikacji, szansy na awans i lep-

sze uposa˝enie, umocnienie samodzielnoÊci

i popraw´ pozycji zawodowej, szans´ na no-

wà wiedz´. Niektórzy dyrektorzy jednostek

starajà si´ wynagrodziç wysi∏ek osób, które

osiàgn´∏y wy˝szy szczebel wykszta∏cenia, da-

jàc temu wyraz w regulacjach wynagrodzeƒ. 

W chwili obecnej realizowany jest projekt

systemowy dotyczàcy finansowania studiów

pomostowych w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapita∏ Ludzki. Finansowanie tego

typu kszta∏cenia b´dzie dotyczy∏o, co naj-

mniej 24 000 piel´gniarek i po∏o˝nych

w okresie 2007-2013 z perspektywà finan-

sowania dzia∏aƒ rozpocz´tych w ramach

projektu do roku 2015.

30 listopada 2009 r.
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Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej.
Członek ORPiP Pani Jadwiga Zasuń wzięła udział w I Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Współczesne
kierunki rozwoju pielęgniarstwa polskiego. Cukrzyca – choroba nie tylko XX wieku” zorganizowanej przez
Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Siemianowicach Śląskich. 
Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski wziął udział w konsultacjach społecznych poświęconych projektowi
Strategii Rozwoju GZM „Silesia” do 2025 roku zorganizowanych przez Górnośląski Związek Metropolitalny.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu z pielęgniarkami i położnymi ze Szpita-
la Powiatowego w Zawierciu.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu z Panem Zygmuntem Klosa Dyrektorem ŚOW
NFZ w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w Konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony
Zdrowia „Globalny System Regionalnych Rozwiązań”.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyła się wizytacja Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
Odbyła się konferencja organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Ślą-
ski Oddział Towarzystwa Promocji oraz SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich pt.
„Śląska Jesień. Jakość w Medycynie”. Udział w konferencji wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Odbyła się konferencja organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Ślą-
ski Oddział Towarzystwa Promocji oraz SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich pt.
„Śląska Jesień. Jakość w Medycynie”. Udział w konferencji wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz
członek ORPiP Pani Jadwiga Kazus.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w Ministerstwie Zdrowia w spotkaniu zespołu do spraw
opracowania sposobu ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas któ-
rego podjęto 21 uchwał.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego oraz Stałego Zespołu Roboczego WKDS ds. Ochrony Zdrowia.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego oraz Stałego Zespołu Roboczego WKDS ds. Ochrony Zdrowia. Udział w spotkaniu wzięli rów-
nież: Maria Brzezińska - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, Bernadeta Tetłak - Przewod-
nicząca BORPiP, Halina Synakiewicz - Przewodnicząca ORPiP w Częstochowie, Iwona Borchulska – Prze-
wodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP, Krystyna Ptok - Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu
Śląskiego OZZPiP oraz pielęgniarki i położne reprezentujące Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgnia-
rek i Położnych.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu Przewodniczących Okręgowych Rad z Panem
Markiem Haberem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. położnych.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w uroczystościach Wojewódzkich Obchodów Świę-
ta Niepodległości.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych.
Odbyła się Konferencja pt.„Zagrożenia funkcjonowania indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych
oraz grupowych praktyk pielęgniarskich oraz pielęgniarskich zakładów opieki zdrowotnej” zorganizowana
przez Zespól ds. POZ oraz Zespół ds. opieki długoterminowej. W konferencji wzięli udział Przewodniczą-
ca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski.
Odbyła się Konferencja pt.„Zagrożenia funkcjonowania indywidualnych, indywidualnych specjalistycz-
nych oraz grupowych praktyk pielęgniarskich oraz pielęgniarskich zakładów opieki zdrowotnej” zorgani-
zowana przez Zespół ds. POZ oraz Zespół ds. opieki długoterminowej. W konferencji wzięli udział Prze-
wodnicząca ORPiP Mariola Bartusek i Sekretarz Bartosz Szczudłowski oraz zaproszeni goście z Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych, Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.
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Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 7 pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 14 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 6 pielęgniarek,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki jednej pielęgniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 2 położnym,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 3 położnych,

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-

konywania zawodu położnej jednej po-
łożnej,

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

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 4 indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych jednej indywidualnej praktyki pie-
lęgniarskiej,

• zmiany wpisu w rejestrze grupowych
praktyk pielęgniarek i położnych jednej
grupowej praktyki pielęgniarskiej,

• powołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela,

• wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych,

• rozszerzenia wpisu w rejestrze pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych,

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

• składu Zespołu ds. domów pomocy
społecznej,

• przyznania zapomogi z funduszu cha-
rytatywnego,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.
Sekretarz ORPiP

Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 4 listopada 2009 roku 

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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Członek ORPiP Pani Jadwiga Zasuń wzięła udział w Konferencji pt. „Dla siebie i dla innych – aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyły się pierwsze szkolenia dla pielęgniarek oddziałowych, które obejmowało następujące zagadnie-
nia: obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, zagrożenia związane z występowaniem czynników
biologicznych i chemicznych w środowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej, czas pracy – prze-
strzeganie przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeniu, odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek
i położnych. Następne spotkania zaplanowane zostały na styczeń 2010 roku. Serdecznie zapraszamy
do udziału.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego podję-
to 39 uchwał.

Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 8 grudnia o godz. 1000

i 1200, 9 grudnia o godz. 1000.
VII Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Wojewódzkim
Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Uzdrowisku Go-
czałkowice Zdrój.
Świąteczne spotkanie z nestorkami pielęgniarstwa organizowane przez PTP i OIPiP.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Szpitalu Powia-
towym w Zawierciu.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Kalendarium planowanych wydarzeń na grudzień 2009 r.
1 grudnia
1 grudnia
3 grudnia

8-9 grudnia

7 grudnia
8 grudnia
8 grudnia

10 grudnia

11 grudnia

14 grudnia

15 grudnia

17 grudnia
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Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 2 września
2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 23
września 2009 roku,

• przyjęcia protokołu z nadzwyczajnego
posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 30 września 2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 14
października 2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 4 li-
stopada 2009 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 6 pielęgniarkom,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 10 pielęgniarek,

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

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

pielęgniarce,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki jednej pielęgniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu jednej położnej,

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

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu położ-
nej jednej położnej,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 2 indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich,

• zmiany wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 2
indywidualnych praktyk pielęgniarskich,

• wpisu do rejestru grupowych praktyk
pielęgniarek i położnych 2 grupowych
praktyk pielęgniarskich,

• zmiany wpisu w rejestrze grupowych
praktyk pielęgniarek i położnych jednej
grupowej praktyki pielęgniarskiej,

• powołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela,

• powołania Zespołu ds. pielęgniarek
dializacyjnych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w zakładach opieki zdrowotnej,

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

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• udzielenia pomocy finansowej sierotom

po zmarłych członkach samorządu,
• przyznania zapomóg z funduszu chary-

tatywnego,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• przyznania pożyczki dla odpłatnie stu-

diującej pielęgniarki,
• refundacji kosztów kształcenia,
• umorzenia spłaty pożyczki socjalnej,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• druku tomiku wierszy pielęgniarki Pani

Bronisławy Sibiga pt. „Skrzydła”
• Stanowiska ORPiP w Katowicach

z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie
opieki długoterminowej,

• Stanowiska ORPiP w Katowicach
z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie
sytuacji zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych w województwie śląskim.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j 

w internecie

• Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odrzucania przez dyrekto-

rów oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ofert składanych w celu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-

wotnej z powodu braków w treści zaświadczenia o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych… więcej

www.izbapiel.org.pl

• Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Minister Ewy Kopacz w sprawie szczegółowego trybu postępowania w spra-

wach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgnia-

rek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji aktów wykonaw-

czych do ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych oraz ustawy o cenach… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie zagwarantowania i przesu-

nięcia z podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania, środków finansowych do świadczeń pielęgnacyjnych

i opiekuńczych, w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej i uwzględnienia ich w planie finansowym Narodowego Fundu-

szu Zdrowia na 2010 rok… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których moż-

na wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny

umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U., Nr 56, poz. 397)… więcej www.izbapiel.org.pl

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 18 listopada 2009 roku 
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Szanowni Paƒstwo
Wszystkim wybranym osobom do Krajowej Rady Akredytacyjnej 

Szkolnictwa Medycznego na lata 2009-2013 
sk∏adam serdeczne gratulacje.

˚ycz´ sukcesu w realizacji celów i zadaƒ Krajowej Rady Akredytacyjnej oraz
zapraszam do wspó∏pracy z samorzàdem zawodowym piel´gniarek i po∏o˝nych.

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

Ministerstwo Zdrowia
Rzecznik Prasowy
Warszawa, 20 listopada 2009 roku 

19listopada 2009 r. do Minister-
stwa Zdrowia została przekazana

przez Komisję Europejską informacja
o pomyślnym efekcie rozmów dotyczą-
cych liczby godzin kształcenia uzupełnia-
jącego dla absolwentów liceów medycz-
nych kształcących pielęgniarki i położne.
Na posiedzeniu Komitetu ds. uznawania
kwalifikacji ostatecznie podsumowano
wynik uzgodnień przyjmując polską pro-
pozycję, przygotowaną przez resort zdro-
wia. Uzyskany rezultat to skrócenie
kształcenia pomostowego, które obec-
nie będzie wynosiło 1150 godzin kształ-
cenia zawodowego, w ciągu dwóch se-
mestrów. 

Przed przystąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej polski system kształcenia pielę-

gniarek i położnych opierał się na różnych
typach szkół takich jak licea medyczne
i medyczne szkoły zawodowe. Opinia eks-
pertów unijnych na temat polskiego syste-
mu kształcenia była jednoznaczna i wska-
zywała na to, że polskie pielęgniarki i po-
łożne nie spełniają standardów kształce-
nia europejskiego, gdyż liczba godzin
kształcenia zawodowego była zbyt mała. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europej-
skiej od 2004 roku kwestia kształcenia
uzupełniającego pielęgniarek i położ-
nych jest regulowana rozporządzeniem
Ministra Zdrowia. Regulacje zawarte
w tym rozporządzeniu największą liczbą
godzin kształcenia uzupełniającego na-
kładają na licealistki tj. 1633 i 3000
godz.(w zależności od czasu, kiedy roz-
poczęte zostało kształcenie). Wymogi
zawarte w rozporządzeniu spotkały się
z krytyką ze strony środowiska pielę-
gniarek i położnych. Minister Zdrowia

Ewa Kopacz, dostrzegając ten problem,
podjęła działania zmierzające do po-
nownego ustalenia liczby godzin kształ-
cenia uzupełniającego dla absolwentów
liceów medycznych. Procedura w tej
sprawie wymagała licznych uzgodnień
z Komisją Europejską. W dalszej kolej-
ności sprawa została skierowana do
rozpatrzenia przez Komitet ds. uznawa-
nia kwalifikacji składający z przedstawi-
cieli wszystkich państw członkowskich,
a następnie na posiedzenia grupy koor-
dynatorów. 

Mimo wątpliwości zgłaszanych przez nie-
które państwa członkowskie, dzięki sta-
raniom strony polskiej Komitet ds. uzna-
wania kwalifikacji zaakceptował regulacje
przygotowane przez resort zdrowia. 

Piotr Olechno 
Rzecznik Prasowy
www.mz.gov.pl

Skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na lata 2009-2013

Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, 
absolwentów liceów medycznych

Prezydium 
1. Dr hab. Danuta Dyk, zgłoszona przez

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej
Opieki – Przewodnicząca 

2. Dr Grażyna Iwanowicz-Palus, zgło-
szona przez Polskie Towarzystwo Po-
łożnych – Wiceprzewodnicząca 

3. Mgr Jolanta Kolasińska, zgłoszona
przez Dolnośląskie Stowarzyszenie
Rozwoju Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego oraz uczelnię – Sekretarz 

Członkowie
Prof. dr  hab. Kornelia Kędziora-Korna-
towska, zgłoszona przez uczelnię
Prof. dr hab. Zbigniew Kopański, zgło-
szony przez Małopolską Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych
Prof. dr hab. Maciej Wilczak, zgłoszony
przez uczelnię
Dr hab. Beata Karakiewicz, zgłoszona
przez uczelnię
Dr hab. Grażyna Nowak-Starz, zgłoszo-
na przez uczelnię

Dr Grażyna Franek, zgłoszona przez
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz
uczelnię
Dr Mariola Głowacka, zgłoszona przez
Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych
Dr Krystyna Radecka, zgłoszona przez
uczelnię
Mgr Iwona Borchulska, zgłoszona przez
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielę-
gniarek i Położnych

Opracowano na podstawie:
informacji MZ www.mz.gov.pl
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Stanowisko Prezydium ORPiP w Katowicach 

Niejednokrotnie na łamach prasy pojawiają się zdję-
cia niegodnie reprezentujące postać pielęgniarki

czy położnej. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec wyko-
rzystywaniu przez massmedia w sposób naruszający
godność zawodów zaufania publicznego naszych sym-
boli zawodowych dla celów komercyjnych sławnych po-
staci i firm. Publikowanie materiałów, w których osoby
przebrane za pielęgniarki i położne przedstawiane są
w sposób dyskredytujący, godzi w dobre imię przedsta-
wicieli naszego środowiska.

Korespondencja Pani Prezes Elżbiety Buczkowskiej z Redaktorem naczelnym „Wprost”
NRPiP/P/012/45/09 
Warszawa, dnia 20 listopada 2009 r.

Pan
Stanisław Janecki
Redaktor naczelny
„Wprost”

Szanowny Panie Redaktorze,

Wimieniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażam oburzenie wobec wykorzystania czepka na stronie ty-
tułowej tygodnika Wprost w numerze 46, przedstawiającej zdjęcie półnagiej kobiety z czepkiem na głowie. Czepek jest jed-

nym z symboli przypisanych dla zawodu pielęgniarki. Kreowany w ten sposób wizerunek godzi w system wartości każdej pielęgniar-
ki i narusza jej godność.
Godność, zgodnie z art. 30 Konstytucji RP jest źródłem wszelkich praw i wolności. Jest najwyższą konstytucyjna wartością, z któ-
rej dopiero wynika i której jest podporządkowana każda inna wartość chroniona przez Konstytucje, w tym wolność prasy. Wpraw-
dzie, zgodnie z art. 14 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, nale-
ży jednak pamiętać, ze wolność ta, tak jak każda inna, ma swoje źródło w przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Dlate-
go też, powoływanie się na wolność prasy przy publikacji określonego wizerunku jest nieuprawnione, jeśli ta publikacja narusza
godność człowieka.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178
z późn. zm.), zadaniem samorządu jest w szczególności obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych i w związku z po-
wyższym uważam za niedopuszczalne wykorzystywanie symboli identyfikujących nasze zawody do promocji i wzrostu poczytności
tygodnika bez względu na wartość zamieszczanych w nich treści. Niejednokrotnie na łamach prasy pojawiają się zdjęcia niegod-
nie reprezentujące postać pielęgniarki czy położnej. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec wykorzystywaniu naszych symboli zawo-
dowych dla celów komercyjnych sławnych postaci i firm.

Z poważaniem 
Elżbieta Buczkowska

Prezes NRPiP
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Nawstępie Przewodnicząca Rady
zaproponowała zmianę porząd-

ku obrad, proponując zdjęcie z porządku
obrad informacji kierownictwa Oddziału
w sprawie aktualnej prognozy planu fi-
nansowego na rok 2010, ze względu na
przewidzianą naradę Centrali Narodowe-
go Funduszu w dniu 2 XI 2009 r. w spra-
wie podziału środków na poszczególne
Oddziały NFZ – Członkowie Rady prze-
głosowali wniosek jednogłośnie.
Pozostała część porządku obrad prze-
biegała zgodnie z planem;
• Przyjęcie protokołu z posiedzenia Ra-

dy w dniu 09.09.2009 r.
• Okresowa analiza skarg i wniosków

wniesionych przez ubezpieczonych do
Śl. OW NFZ w Katowicach w III kwar-
tale br.

• Prezentacja struktury organizacyjnej,
kompetencji i zadań pionu  Zastępcy
Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego
OW NFZ – cz. II

• Informacja Dyrektora Oddziału o bieżą-
cej działalności Śl. OW NFZ

• Sprawy bieżące.
Dużą część posiedzenia Rady zdomino-
wała dyskusja na temat inwestycji NFZ.

• Zakup nieruchomości położonej
w Częstochowie z przeznaczeniem na
siedzibę delegatury.

Po burzliwej dyskusji Rada podjęła
Uchwałę (w załączeniu). Ze względu na
zdjęcie z porządku obrad prognozy planu
finansowego na rok 2010 Przewodniczą-
ca poinformowała. 
o konieczności posiedzenia Rady w naj-
bliższym terminie i wyznaczyła termin na
25 XI 2009 r. Na tym posiedzenie Rady
zakończono.

Wiceprzewodnicząca ORPiP
Czesława Brylak-Kozdraś

Podczas spotkania przedstawione zo-
stały propozycje możliwe do rozwią-

zania w zakresie ustalenia metodologii li-
czenia norm zatrudnienia. Na spotkanie
przygotowane zostały materiały dotyczą-
ce aktualnie wykonywanych przeliczeń
w szpitalach oraz informacja na temat pro-
jektu realizowanego w Krakowie. Projekt

dotyczył oceny stanu zatrudnienia przez
pielęgniarki, położne oraz pacjentów.
W wyniku dyskusji ustalono, iż podjęte zo-
staną kroki w kierunku weryfikacji zatrud-
nienia wyliczanego metodą kategoryzacji
chorych. Następne spotkanie ustalone
zostało na styczeń 2010. W związku z po-
wyższym temat ten zostanie poruszony

również na spotkaniach z pełnomocnymi
przedstawicielami oraz z kadrą zarządza-
jącą  w grudniu. Serdecznie dziękujemy
przełożonym i naczelnym pielęgniarkom
za przekazane dane dotyczące obliczo-
nych w zakładach norm zatrudnienia.

Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia 
w dniu 4 listopada 2009 r. 

Notatka z posiedzenia Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 4 listopada 2009 r.  

W dniu 5 listopada w Urzędzie Woje-
wódzkim  odbyło się posiedzenie

WKDS poruszające tematykę dotyczącą
bezpośrednio pielęgniarek i położnych. 
Udział w spotkaniu wzięły: Mariola Bartu-
sek - Przewodnicząca ORPIP w Katowi-
cach, Maria Brzezińska - Konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa,
Bernadeta Tetłak - Przewodnicząca BOR-
PiP, Halina Synakiewicz - Przewodniczą-
ca ORPiP w Częstochowie, Iwona Bor-
chulska – Przewodnicząca Zarządu Re-
gionu Śląskiego OZZPiP, Krystyna Ptok -
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu
Śląskiego OZZPiP oraz pielęgniarki i po-
łożne reprezentujące Ogólnopolski Zwią-
zek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie rozpoczęła Pani Iwona Bor-
chulska wystąpieniem pt.: Dialog albo
strajk, podczas którego nakreśliła naj-
istotniejsze problemy, jakie przedstawi-
ciele związków zawodowych zauważają

w zakładach opieki zdrowotnej, a które
w zdecydowany sposób utrudniają pracę
zawodową pielęgniarek i położnych.
Przedstawiła także wyniki zebranych da-
nych dotyczących wynagrodzenia pielę-
gniarek i położnych w stosunku do in-
nych grup zawodowych.
Pani Maria Brzezińska podziękowała za
zaproszenie na spotkanie w imieniu swo-
im i Przewodniczących oraz zwróciła
uwagę na fakt istnienia od lat problemów
pielęgniarek i położnych oraz potrzebę
aktualizowania danych przez Wydział
Nadzoru ŚUW w Katowicach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek przed-
stawiła najistotniejsze dane według kryte-
rium wieku i zatrudnienia dotyczące grupy
zawodowej pielęgniarek i położnych
w woj. śląskim, które wskazują na zmniej-
szającą się zdecydowanie liczbę pielęgnia-
rek i położnych w ogóle oraz wzrastającą
osób, które mogą skorzystać z praw do

emerytury. Około 2 tys. pielęgniarek i po-
łożnych woj. śląskiego każdego roku może
odejść na emeryturę, przy wejściu do sys-
temu rocznie około 200 adeptów zawodu.
Za 5 lat liczba pielęgniarek i położnych
w województwie śląskim może się zmniej-
szyć o 1/4. Dane te niepokojąco potwier-
dzają wzrost problemów w zakresie opieki
pielęgniarskiej i położniczej. Sprawę kom-
plikuje fakt braku respektowania przez kie-
rowników zakładów opieki zdrowotnej
norm zatrudnienia oraz zmniejszające się
w sposób drastyczny nakłady na realizację
świadczeń na opiekę zdrowotną.
Podczas spotkania została przestawiona
propozycja stanowiska WKDS, które zo-
stało przyjęte przez Komisję w dniu 24 li-
stopada 2009 r.
Poniżej prezentujemy stanowisko ORPiP
w Katowicach.

Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek

Notatka z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Stałego Zespołu Roboczego WKDS
ds. Ochrony Zdrowia
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach w związku

z planowanymi zmianami w systemie
opieki zdrowotnej, w szczególności od-
stąpieniem przez Narodowy Fundusz
Zdrowia od kontraktowania i finansowa-
nia zadaniowej formy opieki pielęgniar-
skiej nad pacjentem w domu oraz propo-
zycją zmian rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych realizowanych
w ramach opieki długoterminowej, wyra-
ża swoje zaniepokojenie w przedmioto-
wej kwestii oraz wnosi o uwzględnienie
poniższych wskazań.

1. Podstawą kwalifikacji pacjenta do
opieki pielęgniarskiej powinna być
identyczna i jednakowo interpretowa-
na skala Barthel (od 0 do 40 pkt), bez
określania dodatkowych problemów
pielęgniarskich wymienionych w § 9
ust. 2 rozporządzenia w przypadku
świadczeń realizowanych w domu pa-
cjenta.

2. Kwalifikacja pacjentów do domowej
i stacjonarnej opieki długotermino-
wej winna opierać się na jednolitych
zasadach, tj. skali Barthel, bez do-
datkowych interpretacji tejże skali
w przypadku opieki długoterminowej
stacjonarnej. Nieuzasadnionym jest
uzależnianie poziomu finansowania
pobytu pacjenta w stanie ciężkim
w ZPO/ZOL od sposobu jego żywie-
nia, co potwierdzają konsultacji wo-
jewódzcy i krajowi z dziedzin mają-
cych zastosowanie w opiece długo-
terminowej. 

3. Pielęgniarka zatrudniona w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizująca
świadczenia opieki długoterminowej
w warunkach domowych, objętych
opieką pielęgniarską winno być 6 pa-
cjentów bez różnicowania liczby pa-
cjentów przebywających pod jednym
adresem. 

4. Opieka pielęgniarki środowiskowej fi-
nansowanej stawką kapitacyjną po-
winna zakładać współpracę z pielę-

gniarską opieką długoterminową do-
mową.

5. Indywidualne, indywidualne specjali-
styczne oraz grupowe praktyki pielę-
gniarek realizujące zadania pielęgniar-
ki środowiskowej finansowanych me-
todą zadaniową w 2009 roku, winny
posiadać możliwość przystąpienia do
konkursu ofert na długoterminową
pielęgniarską opiekę domową. 

6. Wnosimy o przesunięcie przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia w 2010 roku
środków finansowych przeznaczo-
nych w 2009 roku na pielęgniarską
opiekę zadaniową w POZ, do zakresu
świadczeń pielęgnacyjno-opiekuń-
czych w ramach opieki długotermino-
wej. 

Przewodnicząca
Mariola Bartusek

Sekretarz
Bartosz Szczudłowski

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie opieki długoterminowej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach popiera działa-

nia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego w zakresie:
1. opracowania i wdrożenia programu
ochrony (w tym promocji) zawodów pie-
lęgniarki i położnych w Rzeczypospolitej

Polskiej;
2. przestrzegania norm zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych w zakładach opieki
zdrowotnej, o których mowa w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie spo-
sobu ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w zakła-

dach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1999, nr
111, poz. 1314).

Przewodnicząca
Mariola Bartusek

Sekretarz
Bartosz Szczudłowski

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 listopada 2009 roku 
w sprawie sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w województwie śląskim

Wdniu 21 października odbyło się
spotkanie w ramach konsultacji

społecznych poświęconych projekto-
wi Strategii Rozwoju Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii „Silesia” do
2025 r.
Głównym celem spotkania była dysku-
sja nad proponowanym projektem
Strategii GZM „Silesia”, szczególnie
w odniesieniu do następujących tre-
ści:
• czy nakreślona w dokumencie Strate-

gii wizja odpowiada aspiracjom rozwo-
jowym Metropolii „Silesia”?

• czy priorytety strategiczne, cele opera-
cyjne i kierunki działań w pełni oddają
aspiracje i dążenia Metropolii „Silesia”
w założonym horyzoncie czasowym?

• czy zaproponowane działania inwesty-
cyjne i nieinwestycyjne wymagają uzu-
pełnienia?

• jakie działania winny być podjęte do
2025 r., które wpłynęłyby na rozwój
Metropolii?

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju
GZM „Silesia” dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.gzm.org.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z projektem i zgłaszania swoich uwag
za pośrednictwem formularza umiesz-
czonego na w/w stronie internetowej.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych
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Główny Inspektorat Pracy
Departament Nadzoru i Kontroli

Warszawa dnia 28 października 2009r.

Pani
Elżbieta Gwarecka-Czachor
Wiceprzewodnicząca
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Rada 

Szanowna Pani Prezes,
Odpowiadając na pismo z 22 października 2009r. znak: 
NIPiP/NRPiP/DM/0059/218/09
uprzejmie informuję, że w 2008 r. inspektorzy pracy kontrolo-
wali szpitale w zakresie zagrożeń układu mięśniowo-szkieleto-
wego przy ręcznych pracach transportowych.

Z poważaniem 
p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

dr Grzegorz Łyjak 
W załączeniu przesyłam sprawozdanie z realizacji tych kontroli.

Sprawozdanie
„Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących w szpitalach 

przy ręcznych pracach transportowych”

Skontrolowano 198 zakładów opieki
zdrowotnej (szpitali) zatrudniających

103 tys. pracowników, w tym 84 tys. ko-
biet. Organem założycielskim 53 zoz był
urząd marszałkowski, 74 – starostwo po-
wiatowe, 28 szpitali należało do miasta
na prawach powiatu, a pozostałe do
spółek z o.o. lub innych (np. gminy,
MSWiA).
Tylko 6 szpitali, spośród skontrolowa-
nych, nie miało opracowanego programu
dostosowawczego do wymagań określo-
nych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym po-
mieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej. 
Z własnej kuchni korzystało 95 zakła-
dów. Pralnie funkcjonowały w 42 zakła-
dach (w pozostałych prowadzenie tych
usług pracodawcy zlecili wyspecjalizowa-
nym firmom zewnętrznym).
W kontrolowanych szpitalach pod opieką
lekarską przebywało ponad 18 tys. pa-
cjentów. Przy pracach związanych z ob-
ciążeniem układu mięśniowo-szkieleto-
wego zatrudnionych było 18,7 tys. pra-
cowników, w tym przy pracach związa-
nych z ręcznym dźwiganiem i przenosze-
niem pacjentów – 15 tys. (głównie pielę-
gniarki – 12,5 tys.) na oddziałach łóżko-
wych (m.in. neurochirurgii, chirurgii: ura-
zowej, ogólnej, onkologicznej, a także
ortopedii, anestezjologii i intensywnej te-
rapii). Pozostali pracownicy narażeni na
obciążenia układu mięśniowo-szkieleto-
wego, to przede wszystkim salowe (399
osób), pracownicy kuchni (1 392 osoby)
i pralni (306 osób). 

W skontrolowanych zakładach, w latach
2005-2007, w wypadkach przy pracy
związanych z obciążeniem układu mię-
śniowo-szkieletowego poszkodowanych
zostało 654 pracowników. Wypadki te
stanowią ok. 20% wszystkich wypadków
przy pracy w zakładach ochrony zdrowia.
Jak już zaznaczono, poszkodowanymi na
skutek nadmiernego obciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego były głównie
pielęgniarki, które doznały urazów pod-
czas wykonywania prac związanych
z podnoszeniem i przenoszeniem pa-
cjentów (przede wszystkim – urazy krę-
gosłupa na odcinku lędźwiowo- krzyżo-
wym i dyskopatie pourazowe kręgosłupa,
a ponadto naderwanie ścięgien, mięśni,
przepuklina pachwinowa). Urazy te
w większości skutkowały długotrwałymi
zwolnieniami lekarskimi, nawet do roku.
Średnio wskaźnik ciężkości tego rodzaju
wypadków z lat 2005–2007 wyniósł 56
dni niezdolności do pracy na jednego po-
szkodowanego i był znacznie wyższy od
wskaźnika ciężkości wszystkich wypad-
ków, jakie wydarzyły się w sektorze
ochrona zdrowia i pomoc społeczna (36
dni).
W dużej części protokołów z ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków zwią-
zanych z obciążeniem układu mięśnio-
wo-szkieletowego, brak było opisu miej-
sca zdarzenia, informacji o ciężarze cia-
ła podnoszonego pacjenta, o sposobie
wykonywania czynności, przyjętej pozy-
cji ciała przy dźwiganiu i technice podno-
szenia. Zespoły powypadkowe – jako
przyczyny większości wypadków – usta-
liły: wykonywanie pracy w niedostatecz-
nej obsadzie (jednoosobowo), brak wła-

ściwego sprzętu pomocniczego, prze-
kroczenie norm dźwigania oraz brak
ostrożności. Jednak tylko w 3% zbada-
nych przez inspektorów pracy protoko-
łów zespół powypadkowy zalecił praco-
dawcy zakup urządzeń pomocniczych,
ułatwiających dźwiganie. W pozostałych
zalecano z reguły wykonywanie prac
związanych z dźwiganiem pacjentów
w obsadzie wieloosobowej (co wobec
ograniczonej przestrzeni przy łóżku
w wielu przypadkach jest praktycznie
niemożliwe do wykonania), omówienie
wypadku z pracownikami podczas szko-
lenia bhp, pouczenie poszkodowanego
pracownika o zachowaniu ostrożności
albo też nie określono żadnych wnio-
sków profilaktycznych. Pracodawcy nie
czuli się więc zobowiązani do podejmo-
wania skutecznych działań w celu wyeli-
minowania przyczyn wypadków przy pra-
cy. Świadczy to o niedostatecznym przy-
gotowaniu fachowym pracowników
służb bhp, niezbędnym przy ustalaniu
okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy.
Podczas kontroli inspektorzy pracy ujaw-
nili także, że bagatelizowane były drobne
zdarzenia wypadkowe i ich skutki (zakłu-
cia, gwałtowne bóle w układzie mięśnio-
wo-szkieletowym w trakcie wykonywania
czynności), dla których nie sporządzano
dokumentacji powypadkowej. Wyegze-
kwowali więc ich sporządzenie.

Zagadnienia, w zakresie których stwier-
dzono liczne nieprawidłowości (dla po-
równania podano również wyniki kontroli
zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielę-
gnacyjno-opiekuńczych z 2007 r.)
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Wyniki kontroli wskazują, że w szpitalach
problemem przy wykonywaniu prac zwią-
zanych z ręcznym dźwiganiem, głównie
pacjentów, jest niedostateczne uświado-
mienie pracownikom zagrożeń, jakie wią-
żą się z wykonywaną pracą oraz sposo-
bów przeciwdziałania nadmiernym obcią-
żeniom układu mięśniowo-szkieletowego.
Brak odpowiedniej wiedzy i świadomości
w tym zakresie przejawiają nie tylko pra-
cownicy wykonujący bezpośrednio prace
związane z dźwiganiem, ale również oso-
by z nadzoru oraz służby bhp.
Prawie połowa pracodawców nie
uwzględniła w programach szkoleń
w dziedzinie bhp zagrożeń związanych
z obciążeniem układu mięśniowo-szkie-
letowego, a w co czwartym zakładzie nie
przeszkolono pracowników, których
praca wiązała się z dźwiganiem cięża-
rów, w tym pacjentów, w zakresie bez-
piecznego wykonywania tych prac (doty-
czyło 16% pracowników objętych kon-
trolą). W 28% szpitali, w których pra-
cownicy zostali przeszkoleni, brak było
w programach szkoleń – ćwiczeń prak-

tycznych w zakresie prawidłowych spo-
sobów wykonywania ręcznych prac
transportowych, w tym związanych
z podnoszeniem i przemieszczaniem pa-
cjentów.
Pracownicy potwierdzają, że system
kształcenia w sposób marginalny traktu-
je zagadnienia ergonomii i obciążenia
układu mięśniowo-szkieletowego. Pro-
blem ten występuje szczególnie w ma-
łych zakładach, gdzie prowadzenie
szkoleń bhp zleca się jednostkom ze-
wnętrznym, które prowadzą je często
według ogólnego programu, z reguły ra-
mowego, przepisanego wprost z rozpo-
rządzenia w sprawie szkolenia w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie-
dostosowanego do konkretnych stano-
wisk i warunków pracy. Zapoznanie się
z właściwymi sposobami dźwigania
i przemieszczania ciężarów i ich zasto-
sowanie w praktyce utrudnia również
brak stosownych instrukcji bezpieczne-
go wykonywania ręcznych prac trans-
portowych lub ich niewłaściwe opraco-
wanie, co stwierdzono w ponad 40%

szpitali (zarówno na stanowiskach przy
podnoszeniu i przenoszeniu pacjentów,
jak i w kuchni lub pralni).
Niedostateczna świadomość zagrożeń
wynika również z niedokonania lub nie-
właściwego dokonania oceny ryzyka za-
wodowego. Brak udokumentowanej
oceny ryzyka związanego z wykonywaną
pracą stwierdzono w 12% skontrolowa-
nych zakładów. Wielu pracodawców do
obowiązku dokonania oceny ryzyka za-
wodowego podchodzi formalnie. Zda-
rzają się przypadki pozyskiwania goto-
wych opracowań i przyjmowania ich
w całości, bez uwzględnienia specyfiki
(zagrożeń) własnego zakładu pracy. Pra-
codawcy ci nie traktują oceny ryzyka ja-
ko źródła informacji niezbędnych do pla-
nowania działań korygujących i zapobie-
gawczych w celu poprawy warunków
pracy. W rezultacie takiego podejścia,
w 31% zakładów, w których dokonano
oceny ryzyka, nie uwzględniono w niej
zagrożenia związanego z obciążeniem
układu mięśniowo-szkieletowego pra-
cowników, a także szczególnych kryte-
riów dla kobiet, kobiet ciężarnych i osób
młodocianych.
Niebagatelną kwestią jest sposób prowa-
dzenia profilaktycznej ochrony zdrowia
pracowników zatrudnionych przy podno-
szeniu i przenoszeniu ciężarów. Inspek-
torzy pracy stwierdzili, że w 31% zakła-
dów pracodawcy nie zamieszczali
w skierowaniach na badania informacji
o wykonywaniu pracy w warunkach ob-
ciążających układ mięśniowo-szkieleto-
wy, a w 32% lekarze sprawujący profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad pracowni-
kami nie przeprowadzali wizytacji stano-
wisk pracy.
Podkreślić należy, że w dwóch trzecich
skontrolowanych szpitali ustawienie łó-
żek pacjentów nie zapewniało persone-
lowi medycznemu możliwości dostępu
do nich z trzech stron, w tym z dwóch
dłuższych. Natomiast w ponad połowie
szpitali nie zapewniono wymaganych od-
ległości pomiędzy łóżkami, a modularna
szerokość pokoi łóżkowych uniemożli-
wiała wyprowadzenie każdego łóżka bez
konieczności przesuwania innych. Takie
zagęszczenie i rozstawienie łóżek wymu-
szało przyjmowanie przez personel nie-
ergonomicznej postawy ciała podczas
zabiegów i pielęgnacji chorych. 
Znaczne narażenia układu mięśniowo-
szkieletowego występują podczas ręcz-

Zagadnienie Odsetek 
kontrolowanych zoz, 
w których stwierdzono 
nieprawidłowości

2007 2008
(zol, zpo) (szpitale)

uwzględnienie w programach szkoleń w dziedzinie 
bhp zagrożeń wynikających z obciążenia 
układu mięśniowo-szkieletowego 60 46
zamieszczanie w skierowaniach na badania 
informacji o wykonywaniu pracy w warunkach  
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 40 31
uwzględnienie ćwiczeń praktycznych w zakresie 
bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia  
pacjentów w programach szkolenia wstępnego 25 28
uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pielęgniarek i sanitariuszy  
zagrożeń wynikających z obciążenia 
układu mięśniowo-szkieletowego 68 31
instrukcje dotyczące bezpiecznego podnoszenia 
i przenoszenia pacjentów 58 42
ustawienie łóżek w sposób zapewniający 
swobodny do nich dostęp 59 66
możliwość wyprowadzenia łóżka z pokoju 
bez konieczności przesuwania innego łóżka 40 61
wyposażenie łazienek pacjentów w wózki-wanny 52 81
urządzenia pomocnicze do podnoszenia 
i przemieszczania pacjentów 38 60
możliwość regulacji wysokości łóżka 33 46
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nego przytrzymywania pacjenta i podno-
szenia go w celu przetransportowania.
Dla ułatwienia wykonywania tych czynno-
ści dostawcy oferują wiele urządzeń tech-
nicznych. Przykładem nowoczesnego
urządzenia, testowanego w jednym z kon-
trolowanych szpitali, może być system
przeznaczony do przenoszenia obłożnie
chorych z łóżka na łóżko z wykorzysta-
niem poduszki powietrznej. Obsługuje go
jedna pielęgniarka z użyciem niewielkiej
siły. Niestety, w kontrolowanych szpita-
lach wyposażenie w sprzęt ułatwiający
wykonywanie czynności związanych
z podnoszeniem i przenoszeniem pacjen-
tów było niedostateczne. Brak lub niewy-
starczającą liczbę sprzętu pomocniczego
ułatwiającego podnoszenie pacjenta
do pozycji pionowej i jego prze-
mieszczanie (podnośników, pioni-
zatorów) stwierdzono w 60% szpi-
tali, a do przemieszczania pacjen-
ta w pozycji leżącej (mat ślizgo-
wych, rolek) – w co trzecim szpi-
talu. Szczególnie brakowało wóz-
ków- wanien do mycia pacjentów
– w 81% szpitali. W wielu przy-
padkach istniejący w szpitalach
sprzęt, ułatwiający dźwiganie
i transportowanie chorych, stał
bezczynnie w magazynach, po-
nieważ obiekty nie były dostoso-
wane do jego użytkowania (np.
podnośniki hydrauliczne mobilne
nie mieściły się w drzwiach), albo
też pracownicy nie umieli się nim
posługiwać.
Należy podkreślić, że wykonywa-
nie przez kobiety (pielęgniarki,
sanitariuszki) prac związanych
z dźwiganiem pacjentów, bez
stosowania urządzeń pomocni-
czych, nadto w niewystarczającej obsa-
dzie osobowej (szczególnie w porze noc-
nej), było główną przyczyną przekracza-
nia dopuszczalnych norm dźwigania.
Nieprawidłowości te stwierdzono w 16%
kontrolowanych szpitali. Sytuację pogar-
szał fakt, że prawie połowa łóżek nie po-
siadała możliwości regulacji wysokości,
co wymuszało przyjmowanie niewłaści-
wej pozycji ciała podczas pielęgnacji pa-
cjenta (w tym dźwigania).

Przyczyny naruszeń prawa według in-
spektorów pracy:
• brak dostatecznej wiedzy pracodaw-

ców i ich służb w zakresie zagrożeń wy-

nikających z ręcznego przemieszcza-
nia rzeczy i osób oraz sposobów elimi-
nacji lub ograniczania tych zagrożeń;

• nieznajomość przez pracodawców
i pracowników przepisów i zasad ergo-
nomii dotyczących ręcznych prac
transportowych;

• lokalizacja szpitali często w zaadapto-
wanych obiektach, które nie spełniają
wymagań technicznych;

• brak odpowiedniej obsady na stanowi-
skach pielęgniarek;

• nierzetelne wykonywanie obowiązków
przez służby bhp lub przez osoby, któ-
rym pracodawcy zlecili wykonywanie
zadań tej służby;

• niedostateczna współpraca praco-
dawców z lekarzami sprawującymi
profilaktyczną opiekę nad pracownika-
mi;

• brak należytej dbałości o sprawy zwią-
zane z bezpieczeństwem i higieną
pracy.

Pracodawcy natomiast wskazywali – jako
przyczyny uchybień – głównie brak do-
statecznych środków finansowych na do-
stosowanie pomieszczeń i stanowisk
pracy do aktualnie obowiązujących prze-
pisów, a także na zakup nowych urzą-
dzeń technicznych i innych środków po-
mocniczych ułatwiających pielęgnację

pacjentów oraz ograniczających do mini-
mum wysiłek fizyczny.
Ze względu na wysoką skalę stwierdzo-
nych nieprawidłowości, zagrożeń oraz
wypadków konieczne jest:
• kontynuowanie w tym obszarze działań

kontrolnych Państwowej Inspekcji Pra-
cy;

• upowszechnianie wiedzy na temat za-
grożeń i sposobów ograniczania ryzy-
ka zawodowego związanego z przecią-
żeniem układu mięśniowo-szkieleto-
wego (Państwowa Inspekcja Pracy wy-
dała broszurę pt: „Jak chronić układ
mięśniowo szkieletowy podczas pra-
cy” oraz plakat i ulotkę nt. bezpiecznej
opieki nad chorym bez narażania się
na obciążenie mięśniowo-szkieletowe;

publikacje te będą nadal rozpo-
wszechniane w zakładach opieki
zdrowotnej);
• promowanie wdrażania syste-

mów zarządzania bezpieczeń-
stwem w zakładach opieki
zdrowotnej;

• poszerzenie programów
kształcenia pielęgniarek o za-
gadnienia dotyczące bez-
piecznych sposobów i technik
dźwigania ciężarów, w tym pa-
cjentów, z uwzględnieniem za-
jęć praktycznych;

• znowelizowanie rozporządzeń:
Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pra-
cach transportowych oraz Ra-
dy Ministrów z 10 września
1996 r. w sprawie wykazu prac
szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia ko-
biet, w kierunku wzmocnienia
ochrony zdrowia pracowni-
ków, szczególnie kobiet, wyko-
nujących prace związane
z dźwiganiem i przemieszcza-
niem osób;

• ujęcie w wykazie chorób zawodowych
– schorzeń układu mięśniowo-szkiele-
towego, w szczególności kręgosłupa,
powodowanych dźwiganiem osób
podczas sprawowania nad nimi opieki.

Biorąc pod uwagę czas wprowadzania
zmian w akty prawne proponujemy
włączyć wymienione schorzenia do
katalogu chorób zawodowych.
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Wprowadzenie
Zgodnie z Konstytucjà Rzeczypospolitej

Polskiej (art. 68 ust. 3 i 4) w∏adze publiczne

zobowiàzane sà do zapewnienia szczególnej

opieki zdrowotnej kobietom ci´˝arnym. Pra-

wo do szczególnej opieki nie jest uzale˝nio-

ne od wieku kobiety oczekujàcej dziecka.

Przejawem troski o zdrowie kobiet ci´˝ar-

nych sà przepisy zawarte w wielu ustawach,

mi´dzy innymi w ustawie z dnia 27 sierpnia

2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze Êrodków publicznych (Dz.U.

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póên. zm.),

ustawie z dnia 7 stycznia 1993 roku o plano-
waniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalnoÊci przerywania cià-
˝y (Dz.U. z 1993.r. Nr 17, poz. 78, z póên.

zm.).

Kobiecie w okresie cià˝y przys∏uguje szereg

uprawnieƒ, niezale˝nie od jej wieku.

Uprawnienia te to w szczególnoÊci:

• prawo do korzystania ze Êwiadczeƒ opieki

zdrowotnej finansowanych ze Êrodków

publicznych, na zasadach okreÊlonych

w ustawie, wszystkim kobietom w okresie

cià˝y, porodu i po∏ogu, bez wzgl´du na ich

wiek oraz uprawnienia wynikajàce z tytu-

∏u ubezpieczenia zdrowotnego. W zwiàz-

ku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych,

• dost´p do badaƒ profilaktycznych obej-

mujàcych kobiety w cià˝y, w tym badaƒ

prenatalnych oraz profilaktyki stomatolo-

gicznej.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowa-

niu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i wa-

runkach dopuszczalnoÊci przerywania cià-

˝y stanowi:

Art. 2. 1. Organy administracji rzàdowej oraz
samorzàdu terytorialnego, w zakresie swoich
kompetencji okreÊlonych w przepisach szczegól-
nych, sà obowiàzane do zapewnienia kobietom
w cià˝y opieki medycznej, socjalnej i prawnej
w szczególnoÊci poprzez:
1) Opiek´ prenatalnà nad p∏odem oraz opiek´
medycznà nad kobietà w cià˝y.

Zasadniczym celem opieki medycznej nad

wszystkimi kobietami ci´˝arnymi jest umo˝-

liwienie prawid∏owego przebiegu cià˝y oraz

wczesna identyfikacja czynników ryzyka.

Cià˝e o podwy˝szonym i wysokim ryzyku sà

najcz´stszà przyczynà patologii wyst´pujà-

cych u noworodków, majà równie˝ wp∏yw

na wskaênik umieralnoÊci niemowlàt.

Zgodnie z obowiàzujàcym w Polsce prawem,

opiek´ medycznà nad kobietà w cià˝y spra-

wujà lekarze ginekolodzy oraz po∏o˝ne.

W przypadkach cià˝y o podwy˝szonym ryzy-

ku opiek´ medycznà przejmujà poradnie spe-

cjalistyczne zorganizowane na wy˝szych po-

ziomach referencyjnych opieki medycznej

oraz oddzia∏y patologii cià˝y. Poradnie ogól-

ne, poradnie dla kobiet oraz szpitale zapew-

niajà w∏aÊciwà opiek´ medycznà w zale˝noÊci

od stopnia ryzyka cià˝y.

Nale˝y jednak wskazaç, ˝e stwierdzenie cià-

˝y u ma∏oletniej nak∏ada na osoby zobowià-

zane do udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych

koniecznoÊç podj´cia szczególnych dzia∏aƒ.

Współdecydowanie 
o procesie leczenia
W przypadku sprawowania opieki zdrowot-

nej nad osobà ma∏oletnià w cià˝y nale˝y pa-

mi´taç o odmiennych uprawnieniach takiej

osoby w odró˝nieniu od pacjentki pe∏nolet-

niej. Zasady sprawowania opieki w tym za-

kresie regulujà przepisy ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz.857 z póên.
zm.)
1. Osobie ma∏oletniej powy˝ej lat szesnastu

lekarz ma obowiàzek w sposób przyst´p-

ny przekazaç informacj´ o stanie zdrowia,

rozpoznaniu, proponowanych oraz mo˝-

liwych metodach diagnostycznych i lecz-

niczych, dajàcych si´ przewidzieç nast´p-

stwach ich zastosowania albo zaniechania,

wynikach leczenia oraz rokowaniu (art.
31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty).

2. Osobie ma∏oletniej powy˝ej lat szesnastu

lekarz ma obowiàzek udzieliç informacji

w zakresie i w formie potrzebnej do pra-

wid∏owego przebiegu procesu diagno-

stycznego lub terapeutycznego, ponadto

osoba ta ma prawo do wyra˝enia swojego

zdania w odniesieniu do przyj´tych me-

tod terapii (art. 31 ust. 7 ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty).

3. W przypadku sprawowania opieki me-

dycznej nad osobà ma∏oletnià powy˝ej lat

szesnastu wymagana jest równie˝ (obok

zgody jej przedstawiciela ustawowego)

zgoda ma∏oletniej na wykonanie badania

lub udzielenie innego Êwiadczenia zdro-

wotnego. W przypadku zastosowania za-

biegu operacyjnego albo metody leczenia

lub diagnostyki stwarzajàcej podwy˝szo-

ne ryzyko dla zdrowia zgoda ta winna byç

wyra˝ona w formie pisemnej (art. 34 ust.
4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty).

4. W przypadku sprawowania opieki me-

dycznej nad osobà ma∏oletnià poni˝ej lat

16 wszelkie prawa w zakresie wspó∏decy-

dowania o procesie leczenia przys∏ugujà

opiekunom prawnym.

5. W przypadku Êwiadczeƒ o charakterze

diagnostycznym, zgod´ na ich przepro-

wadzenie, w przypadku nieobecnoÊci lub

braku mo˝liwoÊci skontaktowania si´

z opiekunem prawnym, mo˝e wyraziç

tak˝e opiekun faktyczny.

6. Je˝eli ma∏oletnia nie ma przedstawiciela

ustawowego ani opiekuna faktycznego al-

bo porozumienie si´ z tymi osobami jest

niemo˝liwe, lekarz po przeprowadzeniu

badania mo˝e przystàpiç do udzielania

dalszych Êwiadczeƒ zdrowotnych dopiero

po uzyskaniu zgody sàdu opiekuƒczego.

7. Je˝eli ma∏oletnia, która ukoƒczy∏a 16 lat,

sprzeciwia si´ czynnoÊciom medycznym,

poza zgodà jej przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna faktycznego albo w przypad-

ku niewyra˝enia przez nich zgody wymaga-

ne jest zezwolenie sàdu opiekuƒczego.

8. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego

Êwiadczenia zdrowotnego bez jego zgody

jest dopuszczalne, je˝eli wymaga on nie-

zw∏ocznej pomocy lekarskiej, a ze wzgl´-

du na stan zdrowia lub wiek nie mo˝e wy-

raziç zgody i nie ma mo˝liwoÊci porozu-

mienia si´ z jego przedstawicielem usta-

wowym lub opiekunem faktycznym.

Sàdem opiekuƒczym w∏aÊciwym miejscowo

dla udzielania zgody na wykonywanie czyn-

noÊci medycznych jest sàd, w którego okr´-

gu czynnoÊci te majà byç wykonane. Z regu-

Małoletnie w ciąży
Informator dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, indywidualnych 
i grupowych praktyk lekarskich i indywidualnych 
i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia ● Departament Matki i Dziecka
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∏y funkcj´ sàdu opiekuƒczego pe∏ni sàd rejo-

nowy.

Nale˝y zwróciç uwag´ na kwestie ochrony

dóbr osobistych pacjentki i nieujawnianie

bez jej zgody informacji o fakcie bycia

w cià˝y. Informacja taka mo˝e byç przekaza-

na rodzicom (opiekunom prawnym) oraz

udost´pniana fachowym pracownikom

ochrony zdrowia w zwiàzku z przebiegiem

leczenia.

Sprawowanie opieki nad 
małoletnią przez lekarza 
ginekologa-położnika
Cià˝a u osoby ma∏oletniej wià˝e si´ z ryzy-

kiem szeregu powik∏aƒ, eksperci wskazujà,

˝e w przypadku cià˝ ma∏oletnich du˝o cz´-

Êciej wyst´puje:

• poród przedwczesny,

• zatrucie cià˝owe,

• niedokrwistoÊç,

• zaka˝enia dróg moczowych,

• opóênienie rozwoju wewnàtrzmaciczneg-

o p∏odu (hypotrofia) spowodowane

w g∏ównej mierze niedojrza∏oÊcià organi-

zmu ci´˝arnej dziewczynki i niedoborami

˝ywieniowymi,

• komplikacje oko∏oporodowe, spowodo-

wane fizycznym niedorozwojem narzà-

dów rodnych.

W zwiàzku z tym nale˝y jà objàç szczególnie

starannà opiekà.

W takcie sprawowania opieki medycznej

nad ma∏oletnià w cià˝y lekarz powinien braç

pod uwag´, ˝e sytuacja spo∏eczna ma∏olet-

niej b´dzie mia∏a szczególny wp∏yw na wy-

pe∏nianie przez nià obowiàzków wynikajà-

cych z faktu, ˝e oczekuje dziecka. Rolà leka-

rza b´dzie zebranie wywiadu w sposób, któ-

ry pozwoli mu oceniç ewentualne problemy,

w jakie mogà pojawiç si´ w trakcie cià-

˝y i stanowiç zagro˝enie dla jej przebiegu

oraz zdrowia przysz∏ej matki i dziecka, a tak-

˝e braç pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia

matce dodatkowej opieki.

Lekarz w wyniku przeprowadzonego wy-

wiadu mo˝e powziàç wàtpliwoÊci, co do te-

go, ˝e ma∏oletnia jest wystarczajàco dojrza-

∏a, ˝eby w sposób odpowiedzialny troszczyç

si´ o zdrowie swoje i o cià˝´, jak równie˝ co

do tego, czy uzyska ona odpowiednie

wsparcie ze strony rodziców bàdê opieku-

nów prawnych. W takiej sytuacji, mo-

˝e zwróciç si´ do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej sprawujàcego opiek´

medycznà nad tà osobà o pomoc lub odpo-

wiednio do piel´gniarki podstawowej
opieki zdrowotnej i po∏o˝nej podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

W przypadku stwierdzenia cià˝y u nieletniej

lekarz powinien braç pod uwag´ ˝e:

• przysz∏a matka mo˝e nie mieç wsparcia ze

strony ojca dziecka,

• przysz∏a matka mo˝e spodziewaç si´ pro-

blemów ze strony rodziców, opiekunów

jeÊli powiadomi ich o cià˝y,

• przebieg cià˝y mo˝e stanowiç ogranicze-

nia w dalszym kszta∏ceniu,

• cià˝a mog∏a powstaç w wyniku czynu ka-

ralnego mi´dzy innymi takiego jak gwa∏t

lub zwiàzek kazirodczy.

Je˝eli ma∏oletnia przyby∏a na wizyt´ lekarskà

samodzielnie, ze wzgl´du na wiek ma∏olet-

niej, lekarz ginekolog powinien staraç si´ na-

k∏oniç jà do ponownego zg∏oszenia si´ na

badanie z rodzicem lub opiekunem praw-

nym i z nim oraz samà ma∏oletnià omówiç

dalsze sposoby otoczenia ma∏oletniej opiekà

w czasie cià˝y.

W sytuacji odmowy ma∏oletniej do ponow-

nego zg∏oszenia si´ z rodzicem - lekarz gine-

kolog powinien zleciç piel´gniarce podstawo-

wej opieki zdrowotnej dokonanie wywiadu

Êrodowiskowego w domu ma∏oletniej. Do

rozwa˝enia przez lekarza pozostaje zawiado-

mienie lekarza rodzinnego sprawujàcego

opiek´ nad tà rodzinà o zaistnia∏ej sytuacji.

Po otrzymaniu wywiadu Êrodowiskowego,

lekarz ginekolog za poÊrednictwem piel´-

gniarki lub po∏o˝nej Êrodowiskowej winien

zaprosiç na wizyt´ matk´ lub opiekuna

prawnego ma∏oletniej i w obecnoÊci ma∏o-

letniej przeprowadziç rozmow´ na temat

ustalenia dalszego prowadzenia cià˝y.

Wyniki wywiadu Êrodowiskowego przepro-

wadzonego przez piel´gniark´ podstawowej

opieki zdrowotnej mogà stanowiç podstaw´

do zawiadomienia oÊrodka pomocy spo∏ecz-

nej lub kuratora zawodowego w rejonowym

sàdzie rodzinnym dla nieletnich o ewentual-

nych dysfunkcjach rodziny, które mogà po-

wodowaç problemy w zapewnieniu odpo-

wiedniej pomocy i opieki dla ma∏oletniej.

Dalsze dzia∏ania fachowych pracowników

medycznych oraz opieki spo∏ecznej sà ustala-

ne z kuratorem zawodowym w zale˝noÊci

od stwierdzonej sytuacji, w jakiej znalaz∏a si´

ma∏oletnia.

W zale˝noÊci od rozpoznanej sytuacji, lekarz

specjalista ginekolog, który stwierdzi∏ cià-

˝´ powinien udzieliç ma∏oletniej wszelkich

niezb´dnych informacji natury medycznej,

socjalnej i prawnej oraz staraç si´ mo˝liwie

jak najwczeÊniej ustaliç z ma∏oletnià plan

sprawowania opieki w czasie cià˝y.

W trakcie opieki nad ma∏oletnià w cià-
˝y zarówno lekarz, jak i ka˝dy inny fa-
chowy pracownik ochrony zdrowia, po-
winien zwracaç szczególnà uwag´ na uni-

kanie wszelkich zachowaƒ oceniajàcych
fakt zajÊcia w cià˝e przez ma∏oletnià,
bàdê zachowaƒ, które mogà byç za tako-
we uznane.

Rola lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej
Istotnà dla sprawowania opieki nad ma∏olet-

nià w cià˝y rolà lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej w sprawowaniu opieki zdrowot-

nej nad ma∏oletnià w cià˝y sà nast´pujàce za-

dania wynikajàce z Rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z 20 paêdziernika 2005 r. w sprawie
zakresu zadaƒ lekarza, piel´gniarki i po∏o˝nej
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 214,
poz. 1816):
• rozpoznanie Êrodowiska Êwiadczeniobiorcy,

• identyfikacja czynników ryzyka oraz za-

gro˝eƒ zdrowotnych Êwiadczeniobiorcy,

a tak˝e podejmowanie dzia∏aƒ ukierunko-

wanych na ich ograniczenie.

W ramach udzielania Êwiadczeƒ opieki zdro-

wotnej lekarz POZ wspó∏pracuje z:

• piel´gniarkà podstawowej opieki zdro-

wotnej i po∏o˝nà podstawowej opieki

zdrowotnej, wybranymi przez Êwiadcze-

niobiorc´ zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrod-

ków publicznych,

• piel´gniarkà Êrodowiska nauczania i wy-

chowania,

• innymi Êwiadczeniodawcami, zgodnie

z potrzebami Êwiadczeniobiorców.

Wspó∏praca lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej ze szko∏à i oÊrodkiem pomocy

spo∏ecznej odbywa si´ z zachowaniem ta-

jemnicy lekarskiej.

Rola pielęgniarki 
podstawowej 
opieki zdrowotnej
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z 20 paê-

dziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadaƒ le-

karza, piel´gniarki i po∏o˝nej podstawowej

opieki zdrowotnej nak∏ada na piel´gniark´ za-

dania, które mogà byç istotne dla zapewnienia

odpowiedniej opieki nad ma∏oletnià w cià˝y.

Piel´gniarka POZ planuje i realizuje kom-

pleksowà opiek´ piel´gniarskà nad osobà, ro-

dzinà, spo∏ecznoÊcià w Êrodowisku zamiesz-

kania, z uwzgl´dnieniem miejsca udzielenia

Êwiadczenia, obejmujàc opiekà zdrowych

i chorych niezale˝nie od p∏ci i wieku, z wy∏à-

czeniem noworodka i niemowl´cia do dru-

giego miesiàca ˝ycia

Piel´gniarka podstawowej opieki zdrowot-

nej zapewnia: ▼
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▼ • rozpoznawanie, ocen´ i zapobieganie za-

gro˝eniom zdrowotnym u Êwiadczenio-

biorców,

• rozpoznawanie potrzeb piel´gnacyjnych

i problemów zdrowotnych Êwiadczenio-

biorców,

• prowadzenie edukacji zdrowotnej,

• prowadzenie poradnictwa w zakresie

zdrowego stylu ˝ycia,

• realizacj´ programów zdrowotnych i pro-

filaktyki chorób,

• prowadzenie dzia∏aƒ profilaktycznych

u Êwiadczeniobiorców z grup ryzyka zdro-

wotnego,

• organizacj´ grup wsparcia.

W ramach dzia∏aƒ o charakterze diagno-

stycznym piel´gniarka ma za zadanie prze-

prowadzanie wywiadów Êrodowiskowych.

W ramach udzielania Êwiadczeƒ opieki zdro-

wotnej piel´gniarka POZ wspó∏pracuje z:

• lekarzem POZ i w porozumieniu z leka-

rzem wykonuje Êwiadczenia lecznicze,

• piel´gniarkà POZ Êrodowiska nauczania

i wychowania lub higienistkà szkolnà,

• po∏o˝nà POZ,

• innymi Êwiadczeniodawcami zgodnie

z potrzebami podopiecznych,

• przedstawicielami organizacji i instytucji

dzia∏ajàcych na rzecz zdrowia,

• rodzinà (opiekunami) Êwiadczeniobiorcy.

Rola położnej podstawowej
opieki zdrowotnej
Po∏o˝na POZ realizuje kompleksowà piel´-

gnacyjnà opiek´ po∏o˝niczo-neonatologicz-

noginekologicznà obejmujàcà:

• edukacj´ w zakresie planowania rodziny;

• opiek´ w okresie cià˝y, porodu i po∏ogu;

• opiek´ nad kobietà, noworodkiem i nie-

mowl´ciem do ukoƒczenia drugiego mie-

siàca ˝ycia;

• opiek´ w chorobach ginekologicznych;

• opiek´ nad kobietà w ka˝dym okresie jej

˝ycia.

Âwiadczenia diagnostyczne przeprowadzane

przez po∏o˝ne Êrodowiskowe obejmujà

w szczególnoÊci:

1) przeprowadzanie wywiadu Êrodowisko-

wego/rodzinnego;

2) monitorowanie rozwoju cià˝y fizjologicznej.

W trakcie realizacji Êwiadczeƒ opieki zdro-

wotnej po∏o˝na POZ wspó∏pracuje z:

• lekarzem ginekologiem (po∏o˝nikiem)

udzielajàcym Êwiadczeƒ specjalistycznych

w zakresie jej zadaƒ;

• lekarzem POZ i w porozumieniu z leka-

rzem wykonuje Êwiadczenia lecznicze;

• piel´gniarkà POZ;

• piel´gniarkà POZ Êrodowiska nauczania

i wychowania;

• po∏o˝nà zatrudnionà w specjalistycznej

poradni po∏o˝niczo-ginekologicznej;

• innymi Êwiadczeniodawcami zgodnie

z potrzebami Êwiadczeniobiorców;

• przedstawicielami organizacji i instytucji

dzia∏ajàcych na rzecz zdrowia.

Szczególne obowiązki 
– podejrzenie popełnienia
czynu karalnego
W sytuacji stwierdzenia cià˝y u osoby ma∏o-

letniej wyst´puje du˝o wi´ksze prawdopo-

dobieƒstwo, ˝e cià˝a mog∏a powstaç w wy-

niku czynu zabronionego.

Jako zasad´ nale˝y przyjàç, ˝e powiadomie-

nie o pope∏nieniu czynu zabronionego na

osobie pacjenta oparte powinno byç o zgo-

d´ pokrzywdzonego pacjenta bàdê jego

przedstawiciela ustawowego. Podj´cie dzia-

∏aƒ przez lekarza bez uzyskania takiej zgody

mo˝e stanowiç naruszenie tajemnicy lekar-

skiej. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e przepisy

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 136, poz.
857) w sposób jednoznaczny stanowià,

˝e obowiàzku zachowania tajemnicy nie do-

chowuje si´ w sytuacji, w której zachowanie

tajemnicy mo˝e stanowiç niebezpieczeƒstwo

dla ˝ycia i zdrowia pacjenta lub innych osób

(art. 40 ust. 2 pkt 3.).
PiÊmiennictwo w tej sprawie wskazuje, ˝e le-

karz b´dzie uprawniony do z∏o˝enia stosow-

nego zawiadomienia pomimo braku wyraê-

nego stanowiska pokrzywdzonego pacjenta

bàdê jego przedstawiciela ustawowego wte-

dy, gdy spe∏nione b´dà wymogi tzw. zgody

domniemanej.

Jednak z∏o˝enie takiego zawiadomienia nie

stanowi obowiàzku lekarza.

Badanie podmiotowe wskazujàce na pope∏-

nienie czynu karalnego na ma∏oletniej, upo-

wa˝nia lekarza do zawiadomienia o tym fak-

cie prokuratury bàdê policji.

Odr´bnà sytuacj´ mamy w przypadku po-

dejrzenia sytuacji, ˝e mamy do czynienia

z sytuacjà przemocy w rodzinie. Przepisy

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏a-
niu przemocy w rodzinie stanowià jedno-

znacznie:

„Art. 12. Osoby, które w zwiàzku z wykonywa-
niem swoich obowiàzków s∏u˝bowych powzi´∏y
podejrzenie o pope∏nieniu przest´pstwa z u˝y-
ciem przemocy wobec cz∏onków rodziny, powinny
niezw∏ocznie zawiadomiç o tym Policj´ lub pro-
kuratora”.
Nale˝y równie˝ zaznaczyç, ˝e art. 200 Kodeksu
karnego stanowi, ˝e obcowanie p∏ciowe z ma-

∏oletnim poni˝ej 15 lat jest przest´pstwem,

w zwiàzku z tym, w przypadku ka˝dej ma∏olet-

niej oczekujàcej dziecka, która nie ukoƒczy∏a

15 lat o cià˝y nale˝y zawiadomiç prokuratur´.

Informacja o jednostkach 
zobowiązanych do udzielenia
wsparcia i pomocy 
małoletnim w ciąży
Ma∏oletnie oczekujàce dziecka mogà oczeki-

waç od osób zobowiàzanych do zapewnie-

nia opieki zdrowotnej informacji na temat

tego, gdzie mogà zwróciç si´ o pomoc.

Ma∏oletnie w cià˝y majà prawo do uzyskania

pomocy w oÊrodku pomocy spo∏ecznej.
Pomoc spo∏eczna o charakterze niepieni´˝-

nym to:

• praca socjalna, czyli wsparcie w funkcjo-

nowaniu osób i rodzin w ich Êrodowisku

spo∏ecznym,

• poradnictwo specjalistyczne-prawne, psy-

chologiczne, rodzinne,

• wsparcie w uzyskaniu schronienia, wy˝y-

wienia i ubrania.

OÊrodek pomocy spo∏ecznej mo˝e równie˝

udzieliç pomocy o charakterze materialnym

na zasadach i w zakresie wynikajàcym z usta-

wy o pomocy spo∏ecznej.

Schronienie ma∏oletniej w cià˝y decyzjà sàdu

opiekuƒczego mo˝e byç udzielone w:

• domu dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi

i kobiet w cià˝y,

• ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wy-

chowawczej,

• rodzinie zast´pczej.

W sytuacjach nag∏ych (zagro˝enia zdro-
wia lub bezpieczeƒstwa osoby wymagajà-
cej pomocy) schronienie takie jest udziela-
ne przed uzyskaniem postanowienia sàdu
o umieszczeniu ma∏oletniej w takim
oÊrodku.
W przypadku braku odpowiedniego wspar-

cia dla ma∏oletniej ze strony rodziny lub jej

opiekunów prawnych istotnym jest wskaza-

nie koniecznoÊci podj´cia odpowiednich, za-

bezpieczajàcych interes ma∏oletniej, decyzji

przez sàd opiekuƒczy. Pomocy w tym zakre-

sie mo˝e udzieliç oÊrodek pomocy spo∏ecz-
nej lub kurator zawodowy.

Ma∏oletnia oczekujàca dziecka powinna wie-

dzieç, ˝e cià˝a nie stanowi przeszkody
w dalszej nauce a szko∏a powinna jej udzieliç

stosownej pomocy umo˝liwiajàcej dalszà edu-

kacj´. Szko∏a powinna razem z ma∏oletnià, jej

rodzicami lub opiekunami prawnymi ustaliç

mo˝liwà i w∏aÊciwà ze wzgl´du na stan zdro-

wia i sytuacj´ w jakiej znajduje si´ ma∏oletnia

form´ realizacji obowiàzku szkolnego. ■
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▼

Osoby podejrzane o bycie ofiarà nad-

u˝ycia seksualnego powinny byç nie-

zw∏ocznie przyj´te do szpitala i skierowane

do ustronnego pomieszczenia w celu za-

pewnienia prywatnoÊci i intymnoÊci. Pa-

cjentka nie chce, aby zwracano na nià uwa-

g´. Najch´tniej „zaszy∏aby si´ w mysià dziu-

r´” ˝eby tylko nie myÊleç, nie mówiç, nie

pami´taç. Stoi przed nami cierpiàca kobieta,

albo jeszcze dziecko, a my musimy przepro-

wadziç dok∏adne badanie, zadaç mnóstwo

pytaƒ i to tak, ˝eby by∏o dok∏adnie udoku-

mentowane i ˝eby bola∏o jak najmniej.

I chyba najmniej chodzi o ból fizyczny. Po

wst´pnej ocenie funkcji ˝yciowych pacjentki

i wykluczeniu zagro˝eniu ˝ycia, nale˝y ze-

braç dok∏adny wywiad. Jak w takiej sytuacji

zadawaç pytania dotyczàce identyfikacji pa-

cjentki, daty i godziny zdarzenia, a tak˝e

szczegó∏y dotyczàce nadu˝ycia seksualnego.

Musimy zapytaç o opis dokonanych aktów

seksualnych, wystàpienie wytrysku, u˝ycie

przemocy fizycznej, broni, narkotyków. Jak

ta seria pytaƒ b´dzie ju˝ zadana i skrupulat-

nie zapisana, nale˝y dowiedzieç si´ co ofia-

ra robi∏a po zdarzeniu, czy si´ kàpa∏a, odda-

wa∏a mocz, zmienia∏a ubranie. Pacjentka

oczekuje od nas wsparcia, tylko czy my po-

trafimy go jej udzieliç? Zawsze kieruj´ si´

w swoim ˝yciu osobistym i zawodowym

prawdà przekazywanà przez mojà babci´,

która brzmia∏a: „rób zawsze tak, jak chcia∏a-

byÊ, ˝eby ktoÊ postàpi∏ wobec ciebie”. I w∏a-

Ênie w takich chwilach nie wiem do koƒca

jak si´ zachowywaç. Teoretycznie rozu-

miem, ˝e te wszystkie pytania majà sens, ale

czy nawet po naszym t∏umaczeniu wie

o tym sensie kobieta skrzywdzona, albo

dziecko?

Po przeprowadzeniu, dla pacjentki d∏u-

giej i przykrej rozmowy, musimy przepro-

wadziç badanie przedmiotowe. Wa˝ne jest,

aby w sposób rzeczowy, konkretny i w mia-

r´ delikatny wyt∏umaczyç jak b´dzie ono

wyglàda∏o. Jaki sens ma to, ˝e musimy skru-

pulatnie oglàdaç cia∏o ofiary. W miar´ mo˝-

liwoÊci sfotografowaç wszelkie otarcia, za-

drapania, ugryzienia. Âlady, które w ka˝dym

momencie stara si´ ukryç, teraz ma pokazaç,

zupe∏nie obcym ludziom. Kolejne straszne

prze˝ycie, kolejny powód do wstydu i za-

pewniania, ˝e ona tego nie chcia∏a.

W ka˝dej takiej chwili musimy pami´taç,

˝e nasze post´powanie jest wa˝ne. Mamy

byç pomocne, wspierajàce. Nie mo˝emy

oceniaç. Pami´tajmy, ˝e jak mówi Paulo Co-

elho „ogranicza nas odpowiedzialnoÊç za

w∏asne czyny”.

Nale˝y przygotowaç pacjentk´ do bada-

nia ginekologicznego. Otrzymaç zgod´ na

pobranie wymazów i próbek biologicznych.

Nasze wypowiedzi powinny byç rzeczowe.

Jeszcze trudniej jest si´ zachowaç profe-

sjonalnie, gdy ten sam powód sprowadza

na nasz oddzia∏ dziecko. Wi´kszoÊç z nas

jest rodzicami. Patrzàc na niewinnà ma∏à

istotk´ nie mo˝emy si´ „op´dziç” od myÊli,

˝e to mog∏o spotkaç naszà córeczk´ lub na-

szego synka. Zbiera si´ w cz∏owieku taka

z∏oÊç na niesprawiedliwoÊç ca∏ego Êwiata,

na gwa∏ciciela, przez którego ten m∏ody

cz∏owiek, byç mo˝e, nigdy nikomu nie za-

ufa. Strasznie trudno opanowaç zarówno

swe negatywne emocje, jak i ogromne

wspó∏czucie. Naszym zadaniem jest pomoc,

wi´c pomagamy. „Dziecko nale˝y przygoto-

waç do badania, objaÊniç jak b´dzie wyglà-

da∏o. Najlepiej ˝eby zrobi∏ to psycholog,

a gdy nie jest to mo˝liwe, badajàcy lekarz.

W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y zadbaç, aby

podczas badania przez ginekologa m´˝czy-

zn´ w gabinecie z dziewczynkà by∏a kobieta

(np. po∏o˝na). Badanie niekoniecznie musi

odbywaç si´ w bia∏ym fartuchu i na fotelu

ginekologicznym. Przy badaniu powinni

byç rodzice, pod warunkiem, ˝e nie sà

krzywdzicielami dziecka” [2]. Widzimy

bezbronnego, ma∏ego cz∏owieka skrzyw-

dzonego przez doros∏ego, czasem kogoÊ

z rodziny. Nie wiemy jak pomóc, bo czy

mo˝na jakoÊ zaradziç, gdy ktoÊ jest tak bar-

dzo bezbronny i nieszcz´Êliwy? 

U ofiar przemocy seksualnej cz´sto do-

chodzi do objawów zespo∏u stresu pourazo-

wego. Pacjentki sà pe∏ne gniewu, niepokoju,

wzmo˝onej p∏aczliwoÊci, albo wr´cz prze-

Joanna Gawinek ● Licencjat po∏o˝nictwa, studentka Wydzia∏u

Spo∏eczno-Medycznego w Wy˝szej Szkole Planowania Strategicznego 

w Dàbrowie Górniczej, PZZOZ B´dzin, Szpital w Czeladzi

Podstawowe problemy etyczne w postępowaniu kobiet 
i małoletnich, wobec których dopuszczono się 
przemocy seksualnej „Nie ma wolnoÊci absolutnej, istnieje tylko wolnoÊç wyboru. 

Potem ogranicza nas tylko odpowiedzialnoÊç za w∏asne czyny”
P. Coelho [1] 

Jestem po∏o˝nà pracujàcà na oddziale ginekologicznym w jednym z polskich szpitali.
Tak jak wsz´dzie tak i u nas, czasem zdarza si´, ˝e cisz´ nocnego dy˝uru przerywa
dzwonek telefonu. ProÊba o konsultacj´. Trzeba komuÊ pomóc, opatrzyç rany. Dwóch
ros∏ych policjantów i poobdzierana, poobijana m∏oda kobieta szlochajàca, albo wr´cz
przeciwnie, bezg∏oÊnie p∏aczàca. Kolejna ofiara przemocy seksualnej. Kolejna
skrzywdzona istota ludzka i my personel, który ma pomóc, wesprzeç i nie zadawaç
zb´dnych pytaƒ. Trudno przewidzieç, czego ofiara od nas oczekuje: wspó∏czucia,
trzymania za r´k´, potakiwania, potwierdzenia w naszych oczach, ˝e spotka∏a je
rzecz straszna, a mo˝e wr´cz przeciwnie. Jak ma si´ do tego rodzaju wydarzeƒ nasz
kodeks etyczny? Czy znajdziemy w nim odpowiedê na nurtujàce nas pytania jak 
nale˝y post´powaç? Mamy standardy post´powania, opis kolejno wykonywanych
czynnoÊci, ale czy rzeczywiÊcie tylko o to chodzi?
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▼ ciwnie wyciszone, zupe∏nie nie uzewn´trz-

niajàce swoich emocji. Idealnym rozwiàza-

niem by∏aby natychmiastowa pomoc psy-

chologa, choç niestety nie zawsze jest ona

mo˝liwa do zrealizowania. JeÊli to tylko

mo˝liwe staramy si´, ˝eby by∏ z pacjentkà

od samego poczàtku. „Lekarz badajàcy oso-

b´ nieletnià-ofiar´ wykorzystania seksualne-

go powinien zapewniç jej i jej opiekunom

wsparcie psychologiczne oraz mo˝liwoÊç

natychmiastowej konsultacji psychologa kli-

nicznego” [3]. Przy tych wszystkich emo-

cjach trzeba pacjenta przygotowaç na odle-

g∏e nast´pstwa tego, co si´ sta∏o (np. zabu-

rzenia snu, wahania nastroju, depresje),

a tak˝e wskazaç miejsca gdzie mo˝na uzy-

skaç pomoc psychoterapeutycznà.

JeÊli nie ma koniecznoÊci pozostania

w szpitalu pacjent z ca∏ym baga˝em no-

wych, fatalnych doÊwiadczeƒ idzie do do-

mu. Ale jeszcze wczeÊniej lekarz ginekolog

mówi o nast´pstwach tego, co si´ sta∏o,

o cià˝y, zaka˝eniach, w tym o zaka˝eniu wi-

rusem HIV. Jak si´ z tym wszystkim upo-

raç? Wed∏ug badaƒ, wi´kszoÊç tych infor-

macji dotyczàcych tak mo˝liwoÊci dalszych

konsekwencji jak i sposobom ich zapobiega-

nia, nie jest przyswajana przez pacjentk´.

Ale do obowiàzków personelu nale˝y ich

przekazanie.

Wed∏ug naszego Kodeksu etycznego „We

wspó∏pracy z pacjentem piel´gniarka/po∏o˝-

na powinna okazywaç ˝yczliwoÊç, wyrozu-

mia∏oÊç, cierpliwoÊç stwarzajàc atmosfer´

wzajemnego zaufania i zrozumienia” [4].

Zastanawiam si´ tylko jak stworzyç takà at-

mosfer´. Trudno wymagaç od ofiary gwa∏-

tu, ˝e b´dzie, chocia˝ w niewielkim stopniu

ufna, wyrozumia∏a. Nie mo˝e pouk∏adaç so-

bie tego, co jà przed chwilà spotka∏o, ani

mo˝e tego, ˝e wreszcie si´ wyda∏o, ˝e ko-

chajàcy ojciec rodziny przez wiele lat gwa∏-

ci∏ swojà ukochanà córeczk´. Nie ma mowy

o nawet niewielkim zaufaniu. MyÊl´, ˝e

w tej sytuacji wa˝na jest nasza cierpliwoÊç

i zrozumienie.

Kolejnà istotnà sprawà w sytuacji, którà

omawiamy, jest koniecznoÊç zachowa-

nia w tajemnicy wszelkich informacji. „Pie-

l´gniark´/po∏o˝nà obowiàzuje zachowanie

w tajemnicy wszystkich wiadomoÊci o pa-

cjencie i jego Êrodowisku (rodzinnym, spo-

∏ecznym) uzyskanych w zwiàzku z pe∏nie-

niem roli zawodowej” [5]. Karygodnym za-

niedbaniem jest dyskutowanie na temat te-

go, co si´ wydarzy∏o na dy˝urze, z kimkol-

wiek z poza zespo∏u terapeutycznego Od-

dzia∏u. Przekazujàc sobie raport musimy

zdaç relacj´ z przebiegu badania pacjentki,

sposobu jej zachowania, dalszych zleceƒ. In-

formacje te muszà byç przekazane w sposób

rzetelny, choçby po to, by nowa zmiana nie

zadawa∏a kolejnych bolesnych pytaƒ. Jednak

nale˝y pami´taç, ˝e tylko taka, lub podobne,

sytuacje pozwalajà nam na rozmowy na ten

temat. Ka˝da z nas ma ÊwiadomoÊç ko-

niecznoÊci zachowania szczegó∏ów takich

wydarzeƒ w gronie personelu. Nie ukry-

wam jednak, ˝e trudno zachowaç taki dy-

stans do osób, o których mówi∏a ofiara

przemocy, jeÊli znamy je osobiÊcie. Jak po-

daç r´k´ na ulicy naszemu sàsiadowi, o któ-

rym w∏aÊnie dowiedzia∏yÊmy si´, ˝e od kil-

ku lat krzywdzi swojà ˝on´ lub swoje dziec-

ko. Czasem strach o naszych najbli˝szych,

albo pogarda, albo gniew, albo ca∏a gama

innych uczuç, które nami zaw∏adn´∏y, po-

wodujà, ˝e mimo kontroli zdarza si´ nam

inaczej zachowywaç wobec cz∏owieka,

o którym mamy niepochlebne informacje.

Czy jest to do koƒca zgodne z naszymi za-

sadami etycznymi? MyÊl´, ˝e nie. Trudno si´

jednak wyzbyç instynktu samozachowaw-

czego, instynktu ochrony naszych najbli˝-

szych, tak dla nas wa˝nych.

Przeglàdajàc ksià˝k´ „O szcz´Êciu”, na-

tkn´∏am si´ na rozdzia∏ zupe∏nie przeze

mnie niespodziewany w tym miejscu, roz-

dzia∏ o cierpieniu. „PrzykroÊci i cierpieƒ cie-

lesnych doznajemy wtedy na przyk∏ad, gdy

odczuwamy ból lub ch∏ód; duchowych zaÊ,

gdy wstydzimy si´ lub niepokoimy. Pierw-

sze wyst´pujà tylko wtedy, gdy zaszed∏ jakiÊ

fakt fizyczny, który oddzia∏a∏ na nasz orga-

nizm, np. gdy uderzenie zrani∏o naszà skór´

albo gdy obni˝y∏a si´ temperatura otaczajà-

cego nas powietrza. PrzykroÊci zaÊ i cierpie-

nia drugiego rodzaju mogà pojawiç si´ bez

bodêców fizycznych bezpoÊrednio dzia∏ajà-

cych na nasz organizm: wstydzimy si´ nie-

raz myÊli, a niepokoimy si´, zanim sta∏o si´

to, co nas niepokoi” [6]. Dla mnie bardziej

trudne do pokonania sà cierpienia, które

majà êród∏o w naszym duchowym aspekcie

istnienia. Podà˝ajàc tym tokiem myÊlenia,

znacznie ∏atwiej jest mi próbowaç zrozu-

mieç uczucia ofiary przemocy seksualnej.

Wydaje mi si´ (bo na szcz´Êcie mog´ sobie

tylko wyobraziç co czuje ta osoba), ˝e samo

wspomnienie przykrych wydarzeƒ powodu-

je ogromny ból, z którym znacznie trudniej

sobie poradziç ni˝ z poobijanym cia∏em.

Niestety nie da si´ za∏o˝yç na dusz´ plastra

przeciwbólowego. Proces leczenia naszych

uczuç jest znacznie bardziej skomplikowany.

Zbierajàc materia∏ do tej pracy dowie-

dzia∏am si´, ˝e nie tylko personel medyczny

szpitali ma wàtpliwoÊci, co do prowadzenia

post´powania wobec ofiar przemocy seksu-

alnej, zw∏aszcza dzieci. Problemy majà rów-

nie˝ psychologowie, biegli sàdowi. W pod-

sumowaniu panelu dyskusyjnego jeden

z wniosków koƒcowych brzmia∏: „Szczegól-

nà uwag´ trzeba poÊwi´ciç sytuacji diagno-

zy dziecka - ofiary przest´pstwa. Cierpienie,

l´k przed ocenà doros∏ego, koniecznoÊç po-

wrotu do prze˝yç traumatycznych, niebez-

pieczeƒstwo wtórnego urazu to okoliczno-

Êci, w których psycholog musi stale rozwa-

˝aç, czy w efekcie jego dzia∏aƒ nie jest nara-

˝one dobro dziecka” [7]. W czasie ca∏ego

naszego post´powania musimy mieç na

wzgl´dzie w∏aÊnie dobro dziecka. Mimo

wszystkich niesprzyjajàcych okolicznoÊci,

dziecko, które jest na czas badania pod na-

szà opiekà musi czuç si´ bezpiecznie i wie-

dzieç, ˝e nasze zabiegi majà mu pomóc,

a nie krzywdziç.

Problemy etyczne w post´powaniu wo-

bec ofiar przemocy seksualnej, sà tak

jak wszystkie problemy etyczne niejedno-

znaczne, nieporównywalne i nie do koƒca

podporzàdkowane kodeksom i procedurom

post´powania. Nasza praca polega na obco-

waniu z ludêmi i pomocy udzielanej lu-

dziom. „Niejeden bardzo chcia∏by nie byç

sobà, ale to si´ nikomu, niestety nie udaje”

[8]. MyÊl´, ˝e to dotyczy przede wszystkim

naszych pacjentów, ofiar przest´pstw. Ka˝da

z nich wola∏aby „wyskoczyç z brudnej sie-

bie” i byç znowu szcz´Êliwym cz∏owiekiem.

Wola∏aby cieszyç si´ ˝yciem, a nie cierpieç

na samà myÊl. Ale czy to „nie bycie sobà„

nie dotyczy równie˝ nas? Ka˝dy woli byç

Êwiadkiem cudownych prze˝yç np. takich

jak narodziny nowego, oczekiwanego na

tym Êwiecie cz∏owieka (dlatego zosta∏am

po∏o˝nà). Woli unikaç cierpienia, bólu i roz-

wa˝aƒ na temat obowiàzujàcego go Kodek-

su Etyki. Bo czy ka˝da z nas, by∏aby w sta-

nie dostosowaç si´ do wymienianego w 3

punkcie Przyrzeczenia, ˝e b´dzie „NieÊç po-

moc ka˝demu cz∏owiekowi bez wzgl´du na

ras´, wyznanie religijne, narodowoÊç, po-

glàdy polityczne, stan majàtkowy i inne ró˝-

nice” [9], gdy tym cz∏owiekiem by∏by gwa∏-

ciciel naszej pacjentki? Na pewno opatrzy∏y-

byÊmy jego rany, ale czy dba∏ybyÊmy o oka-

zywanie ˝yczliwoÊci, wyrozumia∏oÊci? Chy-

ba niekoniecznie. A przecie˝ jest to zgodne

z naszymi zasadami post´powania, jesteÊmy

tylko ludêmi. Wa˝ne by zrobiç wszystko,

aby „odpowiedzialnoÊç za w∏asne czyny”

nie ogranicza∏a nas za bardzo.

Bibliografia u autorki



Warto wiedzieć

Nasze Sprawy ● G r u d z i e ń 2 0 0 9 21

▼

Nowa grypa A/H1N1 jest chorobà uk∏a-

du oddechowego, która przenosi si´

drogà kropelkowà, bàdê przez kontakt bez-

poÊredni z zaka˝onà osobà lub ze ska˝onymi

powierzchniami i wywo∏uje podobne obja-

wy jak grypa sezonowa.

Wirus grypy A(H1N1) poza organi-

zmem ˝ywym mo˝e przetrwaç jedynie kilka

godzin (Êrednio od 2 do 3 godz.).

Pandemia (gr. pan = wszyscy + gr. de-

mos = lud) jest to epidemia danej choroby

zakaênej obejmujàca rozleg∏e obszary np. ca-

∏y kontynent lub nawet Êwiat. Wed∏ug defi-

nicji WHO pandemià okreÊlamy epidemi´

wyst´pujàcà w tym samym czasie w ró˝nych

krajach i na ró˝nych kontynentach.

Grypa pandemiczna ma ci´˝szy przebieg

w stosunku do grypy sezonowej. W okresie

pandemii zwi´kszona jest liczebnoÊç wyst´-

powania objawów ogólnych, zapaleƒ p∏uc

i wtórnych powik∏aƒ.

Historia
• Pierwsza pandemia grypy mia∏a miejsce

w 1580 r. Spustoszy∏a wtedy ludnoÊç

Afryki, Azji i Europy.

• W 1918 r. grypa hiszpanka wywodzàca si´

z USA wywo∏ana wirusem A(H1N1) za-

atakowa∏a 500 mln ludzi na Êwiecie, g∏ów-

nie osoby w wieku od 20 do 40 lat. Zmar-

∏o ok. 50-100 mln z czego 20-30 mln

w Europie.

• W 1957 r. grypa azjatycka spowodowana

wirusem A(H2N2) zabi∏a 1,5–2 mln ludzi

na Êwiecie.

• W 1968 r. w wyniku grypy „Hongkong”

wywo∏anej wirusem A(H3N2) zmar∏o

0,7–1 mln osób.

• Wszystkie wirusy pandemiczne XX wieku

zawiera∏y komponent wirusa grypy pta-

siej.

Jak skutecznie chroniç si´ przed grypà
wywo∏anà wirusem typu A/H1N1:
• Unikaj bliskiego kontaktu z osobà majàcà

kaszel i objawy przezi´bienia

• W czasie kaszlu i kichania zakrywaj usta

i nos chusteczkà higienicznà

• Unikaj dotykania ust, nosa i oczu

• Wyrzucaj chusteczki natychmiast po u˝y-

ciu do kosza

• Unikaj powitaƒ przez podanie r´ki

• Cz´sto i dok∏adanie myj r´ce ciep∏à wodà

i myd∏em przez ok. 20-30 sek.

• U˝ywaj preparatów do dezynfekcji ràk

• Regularnie myj i dezynfekuj powierzchnie

cz´sto dotykane tj.: klamki, biurka, w∏àcz-

niki Êwiat∏a, aparaty telefoniczne itp.

• Ogranicz czas przebywania w zat∏oczo-

nych pomieszczeniach

• Cz´sto wietrz pomieszczenia, w których

przebywasz – 3-4 razy dziennie, ka˝dora-

zowo po 10 min.

• Prowadê zdrowy styl ˝ycia – unikaj stresu,

wysypiaj si´, dobrze od˝ywiaj, pij du˝o

p∏ynów, dbaj o aktywnoÊç fizycznà

• JeÊli zaobserwowa∏eÊ u siebie objawy gry-

popochodne, przebywajàc w pomieszcze-

niu z innymi pracownikami – u˝yj ma-

seczki ochronnej na nos i usta.

W przypadku objawów grypy takich jak:
• Wzrost temperatury cia∏a powy˝ej 38

stopni

• Kaszel lub trudnoÊci w oddychaniu

• Bóle mi´Êniowe i stawowe

• Ból g∏owy

• Wymioty i biegunka

• Os∏abienie oraz inne objawy ogólnoustro-

jowe

– Zg∏oÊ si´ do lekarza pierwszego kontaktu

w miejscu zamieszkania

– W czasie choroby pozostaƒ w domu – nie

stwarzaj mo˝liwoÊci zara˝enia innych

osób.

Okres zaraêliwoÊci:
• Pierwszy dzieƒ przed wystàpieniem obja-

wów do 7 dni po ich wystàpieniu.

Okres inkubacji:
• 7 dni, mo˝e byç d∏u˝szy.

Kryteria kliniczne:
Ka˝da osoba, u której wystàpi∏, co naj-
mniej jeden z trzech poni˝szych obja-
wów:
• goràczka powy˝ej 38°C i objawy ostrej in-

fekcji dróg oddechowych,

• zapalenie p∏uc (ci´˝ka choroba uk∏adu od-

dechowego)

• zgon z powodu ostrej choroby uk∏adu od-

dechowego o nieznanej etiologii.

Kryteria laboratoryjne:
Co najmniej jedno z trzech poni˝szych
badaƒ:
• real time RT – PCR

• hodowla wirusa (wymagane laboratorium

BSL3)

• czterokrotny wzrost swoistych przeciwcia∏

neutralizujàcych przeciw nowemu wiruso-

wi grypy

• A(H1N1) surowica pobrana w trakcie

ostrej fazy choroby oraz minimum 10-14

dni póêniej (w fazie zdrowienia).

Kryteria epidemiologiczne:
Co najmniej jedno z trzech poni˝szych
kryteriów w okresie 7 dni przed wystà-
pieniem choroby:
• bliski kontakt z osobà chorà – przypad-

kiem potwierdzonym choroby wywo∏anej

przez nowy wirus grypy A(H1N1)

• przebywanie na terenach (w krajach)

gdzie stwierdzono przenoszenie si´ no-

wego wirusa grypy A(H1N1) z cz∏o-

wieka na cz∏owieka (specjalna lista

ECDC)

• praca w laboratorium, w którym sà bada-

ne próbki zawierajàce nowy wirus grypy

A(H1N1).

Iwona Kowalska ● Specjalista piel´gniarstwa epidemiologicznego, 

Centrum Pediatrii im. J. Paw∏a II w Sosnowcu

Co należy wiedzieć 
o grypie A(H1N1) i profilaktyce?
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Wokół zawodu
▼ Rodzaje kontaktów (kontakt z osobà

chorà odnosi si´ do okresu wyst´powania
u tej osoby objawów klinicznych):
• kontakt rodzinny, przebywanie z osobà

w jednym mieszkaniu, w jednym po-

mieszczeniu, w miejscu pracy oraz inne

osoby wskazane przez chorego jako pozo-

stajàce z nim w bliskim kontakcie

• kontakt bezpoÊredni (twarzà w twarz)

• przebywanie z osobà chorà w odleg∏oÊci

poni˝ej 2-metrów kiedy osoba ta kicha,

kaszle lub rozmawia

• kontakt intymny z osobà chorà – bezpo-

Êredni kontakt z wydzielinami dróg odde-

chowych osoby chorej.

Ârodki bezpieczeƒstwa:

• r´kawiczki jednorazowe

• fartuchy jednorazowe

• gogle

• maski typu FFP2 do filtrowania czàste-

czek wirusowych (lub maseczki chirur-

giczne)

• Êrodki do dezynfekcji powierzchni o dzia-

∏aniu wirusobójczym zgodnie z aktualnym

wykazem.

Pomieszczeniem przeznaczonym do ba-

dania chorych z podejrzeniem zachorowania

na gryp´ A/H1N1 jest pokój (izolatka) szpi-

talnego Oddzia∏u Ratunkowego.

Po zakoƒczonych badaniach, konsultacji,

przekazaniu pacjenta do szpitala zakaênego

nale˝y przeprowadziç dezynfekcj´ gruntownà

pomieszczenia Êrodkami wirusobójczymi

zgodnie z obowiàzujàcym wykazem (w sprzy-

jajàcych warunkach wirus grypy na twardych

powierzchniach mo˝e pozostaç do 2 dni).

Higiena rąk – najlepszą
ochroną

W∏aÊciwie higiena ràk jest podstawà pre-

wencji i kontroli w zakresie zaka˝eƒ podczas

pandemii grypy. 

Dezynfekcja ràk Êrodkami na bazie alko-

holu – zalecane do rutynowego odka˝ania

ràk w placówkach s∏u˝by zdrowia, z wyjàt-

kiem przypadków widocznego zabrudzenia

ràk.

Profilaktyka, szczepienia
ochronne

Szczepionka przeciw grypie sezonowej –

dost´pna na rynku trójwalentna – corocznie

sk∏ad jest okreÊlany przez WHO.

Komitet do spraw pandemii grypy
w dniu 08.09.2009 r. zaleci∏ stosowanie

szczepionki przeciwko grypie Êwiƒskiej
(pandemicznej) w pierwszej kolejnoÊci
dla:
• pracowników s∏u˝by zdrowia

• kobiet w cià˝y z grupy o podwy˝szonym

ryzyku, ze wskazania lekarza

• dzieci powy˝ej 6 miesi´cy ˝ycia z choroba-

mi przewlek∏ymi

• przedstawicieli s∏u˝b publicznych

• osoby powy˝ej 65 roku ˝ycia z chorobà

przewlek∏à.

W dzisiejszych czasach pacjenci majà pra-

wo oczekiwaç, ˝e jesteÊmy odpowiednio

przygotowani na mo˝liwy rozwój sytuacji.

Dzia∏ania higieniczno-prewencyjne odgry-

wajà na Êwiecie coraz wi´kszà rol´ jako Êro-

dek obrony przed zagro˝eniem grypy

A(H1N1).

W czerwcu 2009 r. WHO og∏osi∏a pan-

demi´ nowej grypy A(H1N1), poniewa˝

odnotowano zachorowania w 70. krajach na

ró˝nych kontynentach. Na podstawie da-

nych statystycznych mo˝na stwierdziç, ˝e

nowy wariant grypy nie powoduje zwi´k-

szonej ÊmiertelnoÊci w porównaniu do gry-

py sezonowej.

Koleżanki i Koledzy 
Przypominamy, że Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
wydał broszurę nt. Treści merytoryczne i metodyczne dotyczące profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy
A(H1N1)v, wydano: Warszawa, sierpień 2009. Informacja: www.pis.gov.pl

Dodnia 17 listopada 2009 r. do godz.

9.00, w laboratoriach Krajowego

OÊrodka ds. Grypy NIZP-PZH, WSSE

w ¸odzi, WSSE w Warszawie, WSSE

w Olsztynie i WSSE w Katowicach potwier-

dzono ∏àcznie 275* przypadków zaka˝enia

wirusem grypy typu A/H1N1v.

W ciàgu ostatnich 24 godzin na terenie

krajów UE i EFTA odnotowano 14 zgonów

z powodu zaka˝enia wirusem grypy typu

A/H1N1v. Dotychczas wystàpi∏o ∏àcznie

515 zgonów.

Do tej pory na Êwiecie potwierdzono

∏àcznie 7 092 zgony z powodu zaka˝enia wi-

rusem grypy typu A/H1N1v.

Kontynuowany jest nadzór i na bie˝àco

monitorowana jest sytuacja epidemiologicz-

na.

* Liczba ta uwzgl´dnia jedynie przypadki potwier-

dzone laboratoryjnie i nie stanowi rzeczywistej licz-

by osób zaka˝onych wirusem grypy typu

A/H1N1v w Polsce.

Liczba zgonów z powodu zaka˝enia wi-

rusem A/H1N1v w krajach UE i EFTA

(stan na dzieƒ 17.11.2009, godz. 900) oraz

poza krajami UE i EFTA (stan na dzieƒ

16.11.2009 r., godz. 160000).

Liczba zgonów zg∏oszonych w ciàgu
ostatnich 24 godzin
Kraje UE i EFTA
Austria – 1

Belgia – 11

Bu∏garia – 5

Czechy – 1

Finlandia – 7

Francja – 59

Grecja – 5

Niemcy – 16

W´gry – 5

Irlandia – 15

Islandia – 1

W∏ochy – 953

¸otwa – 1

Luksemburg – 12

Malta – 3

Holandia – 22

Norwegia – 119

Polska – 12

Portugalia – 17

S∏owacja – 1

Hiszpania – 88

Szwecja – 5

Wielka Brytania – 1186

Inne Kraje Europy 
i Azja Centralna
Azerbej˝an – 2

Bia∏oruÊ – 7

Chorwacja – 4

Kosowo – 1

Serbia – 9

Mo∏dawia – 17

Rosja – 19

Ukraina – 14

èród∏o:

Raport ECDC z dnia 17 listopada 2009, godz. 900.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadków
zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1v u ludzi z dnia 17 listopada 2009 r.
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Warto wiedzieć

Tematykà HIV/AIDS na ró˝nych p∏asz-

czyznach zajmujemy si´ ju˝ od ponad

dwudziestu lat. Przez ca∏y ten czas powsta-

∏o szereg profesjonalnych portali interneto-

wych, które udost´pniajà nam aktualnà

wiedz´. Warto powtórzyç za Beatà Ochoc-

kà (Nasze Sprawy, grudzieƒ 2008, s.11), i˝

„HIV – warto przypominaç…” Istotnym

jest przypomnienie, i˝ HIV nie jest tym sa-

mym, co AIDS. Czym jest HIV? Ludzki

wirus niedoboru odpornoÊci, HIV (ang.

human immunodeficiency virus) - wirus

z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowi-

rusów. Atakuje g∏ównie limfocyty T-po-

mocnicze (limfocyty Th). Wiriony majà

budow´ kulistà i otoczone sà otoczkà lipi-

dowà, zawierajàcà liczne bia∏ka (glikoprote-

iny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41

u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod os∏onkà

znajduje si´ p∏aszcz bia∏kowy, czyli kapsyd,

kryjàcy materia∏ genetyczny wirusa (RNA)

i enzymy: odwrotnà transkryptaz´, integra-

z´ [1]. Wywo∏uje AIDS. Jest dyskutowane,

kto jako pierwszy wyizolowa∏ wirus HIV.

Uznaje si´, ˝e by∏ to zespó∏ Luca Monta-

gniera (1983) pracujàcy w Instytucie Pa-

steura. W 1984 roku wirus zosta∏ wyizolo-

wany przez zespó∏ Roberta Gallo w USA.

HIV wykazuje tropizm w stosunku do ko-

mórek posiadajàcych na swojej powierzch-

ni antygeny CD4, czyli do limfocytów T-

pomocniczych, makrofagów i komórek mi-

krogleju. Przy zaka˝eniu drogà p∏ciowà in-

fekcji ulegajà najpierw makrofagi. Przy za-

ka˝eniu poprzez krew infekcji ulegajà jako

pierwsze limfocyty T, co skutkuje ostrzej-

szym przebiegiem choroby [2]. Mo˝e byç

przenoszony drogà p∏ciowà (przez stosu-

nek z zaka˝onà osobà) lub poprzez transfu-

zj´ zaka˝onej krwi oraz u˝ywanie igie∏ za-

nieczyszczonych krwià zaka˝onych osób

(osoby przyjmujàce substancje psychoak-

tywne drogà iniekcji) oraz ∏o˝ysko lub krew

w trakcie porodu (zaka˝enie oko∏oporodo-

we), a tak˝e z mlekiem matki [3]. 

èród∏em zaka˝enia oraz rezerwuarem

jest cz∏owiek w ka˝dym stadium choroby.

Wrotami zaka˝enia jest uszkodzona skóra

lub b∏ony Êluzowe. Wirus obecny jest

w krwi, wydzielinach narzàdów p∏ciowych,

mleku matki oraz ka˝dym p∏ynie ustrojo-

wym zawierajàcym zaka˝onà krew. Celem

ataku wirusa jest system immunologiczny,

który zwalcza atakujàce nas drobnoustroje

oraz choroby. Wirus powoli, ale systema-

tycznie powoduje ciàg∏y spadek odporno-

Êci organizmu zaka˝onego, a˝ w koƒcu do-

prowadza do stanu ca∏kowitej bezbronno-

Êci immunologicznej, czyli AIDS. Zaka˝e-

nie HIV przebiega przez wiele lat (Êrednio

8 do 10 lat) bez ˝adnych objawów klinicz-

nych. Nie powoduje dolegliwoÊci, nie daje

zmian w podstawowych badaniach labora-

toryjnych, które wykonuje si´ na przyk∏ad

podczas badaƒ okresowych [4]. 

Przebieg i objawy [5]
Pierwotna infekcja HIV

W pierwszej fa-

zie po ok. 3-6 tygo-

dni od zaka˝enia

HIV u 50-90%

osób wyst´pujà nie-

charakterystyczne

objawy: goràczka,

nudnoÊci, wymioty,

zapalenie gard∏a,

ogólne zm´czenie,

owrzodzenia jamy

ustnej, bóle mi´Êni

i stawów, zmiany

skórne czy biegun-

ka, które zazwyczaj

samoistnie ust´pujà

w przeciàgu 14 dni. Dochodzi do pozorne-

go wyzdrowienia. 

Okres bezobjawowego zaka˝enia HIV 
Okresowi temu, w którym brak jakichkol-

wiek objawów towarzyszy rozmna˝anie si´

wirusa w w´z∏ach ch∏onnych. Chorzy mogà

byç w dobrym stanie i nie wiedzieç o infekcji.

A to o tyle du˝e znaczenie, ˝e nieÊwiadomi

swojej choroby mogà staç si´ êród∏em zaka˝e-

nia dla innych. Okres bezobjawowy trwa Êred-

nio 8 lat (przeci´tnie od 1,5 roku do 15 lat). 

Koƒcowe stadium choroby – AIDS
(ang. Acquired ImmunoDeficiency Syndro-

me) czyli zespó∏ nabytego upoÊledzenia od-

pornoÊci. Charakteryzuje si´ on wystàpie-

niem trudnych do leczenia infekcji oportuni-

stycznych. Sà to zaka˝enia drobnoustrojami,

które w zdrowym organizmie nie powodujà

choroby lub sà kontrolowane przez uk∏ad

odpornoÊciowy. Wyst´pujà wtedy choroby

nazywane wskaênikowymi, czyli takie, któ-

rych obecnoÊç Êwiadczy o rozwini´ciu si´

AIDS m.in.:

• bakteryjne powtarzajàce si´ zapalenia

p∏uc,

• gruêlica ró˝nych narzàdów,

• grzybice narzàdów wewn´trznych,

• rozleg∏y pó∏pasiec,

• zaka˝enia wirusem opryszczki, 

• toksoplazmoza,

• niektóre nowotwory (m.in. rak szyjki ma-

cicy, mi´sak Kaposiego).

Zanim wprowadzono leki antyretrowiru-

sowe osoba, u której rozwinà∏ si´ AIDS mia-

Maria Siwek ● Mgr pedagogiki, specjalista profilaktyki i terapeuta 

uzale˝nieƒ, Miejski OÊrodek Profilaktyki i Integracji Spo∏ecznej w Rudzie

Âlàskiej, Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

…warto przypominać!
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∏a przed sobà od 12 do 18 miesi´cy ˝ycia.

Obecnie leki znacznie przed∏u˝y∏y okres ˝y-

cia chorych na AIDS. Mo˝na powiedzieç, ˝e

rokowania osób ˝yjàcych z HIV zmieni∏y si´

radykalnie. Obecnie coraz cz´Êciej zaka˝enie

HIV okreÊla si´ mianem choroby przewle-

k∏ej, a w∏aÊciwie prowadzone leczenie mo˝e

przed∏u˝yç ˝ycie o 30 lat. 

Proponuj´ spojrzenie na powy˝szy dia-

gram przedstawiajàcy drogi zaka˝enia HIV

(na podst. danych PZH) od 1985 roku.

Obecnie w Polsce najcz´Êciej do zaka˝enia

HIV dochodzi poprzez kontakty seksualne,

a˝ 48% wszystkich zaka˝eƒ wÊród osób przyj-

mujàcych narkotyki drogà do˝ylnà Êwiadczy

o „historycznym” spojrzeniu na problematy-

k´ zaka˝eƒ HIV, gdzie niemal˝e obligatoryj-

nie badano uzale˝nionych od narkotyków.

DziÊ zwraca si´ uwag´ spo∏eczeƒstwu na ry-

zykowne zachowania, które szczególnie cz´-

sto zdarzajà si´ w grupie wiekowej 18-39 lat.

To w∏aÊnie w tej grupie zauwa˝amy w ostat-

nim czasie najwi´kszy wzrost liczby zaka˝eƒ

HIV. Przypomina si´ w kampaniach profilak-

tycznych, ˝e problem HIV/AIDS mo˝e doty-

czyç ka˝dego z nas - bez wzgl´du na wiek,

status spo∏eczny, miejsce zamieszkania, prze-

konania, czy te˝ p∏eç. Stàd istotna jest nasza

gotowoÊç na przyj´cie pacjenta, który mo˝e

byç osobà zaka˝onà HIV.

Jak wyglàda sytuacja epidemiologiczna
w Polsce? Do koƒca czerwca 2009 roku od-

notowano 12 441 zaka˝onych ogó∏em, z te-

go co najmniej 5 503 zaka˝onych w zwiàz-

ku z u˝ywaniem narkotyków

2 268 zachorowaƒ na AIDS, a 1 011

chorych zmar∏o [6]; statystycznie w Polsce 2

osoby dowiadujà si´ o swym zaka˝eniu,

a 25% wszystkich osób zaka˝onych HIV to

kobiety. Wa˝nym jest proponowanie wyko-

nania testu na HIV kobietom w cià˝y, by

uchroniç dziecko przed zaka˝eniem. O tym

mówi kampania Krajowego Centrum ds.

AIDS pn. „Daj szans´ swojemu dziecku, nie

daj szansy AIDS”.

Co dajà nam te informacje? Przede

wszystkim mamy tu do czynienia z tak zwa-

nà „ciemnà” liczbà zaka˝eƒ HIV. O liczbie

zaka˝onych na terenie naszego kraju dowia-

dujemy si´ o osobach, które zdecydowa∏y si´

na wykonanie testu na HIV, w sporej wi´k-

szoÊci przypadków, to sytuacja zdrowotna

spowodowa∏a podj´cie takiej decyzji. Nie-

znana wcià˝ pozostanie liczba osób zaka˝o-

nych „realnie”. MàdroÊcià wi´c jest podejÊcie

do ka˝dego pacjenta, jakby by∏ potencjalnie

osobà zaka˝onà. Wiadomym dziÊ jest, i˝ lu-

dzie ˝yjàcy z HIV mogà prowadziç i prowa-

dzà normalne ˝ycie, tj. mogà si´ uczyç, pra-

cowaç, zak∏adaç rodziny i zwiàzki, mieç

dzieci i uprawiaç seks. Cz∏owiek ˝yjàcy

z HIV nie mo˝e jedynie: byç krwiodawcà,

oddawaç narzàdów do przeszczepów, upra-

wiaç seksu bez prezerwatywy.

Z uwagi na konsekwencje wynikajàce z za-

ka˝enia HIV, piel´gniarki i po∏o˝ne winny

byç kompetentne, zdolne do otwartego oma-

wiania wszystkich tematów zwiàzanych ze

zdrowiem równie˝ w aspekcie HIV/AIDS.

Miejski OÊrodek Profilaktyki i Integracji Spo-

∏ecznej swà ofertà szkoleniowà obejmuje zain-

teresowanych mieszkaƒców miasta Ruda Âlà-

ska. Szkolimy warsztatowo ró˝ne grupy za-

wodowe w dziedzinie problematyki profilak-

tyki HIV/AIDS. 

Wszelkie informacje dostępne są 
na stronie: www.mopiis.lap.pl
Proponowane strony internetowe 
ze sprawdzoną i aktualną wiedzą nt.
HIV/AIDS:
www.aids.gov.pl
www.cd4.pl
www.hiv-aids.edu.pl
Gdzie można bezpłatnie i anonimowo 
wykonać test na HIV?
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 
przy Górnośląskim Stowarzyszeniu
„Wspólnota”
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów:
pon., wt. 14.00–17.30, śr.,
1400–1620, cz., pt. 1500–1600.
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Kole˝anki i Koledzy,
Przypominamy kluczowe przes∏anki Mi´dzynarodowej Wytycznej ONZ Nr 6:
• dost´p do prewencji, leczenia, opieki i i wsparcia w zakresie HIV/AIDS i prawa cz∏owieka
• dost´p do leczenia HIV/AIDS jest fundamentalnym prawem w realizacji prawa do zdrowia;
• zapobieganie, leczenie, opieka i wsparcie sà wzajemnie si´ uzupe∏niajàcymi elementami walki z epidemià

HIV/AIDS;
• dost´p do leków jest jednym z elementów ca∏oÊciowej strategii leczenia, opieki oraz wsparcia;
• zapewnienie trwa∏ego dost´pu do leczenia wymaga dzia∏ania na wielu p∏aszczyznach;
• wspó∏praca mi´dzynarodowa jest podstawà w drodze do zapewnienia równego i sprawiedliwego dost´pu 

do opieki, leczenia i wsparcia dla wszystkich potrzebujàcych.

èród∏o:

Mi´dzynarodowe Wytyczne w zakresie HIV/AIDS i praw cz∏owieka. Przeglàd Wytycznej 6 Dost´p do prewencji, leczenia, opieki i wsparcia. Organizacja Narodów

Zjednoczonych. Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Cz∏owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (OHCHR) oraz UNAIDS. Genewa 2003. Krajowe

Centrum ds. AIDS. 

▼
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Wywiad z…

: W dniu 28 paêdziernika
2009 roku otrzyma∏a Pani nominacj´ Woje-
wody Âlàskiego na stanowisko Konsultanta
Wojewódzkiego w Dziedzinie Piel´gniarstwa
Epidemiologicznego, pe∏niàc funkcj´ Piel´-
gniarki Epidemiologicznej – Kierownika
Dzia∏u Epidemiologii i Higieny Szpitalnej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kli-
nicznym Nr 6 Âlàskiego Uniwersytetu Me-
dycznego GórnoÊlàskim Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach. Prosz´ przedstawiç
naszym czytelnikom swojà drog´ zawodowà.
M.M.: Funkcj´ Piel´gniarki Epidemiolo-

gicznej – Kierownika Dzia∏u Epidemiologii

i Higieny Szpitalnej w GórnoÊlàskim Cen-

trum Zdrowia Dziecka w Katowicach pe∏ni´

od listopada 2000 roku. Drog´ zawodowà

rozpocz´∏am w Górniczym Centrum Me-

dycznym w Katowicach - Ochojcu jako pie-

l´gniarka - instrumentariuszka Bloku Opera-

cyjnego Kardiochirurgii. 

Zdobytà wiedz´ i doÊwiadczenie podczas za-

granicznych sta˝y i szkoleƒ organizowanych

dla piel´gniarek operacyjnych m.in. w Bel-

gii, Szwecji, Francji i we W∏oszech wykorzy-

sta∏am podczas opracowania „Standardów

w kardiochirurgii”, jak równie˝ jako wspó∏-

autor ksià˝ki „Piel´gniarstwo operacyjne”.

Umiej´tnoÊç wspó∏pracy w zespole, solidna

realizacja wykonywanych poleceƒ, zdolnoÊç

do samodzielnej pracy, zainteresowanie j´zy-

kami obcymi pozwoli∏o mi w 1998 roku na

podj´cie blisko trzyletniego kontraktu

w prywatnej Klinice Kardiochirurgii w Co-

swig (Niemcy). Ukoƒczy∏am studia na Uni-

wersytecie Âlàskim w Katowicach, Wydziale

Nauk Spo∏ecznych Instytutu Socjologii oraz

Specjalizacj´ w dziedzinie Piel´gniarstwa

Epidemiologicznego przy Âlàskim Centrum

Zdrowia Publicznego w Katowicach. W la-

tach 2006-2008 by∏am Kierownikiem spe-

cjalizacji w dziedzinie Piel´gniarstwa Epide-

miologicznego przy Okr´gowej Izbie Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach. Od

2007 roku pe∏ni´ funkcj´ Prezesa Polskiego

Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiolo-

gicznych. W czerwcu 2008 roku ukoƒczy-

∏am w Wy˝szej Szkole Planowania Strate-

gicznego w Dàbrowie Górniczej studia po-

dyplomowe na kierunku Zarzàdzanie Pla-

cówkami S∏u˝by Zdrowia. Uczestnicz´

w licznych konferencjach, kursach, szkole-

niach z zakresu zapobiegania i zwalczania

zaka˝eƒ szpitalnych jako organizator, wyk∏a-

dowca lub uczestnik. Jestem wspó∏autorem

standardów – Zasady utrzymania czystoÊci

w Zak∏adach Opieki Zdrowotnej. 28 paê-

dziernika 2009 roku podczas spotkania Wo-

jewody Âlàskiego Zygmunta ¸ukaszczyka

z wojewódzkimi konsultantami w ochronie

zdrowia, otrzyma∏am nominacj´ do pe∏nie-

nia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego

w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicz-

nego.

: Pani Konsultant – Jaka jest
rola i jaki zbiór zadaƒ nale˝y do Konsultan-
ta Wojewódzkiego w Dziedzinie Piel´gniar-
stwa Epidemiologicznego?
M.M.: Wspó∏czesne problemy medycyny

to tak˝e ryzyko zagro˝enia zaka˝eniami

szpitalnymi. Istnieje du˝a potrzeba rozwià-

zywania z∏o˝onych problemów bezpieczeƒ-

stwa chorych leczonych we wszystkich ro-

dzajach placówek opieki, leczenia i rehabili-

tacji oraz innych publicznych i niepublicz-

nych placówek dotyczàcych zdrowia pu-

blicznego mieszkaƒców województwa Êlà-

skiego. Do rozwiàzywania takich i wielu in-

nych problemów, zgodnie z przepisami

prawnymi powinien byç kierowany Konsul-

tant wojewódzki.

Zbór zadaƒ zawiera Ustawa o konsultantach

w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008

r., która zacz´∏a obowiàzywaç w czerwcu

2009 r. Ustawa wprowadzi∏a m.in. pi´ciolet-

nià kadencyjnoÊç konsultantów. Rozszerzy∏a

zakres zadaƒ konsultantów - upowa˝ni∏a

konsultantów „do przeprowadzania kontroli

podmiotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych dotyczàcych realizacji kszta∏cenia

i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy

stomatologów, piel´gniarek, po∏o˝nych, far-

maceutów oraz osób wykonujàcych inne za-

wody medyczne lub inne zawody majàce za-

stosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie

wynikajàcym z programów kszta∏cenia”.

: Które ze stosowanych proce-
dur w jednostkach szpitalnych umo˝liwià
Pani Konsultant ocen´ aktualnej sytuacji
epidemiologicznej w placówkach s∏u˝by zdro-
wia na terenie naszego województwa oraz
okreÊlenie priorytetów dzia∏ania?
M.M.: Nie chcia∏abym na dzieƒ dzisiejszy

oceniaç sytuacji epidemiologicznej w pla-

cówkach s∏u˝by zdrowia na terenie naszego

województwa, du˝o jest celów do zrealizo-

wania, jednak sà wÊród nich te najpilniejsze,

a mianowicie - standaryzacja dotyczàca pro-

filaktyki i kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, któ-

ra obejmuje zagadnienia, mi´dzy innymi ta-

kie jak higiena szpitalna czy terapia do˝ylna.

Ârodowisko, w którym spe∏niane sà podsta-

wowe standardy jakoÊci, a wraz z nimi stan-

dardy czystoÊci jest podstawowym za∏o˝e-

niem poprawnej dzia∏alnoÊci.

CzystoÊç i higiena w szpitalach na wysokim

poziomie to wyzwanie dla osób odpowie-

dzialnych za te dzia∏ania. Organizowanie

sprawnego systemu utrzymywania czystoÊci

w zak∏adach opieki zdrowotnej powinno byç

zagadnieniem priorytetowym dla ka˝dego.

Ka˝dà procedur´ powinien opracowywaç

zespó∏ specjalistów z danej dziedziny, znajà-

cych zarówno teoretyczne za∏o˝enia zawar-

tych w procedurze zagadnieƒ, jak i praktycz-

ne zasady wykonania. Opracowanie, wdra-

Wywiad z Miros∏awà Malarà – mgr socjologii,

Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Piel´gniarstwa 

Epidemiologicznego, Specjalistà Piel´gniarstwa Epidemiologicznego, 

Kierownikiem Dzia∏u Epidemiologii i Higieny Szpitalnej w SPSK Nr 6 

SUM w Katowicach, GórnoÊlàskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Paw∏a II, 

Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiologicznych

▼
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Wywiad z…
▼ ˝anie, przestrzeganie oraz kontrola procedur

i standardów w zakresie higieny szpitalnej

pozwala uzyskaç bezpieczne Êrodowisko do

leczenia pacjentów. Opracowane programy

higieny we wszystkich obszarach powinny

zostaç zatwierdzone przez Zespó∏ ds. Kon-

troli Zaka˝eƒ, którego cz∏onkiem jest Piel´-

gniarka Epidemiologiczna.

: Jakie zakresy wiedzy i umie-
j´tnoÊci sà niezb´dne w pracy piel´gniarki
epidemiologicznej aby chroniç pacjentów
i pracowników przed zaka˝eniami szpitalny-
mi? Czy nasza grupa zawodowa systema-
tycznie uczestniczy w kszta∏ceniu podyplomo-
wym z tego zakresu?
M.M.: Aby sprostaç wymaganiom, osoby

zatrudnione na stanowisku piel´gniarki epi-

demiologicznej nie tylko muszà mieç

ogromne doÊwiadczenie zawodowe, ale tak-

˝e muszà byç odpowiednio przygotowane

merytorycznie i sà zobowiàzane do sta∏ego

samokszta∏cenia. 

Piel´gniarstwo epidemiologiczne to m∏oda,

ale bardzo pr´˝nie rozwijajàca si´ dziedzina

piel´gniarstwa. Pierwsze piel´gniarki epi-

demiologiczne na Âlàsku rozpocz´∏y prac´

w Êlàskich szpitalach na poczàtku lat dzie-

wi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. To by∏a

inna rzeczywistoÊç polskiego szpitalnictwa.

O wiele trudniejsza pod kàtem wymagaƒ

i spojrzenia na problem prewencji zaka˝eƒ.

Piel´gniarki epidemiologiczne w tamtym

czasie, to prawdziwe pionierki tego zawo-

du.

8 grudnia 2000 roku w Szpitalu Klinicznym

im. A. Miel´ckiego w Katowicach, odby∏o

si´ pierwsze spotkanie piel´gniarek epide-

miologicznych województwa Êlàskiego.

Spotkanie zainicjowa∏a piel´gniarka epide-

miologiczna zatrudniona w tym szpitalu

mgr Beata Ochocka obecnie pe∏niàca funkcj´

Konsultanta Krajowego w dziedzinie piel´-

gniarstwa epidemiologicznego. Celem spo-

tkania by∏o m.in. rozpropagowanie idei

zjednoczenia si´ i Êwiadczenia wzajemnego

wsparcia i pomocy w kszta∏towaniu tej m∏o-

dej specjalnoÊci. Od roku 2001 zacz´∏y funk-

cjonowaç powo∏ywane na bazie ustawy

o chorobach zakaênych i zaka˝eniach, szpi-

talne zespo∏y z zatrudnianymi na etatach pie-

l´gniarkami. Ârodowisko nasze nie zra˝a∏o

si´ trudnoÊciami, organizowa∏o pierwsze

wojewódzkie i ogólnokrajowe konferencje.

Zacz´∏yÊmy organizowaç pierwsze szkole-

nia, aby zdobytà wiedz´ przekazywaç perso-

nelowi placówek medycznych. Wiedzia∏y-

Êmy doskonale, ˝e podstawà zdobycia auto-

rytetu i zrozumienia dla naszych trudnych

dzia∏aƒ b´dzie wysoki poziom w∏asnej wie-

dzy, kompetencji i kwalifikacji. Pierwsza edy-

cja specjalizacji w dziedzinie piel´gniarstwa

epidemiologicznego w naszym regionie roz-

pocz´∏a si´ w 2003 roku. To by∏a ci´˝ka,

okupiona wieloma wyrzeczeniami droga do

wielkiego sukcesu! Egzamin paƒstwowy

z∏o˝y∏o 36 kole˝anek i osiàgn´∏o bardzo wy-

sokie noty. Ta pierwsza specjalizacja utoro-

wa∏a zawodowe drogi wielu kole˝ankom

i udowodni∏a, ˝e to jest kierunek naszych

dzia∏aƒ dla nast´pnych pokoleƒ piel´gniarek

epidemiologicznych województwa. Obecnie

trwa ju˝ 4 edycja specjalizacji.

W paêdzierniku 2008 roku, przy Okr´gowej

Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych, ukonstytu-

owa∏ si´ zespó∏ ds. piel´gniarstwa epidemio-

logicznego, który w mniejszym 5. osobo-

wym sk∏adzie reprezentuje ponad 100. oso-

bowà grup´ kole˝anek piel´gniarek i po∏o˝-

nych epidemiologicznych. Dzi´ki nak∏adom

finansowym OIPIP i ogromnemu zrozumie-

niu potrzeb kszta∏cenia kadr epidemiologicz-

nych, w dobie du˝ych wyzwaƒ w obszarze

bezpieczeƒstwa chorych i personelu zorgani-

zowano tak˝e kilka kursów kwalifikacyjnych

w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicz-

nego.

Piel´gniarki epidemiologiczne wspó∏uczest-

niczà w dynamicznym rozwoju tej dyscypli-

ny piel´gniarstwa, poprzez podejmowanie

inicjatyw i promocj´ skutecznych rozwiàzaƒ

w zakresie profilaktyki i zwalczania zaka˝eƒ

szpitalnych. Polskie Stowarzyszenie Piel´-

gniarek Epidemiologicznych umo˝liwia po-

dzielenie si´ wa˝nymi osiàgni´ciami indywi-

dualnymi i zespo∏owymi, które mogà byç

wykorzystywane jako wzór w codziennej

pracy piel´gniarek epidemiologicznych.

Mo˝liwoÊç osiàgni´cia za∏o˝onych przez nas

celów, istnieje poprzez czynny udzia∏ cz∏on-

ków w organizowanych przez nas konferen-

cjach, warsztatach, spotkaniach, a tak˝e na

forum wydawanego przez nas kwartalnika.

Praca na stanowisku piel´gniarki epidemio-

logicznej, wià˝e si´ z koniecznoÊcià samo-

dzielnego podejmowania wa˝nych, odpo-

wiedzialnych i wymagajàcych szybkiej reak-

cji decyzji. Wymaga szczególnych kwalifika-

cji i odpowiedniego

wykszta∏cenia. Sys-

tematycznie wzrasta

jej rola w realizacji

wspólnego celu, ja-

kim jest ochrona pa-

cjenta i personelu

medycznego przed

zaka˝eniami szpital-

nymi. Podnosimy

kwalifikacje, ale te˝

pragniemy odczu-

waç satysfakcj´ z wykonywania zawodu.

Chcia∏abym, aby te dwie sprawy si´ równo-

wa˝y∏y, aby to, co wk∏adamy, inwestujemy,

poÊwi´camy, sz∏o w parze z tym, co otrzy-

mujemy w zamian – pochwa∏´, awans i wy-

nagrodzenia.

: Jakie zmiany, plany zdaniem
Pani Konsultant powinny nastàpiç aby za-
pewniç sprawny nadzór, organizacj´ i kon-
trol´ zaka˝eƒ w placówkach s∏u˝by zdrowia? 
M.M.: Do zrobienia jest jeszcze bardzo du-

˝o. Gdybym mog∏a dzisiaj podaç recept´ na

te wszystkie bolàczki i problemy, by∏oby cu-

downie. Uwa˝am, ˝e w minionych okresie

zosta∏a wykonana ogromna praca naszych

kole˝anek, ale chcemy zrobiç jeszcze wi´cej.

Mam nadziej´, ˝e piel´gniarki epidemiolo-

giczne dokonajà kolejnego post´pu, którego

celem jest zminimalizowanie ryzyka zaka˝e-

nia.

Przede wszystkim to wspó∏praca i nad-
zór:
• wspó∏udzia∏ w edukacji personelu,

• wspó∏praca poprzez udzia∏ w cyklicznych

spotkaniach,

• wspó∏udzia∏ w doborze metod dzia∏aƒ za-

pobiegawczych

• przekazywanie informacji w zakresie dzia-

∏aƒ identyfikacji zagro˝eƒ oraz sposobów

ich usuwania,

• nadzorowanie w∏aÊciwego przebiegu obo-

wiàzujàcych standardów/procedur jak:

opracowanie procedury, dostosowanie

procedury do warunków, wdra˝anie pro-

cedury, zapewnienie dost´pnoÊci Êrodków

niezb´dnych do wykonywania procedury, 

• monitorowanie prowadzonej dokumenta-

cji, okreÊlonej i wymagalnej standaryzacjà

procedur.

Wszystkim kole˝ankom, kolegom i czytelni-

kom, ˝ycz´ optymizmu oraz wiary i nadziei,

˝e uda si´ osiàgnàç wszystkie zamierzone

cele.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch
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Najpiękniejsze ze Świąt…

Pierwsza wzmianka o obchodach na

Êwiecie Bo˝ego Narodzenia pochodzi

z 354 roku. Ponoç zamieszczona zosta∏a

w rzymskim kalendarzu. Inne êród∏a tak˝e

podajà IV wiek jako poczàtek tego faktu

Êwi´towania. 

Przez d∏ugie lata termin obchodów nie

by∏ ujednolicony. Ró˝ne spo∏ecznoÊci Êwi´-

towa∏y w styczniu, w marcu, w kwietniu,

a nawet w maju. Wszystko zale˝a∏o od wy-

gody postulujàcych i od uwarunkowaƒ geo-

graficzno – spo∏ecznych. Ostatecznie wybra-

no dat´ przypadajàcà na dzieƒ przesilenia zi-

mowego, a wi´c 25-tego grudnia. 

I tak ju˝ zosta∏o zatwierdzone w kalenda-

rzu juliaƒskim, bowiem ChrzeÊcijanie uto˝-

samiali Chrystusa ze s∏oƒcem nazywajàc go

„S∏oƒcem SprawiedliwoÊci”, który naro-

dziwszy si´ ponownie w ciele ludzkim móg∏

dokonaç zbawienia ludzkich grzechów. 

W Êwiecie Dzieƒ ten prawie wszystkie

nacje obchodzà podobnie, choç pojawiajà

si´ niewielkie ró˝nice. Ludowe zwyczaje

i obrz´dy religijne ró˝nych wyznaƒ oraz na-

rodowoÊci splata∏y si´ ze sobà wraz ze zwy-

czajami chrzeÊcijaƒskimi. A wi´c dzisiejsza

obrz´dowoÊç Bo˝ego Narodzenia wià˝e si´

ze zwyczajami ró˝nych religii i kr´gów kul-

turowych, w tym antyczne i pogaƒskie zwy-

czaje zespoli∏y si´ z chrzeÊcijaƒskimi, a ka˝dy

naród zabarwi∏ je cechami w∏asnej kultury. 

I tak na przyk∏ad przesz∏o 300 lat temu

narodzi∏ si´ wÊród ludów germaƒskich zwy-

czaj ubierania choinek. Uwa˝am, ˝e to prze-

mi∏y zwyczaj, bowiem Êwiat∏o Êwiec i zapach

jedliny – jak afrodyzjak: uczuciowo zbli˝ajà,

uczucia rodzinne pot´gujà, spo∏ecznà wi´ê

tworzà. A gdy dodamy do tego wspólne

Êpiewanie znanych nam pieÊni – to ca∏a spo-

∏ecznoÊç wi´ksza, czy mniejsza – ∏àczy si´ ni-

cià rodzinnà, pokoleniowà, serdecznà i po-

czucie psychicznego bezpieczeƒstwa przyno-

si - ˝e jesteÊmy razem…

Ju˝ bardzo dawno w dniach przesilania

zimy i nocy zawieszano u sufitu ga∏àzki je-

mio∏y, jod∏y, Êwierka, sosny - jako symbol

zwyci´stwa ˝ycia nad Êmiercià, dnia nad

nocà, Êwiat∏a nad ciemnoÊcià. KoÊció∏ ch´t-

nie przejà∏ ten zwyczaj, jako zapowiedê,

znak Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawie-

szane sà Êwiat∏a i do dziÊ si´ mawia, ˝e Je-

zus jest Êwiat∏oÊcià Êwiata. Stale pragniemy

czuç si´ bezpiecznie, stale pragniemy bli-

skoÊci innych i emanujàcego ciep∏a – to

Êwiat∏o z kaganka, tak samo – jak bliskoÊç

opiekunów daje nam poczucie, ˝e nie zo-

staliÊmy sami. 

W Polsce, w przeddzieƒ narodzin Dzie-

ciàtka symboliczna ju˝ sta∏a si´ wieczerza

zwana Wigilià. Rozpoczyna si´ po zapad-

ni´ciu zmroku, gdy na niebie pojawia si´

pierwsza gwiazda. Wtedy ca∏a rodzina gro-

madzi si´ w jednym pokoju, przy stole na-

krytym bia∏ym obrusem. Pod nim roz∏o˝o-

ne jest siano. Kiedy ju˝ wszyscy domowni-

cy stanà wokó∏ sto∏u, najstarsza osoba w ro-

dzinie rozpoczyna modlitw´, odczytuje

fragment Pisma Êw. o narodzinach Jezusa,

nast´pnie bierze z talerzyka bia∏y op∏atek,

podchodzi do ka˝dego, ∏amie si´ nim i sk∏a-

da ˝yczenia. W tym dniu wspomina si´

wszystkich, którzy nie mogà byç z nami. To

z myÊlà o zmar∏ych i o ka˝dym, kto nie ma

gdzie sp´dziç tego wieczoru, le˝y na stole

dodatkowe, puste nakrycie. Dopiero, gdy

podzielimy si´ op∏atkiem, mo˝emy skoszto-

waç czerwonego barszczu z uszkami, czar-

nego maku, bràzowych orzechów i srebr-

nych ryb. Przedtem nie wypada Êpiewaç na-

wet kol´d.

Wielu Polaków oraz przedstawicieli in-

nych narodowoÊci od lat mieszkajà na Wy-

spach Brytyjskich idealnie wtopiwszy si´

w Êrodowisko Proces asymilacji o tyle jest ∏a-

twiejszy, ˝e niewiele ró˝nic zwyczajowych

tam wyst´puje. 

Nad Tamizà równie˝ ubierana jest choin-

ka i to od 150 lat. Podobno ma∏˝onka Kró-

la Jerzego III wprowadzi∏a ten zwyczaj przy-

wo˝àc drzewko cisu z Niemiec, na którym

powiesi∏a zabawki i s∏odycze oraz umieÊci∏a

Êwieczki. 

Brytyjskie Bo˝e Narodzenie to przede

wszystkim Êwi´to dzieci i dla dzieci. Im naj-

mocniej zapadajà w pami´ç Êwiàteczne dni.

Na nich najwi´ksze wra˝enie robià dekora-

cje. One te˝ najbardziej pragnà znaleêç pre-

zenty. Inny tam zwyczaj, bo nie tak jak u nas

– pod choink´ si´ uk∏ada, ale w ogromnej

poƒczosze lub skarpecie, którà doroÊli wie-

szajà w wigilijny wieczór w pokoju, gdzie

naj∏atwiej przez komin mo˝e dostaç si´

Âwi´ty Miko∏aj. 

Potrawy nieco ró˝nià si´ od polskich – al-

bowiem pieczony indyk jest potrawà naro-

dowà, do tego „g´sina”, wo∏owina i pud-

ding z suszonych owoców oraz czasami

„wzbogacany” drobnymi monetami lub ma-

∏ymi zabawkami. 

Âwi´towanie Wigilii, ani tradycyjny post

w tym dniu nie sà wspólne wszystkim chrze-

Êcijanom. Np. protestanci nie zachowujà na-

kazów czy zakazów jedzenia specjalnych po-

traw, szczególnie mi´snych. Natomiast

chrzeÊcijan prawos∏awnych obowiàzuje

w tym dniu Êcis∏y post, a˝ do kolacji wigilij-

nej. Warto mimo to odnotowaç, ˝e w Polsce

równie˝ i mniejszoÊci wyznaniowe prze-

strzegajà wigilijnego postu ze wzgl´du na

specyficznà tradycj´ naszego kraju. Stosun-

kowo niedawno zmieniony zosta∏ kodeks

prawa kanonicznego i obecnie post w Wigi-

li´ jest jedynie zalecany.

Wiele jest jeszcze innych pi´knych trady-

cyjnych zachowaƒ – jak jeszcze w niektórych

wsiach przynoszenie do domu i ustawianie

w rogach izby snopów zbo˝a, aby potem ni-

mi owijaç drzewa w sadzie, chroniàc przed

mrozem. Wszystko po to, aby urodzaj latem

by∏ wi´kszy. W wigili´ niektórzy gospodarze

jednym ci´ciem obucha zrzucajà jemio∏´

z drzewa, – ma jakoby chroniç od z∏ych mo-

cy, mo˝e przynieÊç tak˝e szcz´Êcie zakocha-

nym. A wi´c poca∏owaç si´ trzeba pod je-

mio∏à i… szcz´Êcie nadejdzie.

˚ycz´ Weso∏ych i Rodzinnych Âwiàt.

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

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Boże Narodzenie – tradycja, symbolika 
i obrzędy w różnych kręgach kulturowych
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Wokół zawodu

Jak powszechnie wiadomo w ostatnich la-

tach bardzo popularny i zarazem ∏atwo do-

st´pny sta∏ si´ zagraniczny rynek pracy. Rynek

ten jest szczególnie przychylny dla osób z wy-

kszta∏ceniem medycznym, wykwalifikowa-

nych piel´gniarek, lekarzy, fizjoterapeutów

i innych specjalistów. W walce o potencjalne-

go pracownika instytucje poÊrednictwa (agen-

cje) pracy przeÊcigajà si´ wzajemnie proponu-

jàc coraz to korzystniejsze warunki pracy,

mo˝liwoÊci zarobkowe czy wizj´ dalszego roz-

woju zawodowego. Mo˝na by rzec, ˝e jeste-

Êmy wr´cz zalewani bogactwem wszelakich

ofert, co w obliczu sytuacji ekonomicznej kra-

ju jest dla nas Polaków zgo∏a niezrozumia∏e.

W Wielkiej Brytanii osoby starsze, nie-

zdolne do samodzielnego funkcjonowania

w Êrodowisku domowym ze wzgl´du na swe

niedo∏´stwo, choroby przewlek∏e, bàdê brak

wsparcia w rodzinie, wymagajàce przy tym

sta∏ej opieki piel´gniarskiej najcz´Êciej

umieszczane sà w placówkach opieki d∏ugo-

terminowej, jakimi sà domy opieki dla osób

w podesz∏ym wieku. W takich instytucjach

prowadzona jest opieka ca∏odobowa obej-

mujàca Êwiadczenia o charakterze piel´gna-

cyjno-opiekuƒczym, z uwzgl´dnieniem kon-

tynuacji leczenia farmakologicznego, diete-

tycznego i rehabilitacyjnego.

Ze wzgl´du na charakter pracy i wykony-

wanych us∏ug, mo˝liwoÊci pracy w takich

placówkach sà szczególnie popularne w Êro-

dowisku piel´gniarskim. MyÊl´, ˝e podj´ta

przeze mnie próba przybli˝enia zadaƒ i obo-

wiàzków wykwalifikowanej piel´gniarki

w piel´gniarskim domu opieki na terenie

Wielkiej Brytanii dla wielu z Was oka˝e si´

pomocna w podj´ciu ewentualnych decyzji,

a tak˝e w rzeczywistej ocenie i okreÊleniu

przyjmowanych europejskich standardów

opieki zdrowotnej.

Piel´gniarskie domy opieki zobowiàzujà

si´ do sprawowania d∏ugoterminowej opieki

nad swoimi mieszkaƒcami na najwy˝szym

poziomie, w bezpiecznym i wspomagajàcym

dla nich Êrodowisku. Ka˝dy rezydent (miesz-

kaniec) zach´cany jest do promowania, pro-

pagowania swej indywidualnoÊci. Wszystkie

dzia∏ania na jego rzecz podejmowane sà

w zgodzie z jego wra˝liwoÊcià, a tak˝e spo-

∏ecznymi, emocjonalnymi i religijnymi po-

trzebami. Majà one doprowadziç podopiecz-

nego do osiàgni´cia swego maksymalnego

potencja∏u, w poszanowaniu jego praw, wol-

noÊci i wyborów, a tak˝e prywatnoÊci i god-

noÊci. Polityka domu stawia wi´c rezydenta

w centrum opieki, w bezpiecznym i wspoma-

gajàcym Êrodowisku. W tak uj´tej strukturze

organizacyjnej, piel´gniarka jest cz∏onkiem

wielodyscyplinarnego zespo∏u, która jest zo-

bowiàzana do zapewnienia opieki nad osoba-

mi starszymi jako planowego wspó∏dzia∏ania

wspomagajàcego zarówno samego odbiorc´

Êwiadczeƒ jak i jego najbli˝sze otoczenie. 

Wykwalifikowana piel´gniarka musi za-
wsze pami´taç ze jest:
• Profesjonalnie odpowiedzialna przed

NMC (odpowiednik brytyjskich Izb Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych)

• Kontraktowo odpowiedzialna przed swo-

im pracodawcà

• Legalnie odpowiedzialna przed prawem

Wykwalifikowana piel´gniarka ma za za-
danie ogólne:
• Podtrzymywaç i powi´kszaç dobro i repu-

tacj´ swojego zawodu

• S∏u˝yç interesowi spo∏eczeƒstwa

• Uszanowaç publiczne zaufanie i prywat-

noÊç gwarantujàc tym samym ochron´ in-

teresów indywidualnych pacjenta

Wykwalifikowana piel´gniarka pe∏ni role:
• G∏ównego Êwiadczeniodawcy opieki

• PoÊrednika i organizatora

• Pomys∏odawcy i mobilizatora

• Nauczyciela

• Administratora

Zakres pe∏nionych przez nià zadaƒ i obo-
wiàzków mo˝na okreÊliç w nast´pujàcych
funkcjach:
1) Funkcja kliniczna:
• Formu∏owanie piel´gniarskiej diagnozy

i indywidualnego planu opieki. Ka˝dy re-

zydent z chwilà przyj´cia go w poczet

mieszkaƒców domu opieki musi zostaç

prawid∏owo oceniony pod kàtem indywi-

dualnych potrzeb i predyspozycji. Fizycz-

ne, psychologiczne, spo∏eczne i duchowe

potrzeby zostajà udokumentowane i od-

niesione do planu opieki, na podstawie,

którego wszystkie póêniejsze dzia∏ania

piel´gnacyjne na rzecz rezydenta zostajà

realizowane. Powy˝sze plany, zadania i ce-

le muszà równie˝ zostaç zaakceptowane

przez samego pacjenta, jego rodzin´ i ze-

spó∏ opiekuƒczy w duchu szacunku i pra-

wa do poufnoÊci informacji

• Âcis∏a wspó∏praca z NHS (Narodowa

S∏u˝ba Zdrowia w Wielkiej Brytanii). Do

zadaƒ wykwalifikowanej piel´gniarki nale-

˝y nawiàzywanie i utrzymywanie popraw-

nych relacji z cz∏onkami zespo∏u multidy-

scyplinarnego, urz´dnikami do spraw

opieki i innymi przedstawicielami s∏u˝b

medycznych. Mam tu na myÊli grup´ wy-

kwalifikowanych przedstawicieli innych

dyscyplin naukowych, z którymi dzi´ki

rozwini´tej pracy zespo∏owej mo˝na do-

prowadziç do podniesienia poziomu opie-

ki nad pacjentami ze specjalnymi potrze-

bami. W sk∏ad takiego zespo∏u wchodzà

zarówno reprezentanci zawodów medycz-

nych, jak i nie medycznych:

• Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

• Lekarze specjaliÊci do leczenia chorób stóp

• Piel´gniarki specjalistki, np.: piel´gniarka

Êrodowiskowa, piel´gniarka kardiologiczna

• Dietetycy

• Logopedzi

• SpecjaliÊci chorób psychicznych

• Farmaceuci

• Fizjoterapeuci

• Pracownicy spo∏eczni

• Terapeuci zaj´ciowi

• Doradcy religijni i duchowi

Rezydenci domu opieki muszà byç pewni,

˝e sprawujàca nad nimi nadzór piel´gniarka

posiada odpowiednià wiedz´ i umiej´tnoÊci by

pe∏niç nad nimi profesjonalnà opiek´. Muszà

byç jednak Êwiadomi, ˝e jeÊli zajdzie taka po-

trzeba mo˝e ona równie˝ skorzystaç z pomocy

wielodyscyplinarnego zespo∏u specjalistów.

• Profesjonalna opieka medyczna nad rezy-

dentami w oparciu o aktualnà ocen´ ich

stanu zdrowia

• Zarzàdzanie lekami oraz Êrodkami higie-

niczno-czystoÊciowymi zgodnie z wytycz-

Katarzyna Iwaƒska ● Mgr piel´gniarstwa, studentka I roku Studium Doktoranc-

kiego Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rola wykwalifikowanej pielęgniarki 
w pielęgniarskim domu opieki na terenie Wielkiej Brytanii
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Wokół zawodu

nymi i politykà domu opieki oraz stosow-

nych organów

• Realizacja Êwiadczeƒ: piel´gnacyjno-opie-

kuƒczych (pomoc osobom starszym

w czynnoÊciach ˝ycia codziennego: mycie

i kàpanie, ubieranie i rozbieranie, karmie-

nie); leczniczych (np.: podawanie leków

ró˝nymi drogami i metodami; zak∏adanie

opatrunków na rany, odle˝yny, oparzenia;

cewnikowanie p´cherza moczowego; wy-

konywanie wlewów doodbytniczych; za-

biegi piel´gnacyjno-lecznicze w stomiach;

zdejmowanie szwów; udzielenie pierwszej

pomocy w stanach bezpoÊredniego zagro-

˝enia ˝ycia i nag∏ych zachorowaniach

z uwzgl´dnieniem resuscytacji krà˝enio-

wo-oddechowej); diagnostycznych (np.:

wykonywanie badan fizykalnych, pomia-

rów; prowadzenie bilansów wodnych;

ocena i monitorowanie bólu w opiece nad

chorym umierajàcym); usprawniajàcych

(np.: wykonywanie çwiczeƒ ogólno-

usprawniajàcych; stosowanie udogodnieƒ;

rehabilitacja przy∏ó˝kowa). Realizacja tych

dzia∏aƒ odbywa si´ zgodnie ze wspó∏cze-

snymi standardami opieki piel´gniarskiej

i pod Êcis∏à kontrolà tzw. Komisji do

Spraw Opieki (Commission for the Regu-

lation of Care)

• Dba∏oÊç o dobre psychiczne samopoczu-

cie rezydentów. Âcis∏a wspó∏praca z tzw.

koordynatorem aktywnoÊci, czyli osobà

odpowiedzialnà za organizacj´ czasu wol-

nego, rozrywek dla podopiecznych domu

opieki. Do zadaƒ piel´gniarki nale˝y rów-

nie˝ orientacja pacjenta w Êrodowisku

i organizacji domu opieki

• Nadzorowanie kwestii ˝ywienia, posi∏ków

dla rezydentów. Mam tu na myÊli np.: co-

tygodniowy pomiar masy cia∏a; ocena tzw.

BMI wskaênika masy cia∏a (Body Mass In-

dex). Ustalenie diety czy ewentualne jej

wzbogacenie o ró˝nego rodzaju wysoko-

energetyczne suplementy. Do zadaƒ wy-

kwalifikowanej piel´gniarki nale˝y równie˝

dobór odpowiednich technik karmienia do

potrzeb indywidualnych pacjenta, a tak˝e

kontakt z dietetykiem czy logopedà w razie

zaistnia∏ych problemów, wàtpliwoÊci

• Dokumentowanie nag∏ych wypadków czy

incydentów (antyspo∏ecznych zachowaƒ,

nadu˝yç, przewinieƒ ze strony zarówno

rezydentów, jak i personelu), w odpo-

wiednich raportach (accident forms).

Zdawanie szczegó∏owych ustnych relacji

z ich przyczyn, przebiegu i podj´tych

dzia∏aƒ zapobiegawczych do g∏ównego

menad˝era (Matron)

• Uczestniczenie co tydzieƒ w obchodach

lekarskich

• Âcis∏a wspó∏praca z Pogotowiem Ratun-

kowym i Stra˝à Po˝arnà

• Prawid∏owe formu∏owanie, wprowadzanie

i kontynuacja piel´gniarskiego planu opie-

ki w oparciu o zmieniajàce si´ indywidual-

ne potrzeby rezydenta. OkreÊlenie pozio-

mu: stresu, niepokoju, agresji, spo∏ecznej

aktywnoÊci, zdolnoÊci w poruszaniu si´,

pomocy w czynnoÊciach higienicznych itd.

• Zachowanie dyskrecji i tajemnicy lekar-

skiej w trosce o dobro pacjentów

• Nawiàzywanie i utrzymywanie popraw-

nych stosunków mi´dzy pacjentami, ro-

dzinami pacjentów i personelem w celu

rozwijania efektywnej wspó∏pracy i poro-

zumienia w trosce o dobro mieszkaƒca

• Prowadzenia obowiàzujàcej na terenie pla-

cówki dziennej dokumentacji

Ka˝da piel´gniarka zobowiàzana jest

równie˝ do zdawania pisemnych miesi´cz-

nych raportów na temat realizacji planu

opieki nad indywidualnym pacjentem,

wprowadzenia ewentualnych zmian w jego

piel´gnacji wynikajàcych ze zmiany jego sta-

nu zdrowia czy przyzwyczajeƒ.

2) Funkcja edukacyjna wykwalifikowanej
piel´gniarki polega na:

• Posiadaniu gruntownej wiedzy medycznej

• Posiadaniu gruntownej wiedzy z zakresu:

organizacji i zarzàdzania, profilaktyki za-

ka˝eƒ, bezpieczeƒstwa, post´powania

w nag∏ych stanach zagro˝enia ˝ycia

• Rozpatrywaniu indywidualnych potrzeb

piel´gnacyjnych ka˝dego pacjenta i zwià-

zana z tym edukacja personelu opiekuƒ-

czego na temat podstawowych jednostek

chorobowych, sposobów udzielania

Êwiadczeƒ piel´gnacyjno-opiekuƒczych

• Nadzorowaniu wykwalifikowanego i nie-

wykwalifikowanego personelu w zapew-

nianiu prawid∏owej opieki nad pacjentem.

• Realizacji programów z zakresu promocji

zdrowia, profilaktyki chorób czy zaka˝eƒ

na terenie oddzia∏u i ca∏ego budynku

• Ka˝da piel´gniarka zobowiàzana jest uczest-

niczyç w corocznych sesjach treningowych

organizowanych przez pracodawc´ czy

NHS [Narodowa S∏u˝ba Zdrowia w Wiel-

kiej Brytanii] po to by uzupe∏niaç, poszerzaç

i uaktualniç swà wiedz´ klinicznà

3) Funkcja organizacyjna wykwalifiko-
wanej piel´gniarki polega na:

• Rozumieniu i godnym wprowadzaniu

w ˝ycie: prawodawstwa, procedur i filo-

zofii domu opieki jako przedsi´biorstwa,

instytucji, s∏u˝àcej dobru spo∏eczeƒstwa

• Przygotowaniu planu pracy i rozdzia∏u

obowiàzków zgodnie z potrzebami

i strukturà organizacyjnà instytucji (naj-

bli˝sze dni, tygodnie)

• Organizacji codziennych porannych ra-

portów w trakcie, których piel´gniarka

zobowiàzana jest poinformowaç zespó∏

podleg∏y o zadaniach, celach, a tak˝e wy-

maganych rezultatach planowanej na naj-

bli˝szy dzieƒ opieki

• Wdra˝aniu usprawnieƒ organizacyjnych,

podnoszàcych efektywnoÊç i jakoÊç pracy

w zespole i placówce

• Dbaniu o zachowanie ∏adu i porzàdku na

terenie oddzia∏u i ca∏ego budynku (np.:

nadzorowanie personelu odpowiedzialne-

go za funkcjonowanie kuchni, pralni czy

s∏u˝b sprzàtajàcych)

• Zapewnieniu wysokiego statusu kultury

osobistej i pozytywnej atmosfery w czasie

pracy

• Sumiennym i rzetelnym sposobie wyko-

nywania powierzonych zadaƒ

• Energicznym i operatywnym stylu pracy.

• Wykonywaniu dodatkowych obowiàzków

zwiàzanych ze strukturà organizacyjnà in-

stytucji (np: czynnoÊci administracyjne)

• Prawid∏owej realizacji, urzeczywistnianiu

piel´gniarskiego dzia∏ania, stosownie do

procedur i polityki domu opieki. Wdra˝a-

nie ich personelowi podlegajàcemu

• Wykonywaniu wszystkich obowiàzków

z zachowaniem bezpieczeƒstwa, zdrowia,

dobra w∏asnego, personelu, pacjentów

oraz innych osób przebywajàcych na tere-

nie placówki

4) Ponadto wykwalifikowana piel´gniar-
ka powinna charakteryzowaç si´:

• Efektywnymi umiej´tnoÊciami komunika-

cyjnymi

• Efektywnymi umiej´tnoÊciami interperso-

nalnymi

• ZdolnoÊcià do radzenia sobie w sytuacjach

trudnych

• Umiej´tnoÊcià pracy w zespole jak i na sa-

modzielnym stanowisku

• Umiej´tnoÊcià negocjacji

• Generalnie dobrym zdrowiem

• ZdolnoÊcià pracy w aktywnym i cz´sto

nieprzyjaznym Êrodowisku

• DyspozycyjnoÊcià do pracy zmianowej

Niniejsza praca powsta∏a na podstawie

moich doÊwiadczeƒ zawodowych

zdobytych w czasie pracy w jednym z pie-

l´gniarskich domów opieki na terenie

Szkocji. Wszystkie osoby zainteresowane

prosz´ o kontakt za poÊrednictwem naszej

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

w celu odpowiedzi na ewentualne pytania

zwiàzane z podj´tym przeze mnie tema-

tem. ■
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Wdniach 29.08-02.09 odby∏ si´ do-

roczny kongres organizowany pod

auspicjami Europejskiego Towarzystwa

Kardiologicznego (ESC – European Socie-

ty of Cardiology). Niniejszy Kongres ESC

jest jedynym w swym rodzaju forum, gdzie

spotykajà si´ profesjonaliÊci medyczni

z Europy i ze Êwiata. Tegorocznym moty-

wem przewodnim kongresu by∏a prewen-

cja i identyfikacja czynników ryzyka (Pre-

vention and Risk Factor Identification).

Od strony naukowej, 4 dziedziny: rehabili-

tacja/epidemiologia/prewencja/piel´gniar-

stwo kardiologiczne by∏y tymi, na które

w tym roku po∏o˝ono najwi´kszy nacisk.

Przedstawionych zosta∏o szereg wyk∏adów

i prezentacji naukowych dotyczàcych naj-

nowszych osiàgni´ç z dziedziny kardiologii

i piel´gniarstwa kardiologicznego. Wa˝ne

by∏y tak˝e prezentacje najnowszych wy-

tycznych w tym dotyczàcych leczenia

omdleƒ. 

Dzi´ki powo∏anej przez ESC, Europej-

skiej Radzie Piel´gniarek Kardiologicznych

oraz Profesjonalistów Stowarzyszonych

(CCNAP – Council on Cardiovascular Nur-

sing and Allied Pro-

fessions) z kongresu

na kongres rola pie-

l´gniarek zajmujà-

cych si´ piel´gniar-

stwem kardiologicz-

nym stale wzrasta.

Rada ta jest równie˝

organizatorem sesji

piel´gniarskich, zaj-

muje si´ równie˝

edukacjà i promocjà

nauki. Aktualnie

pod kierownictwem

Christi Deaton pi´-

cioro z nas ma przy-

jemnoÊç reprezento-

wania Polski (rada

liczy 570 cz∏on-

ków). Liczymy, i˝ wkrótce nasze grono si´

powi´kszy, a si∏a oddzia∏ywania w radzie si´

wzmocni.

Podczas generalnego zebrania przedsta-

wiony zosta∏ dorobek rady szczególnie w za-

kresie edukacji i promocji piel´gniarstwa kar-

diologicznego. Rada przyzna∏a 10 grantów

naukowych (foto. 1), a piszàca te s∏owa mia-

∏a przyjemnoÊç reprezentowaç Polsk´ w tym

gronie. 

Pod auspicjami tej rady zorganizowano 2

sesje naukowe – abstraktowe: przewlek∏a

opieka piel´gniarska w chorobach serca, oraz

opieka piel´gniarska w stanach nag∏ych. Na

uwag´ zas∏uguje równie˝ niezwykle ciekawa

sesja jak powinniÊmy oceniaç badania na-

ukowe (How should we evaluate clinical tri-

als?) wspó∏prowadzona przez prof. Micha∏a

Tender´.

Wa˝na by∏a równie˝ promocja Europej-

skiego Journala Piel´gniarstwa Kardiolo-

gicznego (Journal of Cardiovascular Nur-

sing), który mamy nadziej´, i˝ ju˝ w przy-

sz∏ym roku znajdzie si´ na liÊcie presti˝o-

wych czasopism posiadajàcych Impact Fac-

tor (IF). 

Podsumowujàc opis tego spotkania war-

to zaprosiç na przysz∏oroczny kongres ESC,

który b´dzie mia∏ miejsce w Sztokholmie.

Tematem przewodnim b´dzie choroba

wieƒcowa – profilaktyka i najnowsze trendy

w leczeniu. ■

Agnieszka M∏ynarska ● Mgr piel´gniarstwa, Oddzia∏

Elektrokardiologii, SP SK Nr 7 SUM w Katowicach GCM 

im. prof. Leszka Gieca 

Ewa Molka ● Mgr piel´gniarstwa Zak∏ad Kardiologii Inwazyjnej

SP SK Nr 7 SUM w Katowicach GCM 

im. prof. Leszka Gieca

Kardiologiczna Jesień 2009
Jesieƒ to okres wzmo˝onej aktywnoÊci naukowej zarówno w zakresie kardiologii jak i szeroko rozumianego piel´gniar-
stwa kardiologicznego. Odzwierciedleniem tego trendu zarówno w kraju jak i na Êwiecie jest du˝a iloÊç konferencji,
sympozjów i kursów. Tu nasuwa nam si´ spostrze˝enie, i˝ od kilku lat wreszcie zaczyna si´ dostrzegaç i doceniaç nasz
zawód poprzez wzrost iloÊci dedykowanych piel´gniarkom kardiologicznym sesji. W niniejszym artykule postaramy
si´ w telegraficznym skrócie przedstawiç garÊç takich informacji o czterech istotnych wydarzeniach.

Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
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Trzecia ju˝ konferencja dotyczàca roli pie-

l´gniarki w szeroko rozumianej rehabili-

tacji odby∏a si´ w dniach 17-18.09.2009

w GórnoÊlàskim Centrum Rehabilitacji

w Reptach. Sekcja Piel´gniarstwa i Techniki

Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardio-

logicznego jest jednym z organizatorów te-

go spotkania, dlatego równie˝ w tym roku

nie zabrak∏o wyk∏adów dotyczàcych pacjen-

tów kardiologicznych. W sesji III, której

przewodniczy∏a mgr Urszula Mizerska oraz

Sylwia Krzemiƒska poruszono nast´pujàce

zagadnienia: 

• Aspekty opieki piel´gniarskiej nad pacjen-

tem kardiologicznym z cukrzycà 

• Wczesna rehabilitacja chorych z zawa∏em

mi´Ênia serca leczonych przezskórnà inter-

wencjà, u których zastosowano klips

StarClose w t´tnicy udowej 

• Przygotowanie pacjenta z ICD do powro-

tu do pracy

• Znaczenie wysi∏ku fizycznego w profilak-

tyce i leczeniu cukrzycy

• Program opieki d∏ugoterminowej nad pa-

cjentem z wszczepionà zastawkà aortalnà

metodà przezskórnà lub przezkoniuszkowà

WÊród wyk∏adowców znalaz∏y si´ kole˝an-

ki ze Âlàskiego Centrum Chorób Serca w Za-

brzu: Bo˝ena Krymska, Irena M∏ynarczyk, Jo-

anna Foik, które zawsze ch´tnie biorà udzia∏

we wszystkich spotkaniach naukowych nie tyl-

ko biernie, ale równie˝ czynnie a ich dorobek

na p∏aszczyênie kardiologii jest godny podzi-

wu oraz Ewa Molka z Katowic-Ochojca.

Pogoda w tym roku by∏a w kratk´, ale cie-

p∏o Urszuli Mizerskiej i opieka jej i zespo∏u or-

ganizacyjnego nie pozwoli∏a uczestnikom my-

Êleç o deszczu i ch∏odzie i niedogodnoÊciach

z tym zwiàzanych. Ula gratulujemy! ■

Konferencja „Pielęgniarka w procesie rehabilitacji”

Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Zaarbitralne podsumowanie kardiolo-

gicznej jesieni mo˝na uznaç konfe-

rencj´ Sekcji Piel´gniarstwa i Techniki Me-

dycznej PTK, która ma miejsce cyklicznie

w pierwszy weekend paêdziernika w Ustro-

niu p.t. „Piel´gniarstwo kardiologiczne. Na-

dzieje i wyzwania”.  Podczas konferencji od-

by∏o si´ 9 sesji naukowych poÊwi´conych te-

matyce chorób sercowo-naczyniowych oraz

opieki piel´gniarskiej:

• Sesja I – Rehabilitacja w kardiologii

• Sesja II – Kardiologia interwencyjna

• Sesja III – Edukacja w prewencji chorób

uk∏adu krà˝enia

• Sesja IV – Innowacyjne zabiegi w kardio-

logii – zastawka aortalna wszczepiana me-

todà przezskórnà lub przezkoniuszkowà

• Sesja V – Bradyarytmie u dzieci

• Sesja VI – JakoÊç ˝ycia w kardiologii

• Sesja VII – Elektroterapia

• Sesja VIII – Powik∏ania w kardiologii

• Sesja IX – Pediatria”.

Jak mo˝na zobaczyç, program konfe-

rencji akcentowa∏ wszystkie najwa˝niejsze

rejony kardiologii. Wyk∏adowcami jak

i prowadzàcymi byli eksperci w swych

dziedzinach – nasze kole˝anki oraz kole-

dzy lekarze. Uda∏o si´ zaprosiç naprawd´

znamienitych goÊci, ˝e wymieni´ tylko kil-

ku: doc. Andrzeja Ocha∏a, doc. Wojciecha

Wojakowskiego czy dr Andrzeja Bissinge-

ra.

Uczestnicy konferencji mieli tak˝e okazje
udzia∏u w licznych kursach podnoszàcych
umiej´tnoÊci praktyczne oraz teoretycznà
wiedz´ z zakresu:
• programowania stymulatorów oraz kar-

diowerterów – defibrylatorów

• EKG – zaburzenia komorowe i nadkomo-

rowe rytmu serca

• najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów w wyko-

nywaniu i interpretacji zapisu EKG

• sztuki komunikacji

• kaniulacji ˝y∏ obwodowych

• pomiarów inwazyjnych parametrów ˝y-

ciowych.

Kursy cieszy∏y si´ tak du˝ym zaintereso-

waniem, i˝ by∏y du˝e trudnoÊci w zapisaniu

si´ na niektóre z nich. Pewien niedosyt po-

zostawia fakt bardzo niskiej obecnoÊci tech-

ników medycznych, a w koƒcu SPTM ma ∏à-

czyç nasze zawody.

Pi´kna pogoda, która towarzyszy∏a nam

w tym roku, doskona∏y program naukowy

oraz dopracowany program socjalny w go-

dzinach wieczornych na pewno pozostanie

w pami´ci wszystkich uczestników. W przy-

sz∏ym roku Konferencja planowana jest na

pierwszy weekend paêdziernika. Ju˝ teraz

w imieniu ca∏ego komitetu organizacyjnego

i naukowego serdecznie zapraszamy. 

Ten rok by∏ równie˝ rokiem wyborów no-

wych w∏adz Sekcji. Przewodniczàcà na naj-

bli˝sze dwa lata zosta∏a Agnieszka M∏ynar-

ska, piel´gniarka z naszego regionu. ■

Uprzejmie informujemy, iż Zespół ds. położnych przy ORPiP w Katowicach oraz Oddział Wojewódzki
Polskiego Towarzystwa Położnych organizują:

Międzynarodową Konferencję Położnych
„Narodziny w Europie i na świecie”

Konferencja odbędzie się w dniach 20-22.04.2010 r.
w Hotelu Meta w Szczyrku, ul. Skośna 4

Koszt konferencji: 
• 380 zł dla członków OIPiP w Katowicach
• 450 zł dla pozostałych uczestników.

Szczegółowe informacje i rejestracja uczestników tylko drogą elektroniczną od 15 stycznia 2010 r. pod adresem:
www.polozne.eu
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o możliwości uczestnictwa w konferencji decyduje kolejność wpływu zgłoszenia i opłaty.
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Konferencja Zespołu ds. POZ i Zespołu ds. opieki 
długoterminowej przy ORPIP w Katowicach 
„Zagrożenia funkcjonowania indywidualnych, indywidualnych
specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarskich 
oraz pielęgniarskich zakładów opieki zdrowotnej”

Wdniu 16.11.2009 odby∏a si´ konfe-

rencja Zespo∏u ds. POZ i Zespo∏u ds.

opieki d∏ugoterminowej przy ORPIP w Ka-

towicach „Zagro˝enia funkcjonowania indy-

widualnych, indywidualnych specjalistycz-

nych i grupowych praktyk piel´gniarskich

oraz piel´gniarskich zak∏adów opieki zdro-

wotnej”.

Konferencj´ rozpocz´∏a Przewodniczàca

ORPIP w Katowicach witajàc serdecznie

goÊci oraz uczestników spotkania i wprowa-

dzajàc zebranych w tematyk´ konferencji.

Udzia∏ w spotkaniu wzi´li przedstawiciele

Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego w oso-

bach: Teresa Trzcionka – Kierownik Oddzia-

∏u ds. inspekcji i rejestracji placówek pomo-

cy spo∏ecznej Wydzia∏u Polityki Spo∏ecznej

Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego w Kato-

wicach oraz Dorota Sedlak – starszy inspek-

tor Wydzia∏u Nadzoru Nad Systemem

Opieki Zdrowotnej Âlàskiego Urz´du Woje-

wódzkiego w Katowicach, Przewodniczàca

Komisji ds. kontraktowania Êwiadczeƒ przy

NRPIP – Pani Emilia Kin oraz Przewodni-

czàcy Komisji ds. opieki d∏ugoterminowej –

Pan Marian Nadziejko, przedstawiajàc aktu-

alny stan informacji w tematyce kontrakto-

wania Êwiadczeƒ w ramach POZ i opieki

d∏ugoterminowej. Przedstawiciele oddzia∏u

Âlàskiego NFZ – Pani Bo˝ena Gil oraz Pan

Wojciech Mika przedstawili bie˝àce infor-

macje na temat kontraktowania Êwiadczeƒ

piel´gniarskich. 

Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏y nas Prze-

wodniczàca OIPIP w Cz´stochowie Halina

Synakiewicz, a Przewodniczàca Beskidzkiej

OIPIP Bernadeta Tet∏ak przekaza∏a swoje

poparcie dla podj´tych dzia∏aƒ na rzecz po-

prawy warunków kontraktowania Êwiadczeƒ

piel´gniarskich. Nasze kole˝anki prowadzà-

ce dzia∏alnoÊç gospodarczà: Joanna Zieliƒ-

ska, Gra˝yna Malczyk, Wanda Kuczera

przedstawi∏y aktualne zagro˝enia dla funk-

cjonujàcych i tworzàcych si´ praktyk oraz

NZOZ. 

Prawnik, Pan Bart∏omiej Rupik, omówi∏

warunki organizowania oraz funkcjonowa-

nia organizowania indywidualnych, indy-

widualnych specjalistycznych oraz grupo-

wych praktyk piel´gniarskich oraz NZOZ-

ów. Przewodniczàca Zarzàdu Regionu Âlà-

skiego Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawo-

dowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych Iwona

Borchulska przedstawi∏a materia∏ „Dialog

albo strajk”. Dorota Horodyƒska, Prezes

Krajowego Zwiàzku Pracodawców Niepu-

blicznych Zak∏adów Opieki Zdrowotnej –

Porozumienie Âlàskie, omówi∏a zadania

zwiàzku w zakresie poprawy warunków

kontraktowania piel´gniarek – pracodaw-

ców. Przewodniczàca ORPIP w Katowi-

cach podsumowa∏a zakres prac zwracajàc

raz jeszcze uwag´ na istniejàce zagro˝enia

i mo˝liwoÊç przeciwdzia∏ania im. Po konfe-

rencji zorganizowana zosta∏a konferencja

prasowa, podczas której przedstawiono

skrót informacji na temat opieki piel´gniar-

skiej Êwiadczonej w ramach POZ oraz

opieki d∏ugoterminowej.

Serdecznie dzi´kujemy mediom za zain-

teresowanie tematem. Dzi´kujemy goÊciom

i wszystkim kole˝ankom i kolegom za udzia∏

w konferencji oraz przekazanie aktualnych

informacji dotyczàcych kontraktowania

Êwiadczeƒ piel´gniarskich. ■

Maria Fràckowiak ● Piel´gniarka, NZOZ Opieka d∏ugoterminowa w Chorzowie,

Przewodniczàca Zespo∏u ds. opieki d∏ugoterminowej 

Bo˝ena Wilczek ● Mgr piel´gniarstwa, specjalista piel´gniarstwa

Êrodowiskowego, Przewodniczàca Zespo∏u ds. POZ, 

w∏aÊciciel, dyrektor NZOZ Piel´gniarstwo Rodzinne Sp.J. w Tychach

Podziękowania

Ordynatorowi, wszystkim wspania∏ym lekarzom, ca∏emu personelowi piel´gniarskiemu Oddzia∏u Chirurgii
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Tychach podzi´kowania za troskliwà opiek´ sk∏ada wdzi´czna córka pacjentki
Margot Doleckiej.

Krystyna Grzegorczyk
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Âpieszmy si´ kochaç ludzi 
Tak szybko odchodzà…

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem

żegnamy naszą wspaniałą Koleżankę 

Grażynę Haśnik
Osobę pełną ciepła, dobroci serca, 

oddaną pacjentkom, życzliwą, serdeczną 

i koleżeńską

Łączymy się w bólu z rodziną
Przełożona Pielęgniarek i Położnych

oraz pielęgniarki i położne Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Mikołowie

1 listopada 2009 roku zmarła 
mgr inż. Natalia Gołąbek 

wieloletnia nauczycielka Liceum
Medycznego w Mysłowicach, 
wieloletni wicedyrektor szkoły, 

wspaniały pedagog, 
wychowawca i organizator pracy 

o wielkim ładunku empatii i poszanowania
drugiego człowieka.

Do ostatnich chwil swej wydolności 
fizycznej aktywnie udzielała się na rzecz
rodzin wymagających specjalnej troski

oraz utrzymywała kontakt z byłymi 
uczniami i nauczycielami. 

Wdzięczność za trud w nauczaniu 
i matczyną opiekę, a po przejściu na
emeryturę społeczną pracę na rzecz

szczególnie potrzebującym – społeczność
miasta i regionu okazała ilością osób

biorących udział w Ceremonii Żałobnej. 

Refleksja

1 listopada to data 
szczególnie zakl´ta

Po bardzo d∏ugiej chorobie
nad ranem od nas odesz∏a 

na prawd´ Âwi´ta
I nie wiele powiem

ale to by∏ Wielki Cz∏owiek
co dobroç i szlachetnoÊç
mia∏ nie tylko w r´kach 

Jak Anio∏ stale by∏a z bliênimi
i dzieli∏a si´ swym sercem z nimi

4.XI.2009
Ewa Willaume-Pielka

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

Łącząc się w głębokim żalu i smutku 
z powodu śmierci 

Matki 
Koleżance Mirosławie Opioł-Jaguś 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają pielęgniarki oddziału OITD 

z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju

Smutkiem napełniła nas wiadomość

o śmierci 

Naszej Koleżanki 
Urszuli Gryszkiewicz 

Byłej Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału

Ortopedii GCM

Człowieka wyjątkowej dobroci 

i szlachetności, 

wyrozumiałego i pełnego życzliwości 

dla wszystkich

Pełni zadumy nad ulotnością życia

pozostajemy w żalu i łączymy się w bólu 

z Rodziną
Personel Pielęgniarski 

SP Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM 

Górnośląskiego Centrum Medycznego 

w Katowicach-Ochojcu

Koleżance Irnmgardzie Szeja 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składa Kierownictwo i koleżanki ZOZ „Fam-Med”

w Zbrosławicach

Wyrazy współczucia, żalu i smutku 

Koleżance Janinie Szulc
z powodu tragicznej śmierci 

Męża
składają koleżanki 

z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach 

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Mamy
Pielęgniarce Oddziałowej

Krysi Gabrysiak
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 

składają Przełożona Pielęgniarek, 
pielęgniarki i położne Szpitala w Będzinie

oraz Dyrekcja PZZOZ Będzin

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

Naszej Koleżance Krysi Gabrysiak 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają Zespół pielęgniarsko-lekarski
Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala w Będzinie

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim,
pozostaje ból i pami´ç...

Pielęgniarce Ewie Czerwonce
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
Mamy

składają koleżanki ZLO Jaworzno

Wyrazy szczerego współczucia 
żalu i smutku

z powodu śmierci 

Matki 
Koleżance Małgorzacie Kappa

składają pielęgniarki oddziału OITD 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej 

Koleżanki Zofii Kamińskiej
z powodu śmierci 

Mamy
składa Zespół ds. Położnych przy OIPiP

w Katowicach
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Bliscy naszemu sercu zawsze pozostanà

g∏´boko w naszej pami´ci…

Wyrazy szczerego współczucia dla Pani 

mgr Jolanty Chudzik 

Pielęgniarki Koordynującej 

i Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego

ul. Zadole w Katowicach

z powodu śmierci 

Ojca
składają Kierownicy Oddziałów Żłobka Miejskiego, 

pielęgniarki, położne i pracownicy oddziałów żłobka

Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Ojca 

Przełożonej Pielęgniarek 

mgr Janinie Wojtczak
składają współpracownicy 

Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki,

Dziecka i Młodzieży w Katowicach

Koleżance Alicji Zborowskiej 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci  

Ojca

składa Przełożona Pielęgniarek wraz z wszystkimi

pielęgniarkami Szpitala Instytutu Medycyny Pracy 

i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim,
Najdro˝szym – ojcem…

Pielęgniarkom 

Ani Walczak i Ewie Jamróz
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Ojca 
składają koleżanki i koledzy

z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

˚yje ten, kto pozostaje w sercach bliskich…

Naszej Koleżance 

Elżbiecie Kowalczyk 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca

składa Zespół pielęgniarsko-lekarski II Oddziału

Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

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

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 

Ojca 

Koleżance Dorocie Kreszczuk 

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 smutku i żalu

z 

Koleżanką Bożeną Szymczykowską
z powodu śmierci 

Taty 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają koleżanki z Oddziału Dziecięcego SP ZOZ

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Janinie Wojtczak

w imieniu pielęgniarek i położnych 
składają Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych w Katowicach oraz Komisji Kształcenia

przy ORPIP

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 

Ojca  
Koleżance Wioletcie Wieczorek
najszczersze wyrazy współczucia 

składają pielęgniarki 

Oddziału Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego

Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 

Koleżance Teresie Jańczyk
składają pielęgniarki Laryngologii i Chirurgii

Szczękowej Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu
Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci…

Naszej Koleżance Bożenie Curzytek 

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Ojca

składają pielęgniarki i położne 

106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból.

Czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Męża

Bożenie Kubrak 

składają koleżanki z Bloku Operacyjnego

oraz cały personel SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

Nie odchodzi ten, 

kto pozostaje w sercach bliskich…

Naszej Koleżance Sylwii Kręcisz

wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża

składa personel Intensywnej Terapii Dzieci 

PSK Nr 1 w Zabrzu
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe

na stanowiska położnych i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Październik, Listopad 2009
WSS Nr 1 w Tychach 

Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: Aleksandra Olszewska

Centrum Pediatrii w Sosnowcu 

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Agata Radwańska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologii: Iwona Kuś

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka: Katarzyna Ellwart

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach im. dr B. Hagera

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodkowego: Małgorzata Kidos

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistycznego II: Bożena Nowak

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistycznego I: Teresa Kłosek

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego: Barbara Engel

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego: Wiesława Kleszcz

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego: Teresa Hajda

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku  Operacyjnego: Maria Janus

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego: Małgorzata Szołtysik

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

Nowa oferta Biblioteki OIPiP w Katowicach

Książki zakupione do biblioteki OIPiP w Katowicach w IV kw. 2009 roku
Lp. Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania Szt.
1. Pediatria Podręcznik do Państwowego Egzaminu Pod redakcją Elzevier Urban & Partner Wrocław 2004 2

Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego Anny Dobrzańskiej i Józefa Ryżko dodruk 2009
2. Zdrowie Publiczne Pod redakcją Czelej Lublin Wydanie I 2

Teresy Bernadetty Kulik, 2002
Macieja Latalskiego

3. Procedury pielęgniarskie Maria Kózka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydanie: I 2
Lucyna Płaszewska-Żywko 2009

4. Pielęgniarstwo internistyczne Redakcja naukowa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydanie I 3
Dorota Talarska, 2009
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

5. Choroby wewnętrzne Pod redakcją: Leszka Pączka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydanie I 3
Krzysztofa Muchy, (dodruk)
Bartosza Foroncewicza 2004, 2006

6. Wytyczne 2005 resuscytacji Redaktor wydawnictwa: Wydawnictwo PANDIT Kraków Wydanie I 3
krążeniowo-oddechowej Teresa Czerniejewska-Herzig 2005

Redaktor naukowy 
wydania polskiego: Janusz Andres






