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Szanowni Państwo,
         

To co teraz powiem pewnie części z was wyda się banalne, oczywiste jednak tak wła-
śnie jest, taki jest dzisiejszy świat, tacy jesteśmy My ludzie. Wydaje nam się, iż jeste-
śmy niezniszczalni, możemy przenosić góry a wszystkie drzwi są przed nami otwarte.... 
do czasu. Tym czasem- jest przeważnie choroba, która podstępnie zakrada się w nasze 
życie. Sytuacja w kraju jest wszystkim znana, śmiercionośny wirus opanował świat. 
W celu zabezpieczenia obywateli narzuca nam się coraz to nowe wytyczne, ogranicza 
praktycznie każdą strefę naszego życia, to co kiedyś było codziennością dziś staje się 
luksusem niejednokrotnie niedostępnym. Trudno się dziwić, iż w takiej sytuacji wielu  
z nas nie godzi się z owym stanem rzeczy i buntuje, bo przecież nie może być aż tak źle 
jak mówią....

Ale czy na pewno? Dopóki, dopóty nikt z naszego otoczenia, naszych bliskich nie 
został dotknięty chorobą wszystko jest dobrze, mówimy przecież nie znam nikogo, kto 
byłby zarażony, to wszystko dzieje się daleko od nas. Aż nagle spotykamy sąsiada, pa-
nią w sklepie, ciocie, kuzynkę która zachorowała. Czujemy jak rzeczywistość wokół nas 
zacieśnia się, miniaturyzuje, zaczynamy odczuwać coraz większy dyskomfort, dusimy 
się - na razie tylko w przenośni … .

 I wtedy otrzymujemy telefon, maila, informację – tak Pani, Pana wynik jest pozy-
tywny.

 Czy wali nam się świat, czy przyjmujemy to ze spokojem ? Ja nie potrafiłam. 

Zdawałam sobie sprawę, iż pewnie kiedyś tak się stanie lecz mimo to czułam,  
że ktoś wymierzył mi policzek. Bezradność, izolacja, lęk to tylko słowa pusto brzmiące  
w naszych głowach, lecz kiedy przyjdzie nam się  z nimi zmierzyć okazujemy się na 
przegranej pozycji. W moim przypadku wirus okazał się mniej groźny, jednak nie wszy-
scy mają tyle szczęścia. Nikt nam nie da gwarancji czy przejdziemy przez chorobę  
z tarczą czy na tarczy… . 

Dlatego tak ważna jest solidarność w działaniach, abyśmy nie narażali niepotrzebnie 
siebie i swoich bliskich. Jedno nasze nieodpowiedzialne zachowanie może skutkować 
śmiercią czyjejś babci, mamy, żony lub męża. 

Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa otuchy i przekazuję je dalej do tych, którzy tak 
jak ja zmagają się z chorobą, do tych którzy walczą na pierwszym froncie o życie i zdro-
wie innych. Dziś tylko wspólnie możemy pokonać wirusa. Nie trzeba być pielęgniarką 
czy położną, lekarzem ani ratownikiem, każdy z nas odpowiada za życie swoje i innych 
- nie zapominajmy o tym.

Z poważaniem,
Anna Janik

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
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COVID-19 w natarciu – Walka trwa
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Wyłącz TV, włącz myślenie”,
 „Epidemia to ściema”, 
„Maseczki to zamach na naszą wolność”… 

Te i SETKI podobnych haseł można usłyszeć, czy zobaczyć dosłownie w każdych mediach. 
Ludzie, którzy najczęściej nie mają żadnej styczności ze środowiskiem medycznym, tworzą teorie 
jakoby COVID-19 był „nieco cięższą odmianą grypy”, co stanowi oczywistą potwarz dla wszyst-
kich, którzy każdego dnia narażają się walcząc o zdrowie i życie osób, u których doszło do zara-
żenia koronawirusem SARS-CoV-2. Takie myślenie nie tylko obraża cichych bohaterów codzien-
ności, którymi są zarówno pracownicy medyczni, jak i inny personel jednostek leczniczych, ale 
powoduje, iż pandemia zatacza coraz większe kręgi, a dzienna liczba zakażonych osiąga poziom 
kilku tysięcy. Z przykrością musimy jednak stwierdzić, iż również wśród pielęgniarek i położ-
nych znajdują się osoby, które obecnej sytuacji nie traktują z należytą powagą. We wrześniu br.  
w Biurze OIPiP w Katowicach miała miejsce niezwykle przykra sytuacja, która stała się udzia-
łem Pracownika Izby. 

Większość z Państwa zapewne wie, iż w chwili obecnej w katowickiej Izbie petenci są 
przyjmowani na parterze. Proszeni są do nich pracownicy konkretnych działów (zależnie jaką 
sprawę dana osoba chce załatwić), wyposażeni w podstawowe środki ochrony osobistej, którzy 
udzielają wszelkich informacji i od razu sprawdzają kompletność składanych wniosków, dzięki 
czemu Członkowie Izby mają pewność, iż nie będą musieli fatygować się do Izby ponownie  
w celu uzupełnienia dokumentów. Wszystkie osoby, które przychodzą do Izby, przed rozmową 
z jej pracownikiem proszone są o zakładanie maseczek (lub inny rodzaj zasłaniania nosa i ust),  
a także o dezynfekcję rąk płynem znajdującym się w dozowniku. Są to podstawowe środki ostroż-
ności, które nie zajmują zbyt wiele czasu, a dzięki którym ograniczana jest eskalacja wszelkich 
wirusów. Niestety, jedna z pielęgniarek, którą poproszono o założenie maseczki, naskoczyła 
na pracownika Izby twierdząc, iż jest to „zamach na jej wolność, a działania Izby są niezgodne  
z konstytucją”. Padły również słowa o złożeniu skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, Na-
czelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz szeregu innych instytucji. 

Przede wszystkim, należy podkreślić, iż takie zachowanie NIE PRZYSTOI osobie, która 
wykonuje tak zaszczytny zawód jakim jest pielęgniarstwo i jest wbrew Kodeksowi Etyki Za-
wodowej. Niezależnie od tego, jakich emocji się doświadcza, krzyki i groźby nie są i nigdy nie 
będą tolerowane w OIPiP w Katowicach. Ponadto, jak już zostało wspomniane, noszenie ma-
seczki nie jest rzeczą, która wpływa na nasze życie w sposób bezpośredni, a skoro może pomóc 
ograniczyć pandemię, która – należy to powiedzieć wyraźnie – JEST i zatacza coraz szersze 
kręgi, to należy się do tego stosować. 

Szanowni Państwo, KORONAWIRUS TO NIE JEST „ŚCIEMA”. Wirus SARS-CoV-2 ISTNIEJE  
i zaraża się nim coraz więcej osób, a nie wszyscy, którzy zachorują na COVID-19, są na tyle 
silni, by chorobę pokonać, z czego większość z Państwa doskonale zdaje sobie sprawę, jednak 
zdarzają się sytuacje takie jak ta opisana powyżej. Co gorsza, do OIPiP w Katowicach zostało 
wysłanych kilka wiadomości e-mail z zdjęciami postów zamieszczanych w mediach społeczno-
ściowych, których autorzy starają się dowieść, że pandemia to czyjś wymysł, spisek świato-
wych przywódców, czy coś, co wykreowały media. Niestety, autorami tych treści są pielęgniarki  
i położne - niektóre należące do katowickiej Okręgowej Izby… Jedyne słowo, jakie nasuwa się  
w tej sytuacji to WSTYD. Nie może być tak, że osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, 
w sytuacji kryzysowej, zamiast ostrzegać społeczeństwo przed zagrożeniem, po prostu je lekce-
ważą, szczególnie że będąc „wewnątrz” środowiska medycznego, na własne oczy widzą, co się 
dzieje. Trudno zrozumieć postawę takich osób. Na szczęście, nie jest ich zbyt wiele, ale sam fakt,  
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że w niniejszym artykule ten temat musiał zostać poruszony, świadczy o tym, że problem 
istnieje, dlatego tak ważna jest reakcja na tego typu szkodliwe treści. Środowisko pielęgniar-
sko-położnicze musi być zjednoczone, nie może sobie pozwolić na żadne podziały, a już na 
pewno – nie w dobie pandemii. A jeśli ktoś ma wątpliwości, czy koronawirus jest czy go nie 
ma, powinien porozmawiać z pielęgniarkami, które zajmują się chorymi na COVID-19 i które 
same zachorowały podczas wykonywania swojej pracy. Osoby te z pewnością chętnie rozwieją 
wszelkie niejasności.

Choć jest to sytuacja niezwykle przykra, a jej pokłosie uderza w osoby, które z naraże-
niem własnego życia walczą o zdrowie chorych na COVID-19, to wspaniałym jest fakt, iż zde-
cydowana większość personelu medycznego, jak i pracowników podmiotów medycznych, nie 
zważa na tego typu zdarzenia i po prostu – mówiąc nieco kolokwialnie – „robi swoje”. Ba! Wiele 
z tych osób daje z siebie 200% czyniąc, co w ich mocy, by ograniczyć pandemię. Właśnie tym 
osobom 3 X br., na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu złożone zostały podziękowania, pod-
czas specjalnego koncertu „Zarażeni dobrem – artyści i lekarze w podziękowaniu pracownikom 
ochrony zdrowia”. Koncert stanowił wspólną inicjatywę Śląskiej Izby Lekarskiej, Opery Śląskiej 
oraz dr n. med. Wojciecha Bichalskiego, który wskutek zarażenia koronawirusem w miejscu 
pracy, przez kilka tygodni walczył o życie.

Punktem kulminacyjnym gali było wręczenie kilkudziesięciu pracownikom śląskich szpitali,  
którzy szczególnie wyróżnili się w zwalczaniu pandemii, odznaczeń: 

Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Srebrna Od-
znaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Z dumą możemy przekazać Państwu 
informację, iż Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymało 30 pielęgniarek, 
będących Członkami OIPiP w Katowicach (listę odznaczonych znajdą Państwo pod treścią ni-
niejszego artykułu). Osoby te swoimi czynami dowodzą, iż zawód pielęgniarki to coś więcej, niż 
„tylko praca” i stanowią wspaniały przykład dla całego środowiska pielęgniarsko-położniczego 
oraz wzór do naśladowania. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Trudno dziś powiedzieć, co wpłynęło na tak ogromną eskalację liczby zakażeń: czy było to 
złagodzenie wprowadzonych ograniczeń, otwarcie placówek edukacyjnych, czy ludzka ignoran-
cja, ale w chwili obecnej w przeciągu kilku miesięcy po raz trzeci stajemy wobec konieczności 
organizacji życia „na nowo” i przystosowania się do powracających nakazów, np. obowiązku 
zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. 

Pojawiają się też kolejne akty prawne regulujące różnego rodzaju kwestie, pozwalające 
funkcjonować wszelkim instytucjom. Dla środowiska medycznego jedną z najważniejszych jest 
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw w  celu zapewnienia funkcjono-
wania ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Na użytek niniej-
szego artykułu przytoczone zostaną tylko najważniejsze postanowienia w/w ustawy, jednakże 
pełną jej treść, wraz z interpretacją mec. Doroty Tiszbierek znajdą Państwo na stronie inter-
netowej OIPiP w Katowicach.

Przede wszystkim wyjaśniona została kwestia upływających kadencji okręgowych izb. 
Według Ustawy z 14 VIII br., gdy kadencja organów izby upływa w czasie zagrożenia epi-
demicznego/epidemii lub do 30 dni po ich odwołaniu, kadencja ulega przedłużeniu do czasu 
organizacji nowych wyborów (nie później niż do 60 dni od odwołania stanu epidemii, bądź epi-
demii). W takiej sytuacji, zasady gospodarki finansowej oraz roczny budżet uchwala Okręgowa 
Rada. Równocześnie, gdy w czasie zagrożenia epidemią/epidemii kończy się umowa o pracę z 
osobą wybraną w drodze konkursu lub wskazania, okres powołania automatycznie ulega prze-
dłużeniu o czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii i o kolejne 90 dni od dnia 
odwołania zagrożenia/epidemii.
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Ponadto, wydłużony został okres akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielę-
gniarstwo/położnictwo w sytuacji, gdy miałaby się skończyć podczas zagrożenia epidemiczne-
go/epidemii. Dopuszczona została forma online prowadzenia zajęć teoretycznych na studiach,  
a w przypadku szkolenia praktycznego – forma indywidualna. Osiągnięte efekty kształcenia 
mają być weryfikowane za pomocą dostępnych technologii informatycznych. Ustalenia te nie 
obejmują jednak egzaminu państwowego po odbytej specjalizacji.

Warto również nadmienić, iż w czasie zagrożenia epidemicznego lub epidemii położne 
uzyskują prawo do wykonywania niektórych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych pod wa-
runkiem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi, natomiast 
osoby z chorobami przewlekłymi mogą uzyskać zwolnienie od skierowania do pracy przy zwal-
czaniu epidemii. Jak już zostało wspomniane – pełną treść Ustawy wraz z komentarzem znajdą 
Państwo na stronie internetowej Izby, na której na bieżąco zamieszczane są wszelkie nowe 
akty prawne, opinie czy zalecenia, a także opis Działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego NI-
PiP. Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej informacje są obowiązujące oraz zatwier-
dzone przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

W odpowiedzi na liczne zapytania pielęgniarek medycyny szkolnej, uprzejmie informuje-
my, iż zalecenia dla pielęgniarek/higienistek szkolnych w czasie epidemii Konsultanta w dzie-
dzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek z dn. 8 IX br. są jak 
najbardziej aktualne. Zalecenia obejmują m. in. konieczność używania środków ochrony oso-
bistej, zachowanie stosownego dystansu, czy sposób postępowania w przypadku konieczności 
izolacji uczniów podejrzanych o zarażenie koronawirusem. 

Walka z pandemią, niwelowanie jej skutków, to w chwili obecnej największe światowe 
priorytety i większość działań organów zarządzających każdym państwem ukierunkowanych 
jest na pokonanie wirusa. I choć wszyscy dokładamy starań, by w tych trudnych czasach żyć 
tak normalnie, jak jest to możliwe, to SARS-CoV-2 i COVID-19 nieustannie znajdują się „z tyłu 
naszych głów”, stąd każda inicjatywa, która pomoże usprawnić działanie ochrony zdrowia, jest 
tak cenna. Szukanie nowych rozwiązań w danej sytuacji, to jeden z głównych celów V edycji 
Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Szwecji dla pielęgniarek walczących z COVID-19. DO 6 XI br. 
można zgłaszać pomysły dot. wyzwań jakie COVID-19 stawia przed ochroną zdrowia. Zwycięz-
ca konkursu otrzyma 25 tys. zł, dyplom oraz indywidualny staż. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursie wszystkich, którzy mają pomysł na to jak poprawić współczesną opiekę 
zdrowotną.

Biorąc pod uwagę fakt, iż okres jesienno-zimowy sprzyja różnego rodzaju zachorowaniom,  
a w szczególności – zachorowaniom na grypę, coraz więcej osób decyduje się na szczepienie 
przeciw grypie, zwłaszcza w dobie pandemii. Decyzją Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego 
wszystkie podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej, apteki i punkty apteczne, które nie 
nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, od 1 X br. mogą zgłaszać zapotrzebowa-
nie na bezpłatne dawki szczepionki za pośrednictwem strony internetowej szczepionkanagry-
pe.mz.gov.pl. 

Przy okazji – odpowiadając na Państwa liczne zapytania – pragniemy poinformować, 
iż OIPiP w Katowicach w żaden sposób nie uczestniczy, ani nie pośredniczy w nabywaniu 
szczepionki – jest to rzecz tylko i wyłącznie w gestii właścicieli w/w podmiotów. Szczegółowe 
dane na ten temat znajdują się na stronie Okręgowej Izby, podobnie jak aktualne informacje 
o organizowanych webinariach i szkoleniach w systemie e-learningowym. Choć obecna sytu-
acja zmusza nas do przeorganizowania pewnych sfer naszego życia, nie możemy pozwolić, 
by koronawirus całkowicie je zdominował i odebrał możliwość rozwoju. Jak zawsze, z dumą 
podkreślamy, iż katowickie pielęgniarki i położne nieustannie dążą do poszerzania swojej wie-
dzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – i czynią to nadal pomimo trwającej pandemii.  
W samym październiku odbyły się m. in.: webinar „Jak zbudować silny zespół i zwiększyć jego 
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efektywność w trudnych warunkach”, szkolenie specjalistyczne pt. „Identyfikacja i przeciwdzia-
łanie zagrożeniom epidemiologicznym”, webinarium „Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego 
– Badania Kliniczne cz. I”, czy webinar dotyczący szczepień w medycynie pracy, a także wiele 
innych. Bardzo cieszy liczny udział Członków OIPiP w Katowicach w tych wydarzeniach, a także 
fakt, iż pomimo licznych przeciwności, wiele osób dokłada starań, byśmy wszyscy mogli żyć w 
sposób tak normalny, jak tylko się da.

Szanowni Państwo, sytuacja jest bardzo ciężka. Musimy walczyć nie tylko z pandemią, ale 
też z szerzonym przez wiele osób poglądem, jakoby pandemii w ogóle nie było. Środowisko me-
dyczne zmuszone jest do niwelowania skutków takich nierozważnych postaw, które – niestety 
– przejawia znaczna część społeczeństwa - szczególnie ta, która nie może poszczycić się żadną 
fachową wiedzą w tym temacie, jak również znikoma część personelu medycznego. Musimy 
mieć jednak wiarę, że zwycięży zdrowy rozsądek i w końcu uda nam się pokonać podstępnego 
wroga, jakim jest korona wirus SARS-CoV-2. I choć może nam się wydawać, że najbliższy czas 
rysuje się tylko w ciemnych barwach, musimy z optymizmem patrzeć w przyszłość – po to,  
by dać innym nadzieję, ale też by samemu jej nie stracić. A nadzieja poparta działaniem spra-
wi, że za jakiś czas nasze życie na pewno wróci do normy.

ODZNAKI HONOROWE MINISTRA ZDROWIA „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY  
ZDROWIA” OTRZYMAŁO 30 PIELĘGNIAREK-CZŁONKÓW OIPIP W KATOWICACH

1. Iwona Cieśla – Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym z Zawierciu,

2. Ewa Don – Pielęgniarka w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich,

3. Grażyna Dziadkowiec – Pielęgniarka w szpitalu Megrez sp. z o.o. W Tychach,

4. Lucyna Furman – Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie,

5. Aniela Gryc-Gacka – Pielęgniarka w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym SA  
w Tarnowskich Górach,

6. Jolanta Karakuła – Pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzę-
biu-Zdroju,
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7. Iwona Kowalska – Pielęgniarka w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu,

8. Dorota Kreszczuk – Pielęgniarka w Katowickim Centrum Onkologii,

9. Beata Kroczek-Napieralska – Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu,

10. Katarzyna Król – Pielęgniarka w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,

11. Sylwia Kubica - Pielęgniarka w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym SA w Tarnow-
skich Górach,

12. Maria Kuca-Mulak – Pielęgniarka w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. ,

13. Marzena Lewandowska – Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu,

14. Beata Łatacz – Pielęgniarka w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. ,

15. Małgorzata Maslonka – Pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Pieka-
rach Śląskich,

16. Bożena Matula – Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu,

17. Ewa Niepsuj – Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,

18. Beata Popów – Pielęgniarka w Szpitalu Rejonowym im. J. Rostka w Raciborzu,

19. Iwona Puchała – Pielęgniarka w Szpitalu Murcki sp. z o.o. w Katowicach,

20. Monika Rusinowska-Iwanciów – Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu,

21. Anna Sokół – Pielęgniarka w Szpitalu Murcki sp. z o.o. w Katowicach,

22. Izabela Szafrańska – Pielęgniarka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach,

23. Katarzyna Szerzyna – Pielęgniarka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach,

24. Beata Tomecka – Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.  
A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,

25. Aneta Trzcińska – Pielęgniarka w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
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26. Sylwia Witkowska – Pielęgniarka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu,

27. Jolanta Wojciechowska – Pielęgniarka w Szpitalu Rejonowym im. J. Rostka w Raciborzu,

28. Mariola Zamora – Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,

29. Martyna Zięba – Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie,

30. Gabriela Żurek – Pielęgniarka w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistycz-
ny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.



10

Szanowni Państwo,

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

Zakażenia w naszym kraju rosną lawinowo, również wśród naszych koleżanek, pie-
lęgniarek i położnych. Zaczyna brakować łóżek i sprzętu dla chorych. Rozpoczyna się 
budowa polowego szpitala na terenie PGE Narodowy, w planach są też inne miejsca 
również w naszym województwie. To straszne, iż przyszło nam żyć w czasach kiedy 
obiekty sportowe, kulturalne trzeba przekształcać na placówki medyczne, scenariusz 
jeszcze do niedawna nie do pomyślenia ... a jednak ...  

Drodzy Państwo, możemy wybudować tysiąc szpitali, zakupić tysiące respiratorów, 
ale ludzkich rąk nie zastąpi nic!!!

To my pielęgniarki i położne jesteśmy teraz najbardziej potrzebni, bez naszej wiedzy 
i doświadczenia szpital to tylko pusty budynek. Cóż nam ze sprzętu skoro nie ma komu 
go obsługiwać.

Dlatego zwracamy się do wszystkich Państwa posiadających prawo wykonywania za-
wodu o wsparcie szeregów osób ratujących życie. O wsparcie naszych Koleżanek i Kolegów 
którzy są już bardzo zmęczoni wielomiesięczną pracą na pierwszej linii walki z pandemią.  
Wybierając ten zawód wybraliśmy misję niesienia pomocy innym i dziś wszyscy zdajemy  
z tego egzamin.

Jeśli mają Państwo przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą nić 5 lat - w obecnej 
sytuacji, według rozporządzenia Ministra Zdrowia, mogą Państwo podjąć zatrudnienie, 
a czas tej pracy zostanie zaliczony w poczet wymaganego przeszkolenia.

Proszę okażmy solidarność i razem wygrajmy tę wojnę o lepsze jutro.

Szczegółowych informacji udziela Dział Merytoryczny OIPIP pod nr tel 32 2090415-17 
wew 14.

Szanowni Państwo, 
 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy,  
iż złożenie wniosków/aktualizacji lub odbiór dokumentu  

Prawa Wykonywania Zawodu  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty  
telefonicznie pod numerem: 

 
Sekretariat (32) 209-04-15 wew. 10 

Dział Rejestru (32) 209-04-15 wew. 23 lub 35 
 

Za utrudnienia przepraszamy
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało 
zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.

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

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

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

łe materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 
1)  Uchwał od Nr 556 do Nr 644/2020/VII Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 24 sierpnia 2020 roku w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i 
położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Po-
łożnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

2) Uchwały Nr 645/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie wydania pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

3)  Uchwał od Nr 646 do Nr 649/2020/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 24 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wpi-
su do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

4)  Uchwał od Nr 650 do Nr 657/2020/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 24 sierpnia 2020 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5)  Uchwały Nr 658/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

6)  Uchwały Nr 659/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie wprowadzenia 

Regulaminu udzielania porad prawnych Człon-
kom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

7)  Uchwały Nr 660/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie wskazania 
przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach do Rady Społecznej.

8)  Uchwały Nr 661/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie wyboru oferty 
na przeprowadzenie procesu certyfikacji syste-
mu zarządzania jakością na zgodność z wyma-
ganiami normy ISO 9001:2015.

9)  Uchwały Nr 662/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

10) Uchwały Nr 663/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

11) Uchwały Nr 664/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyznania za-
pomóg chorobowych członkom samorządu.

12) Uchwały Nr 665/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 sierp-
nia 2020 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na 
remont dachu w budynku Ośrodka Kształcenia w 
Łaziskach Górnych.

13) Uchwały Nr 666/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24.sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 24 sierpnia 2020 
roku stwierdzono oddanie 14 głosów „za” podję-
ciem ww. uchwał. 

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 15 września 2020 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało 
zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

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

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

łe materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 
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1) Uchwał od Nr 667 do Nr 724/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 24 sierpnia 2020 roku w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i 
położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Po-
łożnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 725 do Nr 734/2020/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 15 września 2020 roku w 
przedmiocie wydania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 735 do Nr 747/2020/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 15 września 2020 roku w przedmiocie 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 748 do Nr 767/2020/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 15 września 2020 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 768/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII ka-
dencji

6) Uchwały Nr 769/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie rozszerzenia 
pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

7) Uchwały Nr 770/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

8) Uchwały Nr 771/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

9) Uchwały Nr 772/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu .

10) Uchwały Nr 773/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie sfinansowa-
nia jednorazowego pobytu wypoczynkowo-re-
generującego dla członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2.

11) Uchwały Nr 774/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie refundacji 

kosztów kształcenia.
12) Uchwały Nr 775/2020/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie udzielenia 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-
nego (Iwonicz, turnus VI).

13) Uchwały Nr 776/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie udzielenia 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-
nego (Kołobrzeg, Turnus V).

14) Uchwały Nr 777/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty.

15) Uchwały Nr 778/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu.

16) Uchwały Nr 779/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu.

17) Uchwały Nr 780/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkom samorządu.

18) Uchwały Nr 781/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

19) Uchwały Nr 782/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi z tytułu utraty pracy członkowi samo-
rządu.

20) Uchwały Nr 783/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

21) Uchwały Nr 784/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

22) Uchwały Nr 785/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

23) Uchwały Nr 786/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
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sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

24) Uchwały Nr 787/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

25) Uchwały Nr 788/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
 dnia 15 września 2020 roku w przedmiocie wy-
typowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

26) Uchwały Nr 789/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

27) Uchwały Nr 790/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 września 2020 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 92/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 20 
lutego 2020 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

28) Uchwały Nr 791/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 września 2020 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 93/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 20 
lutego 2020 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami.
29) Uchwały Nr 792/2020/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 września 2020 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 97/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 20 
lutego 2020 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

30) Uchwały Nr 793/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 września 2020 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 1057/2019/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 17 
grudnia 2019 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

31) Uchwały Nr 794/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 września 2020 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 1058/2019/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 17 
grudnia 2019 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

32) Uchwały Nr 795/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 
września 2020 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.
W określonym terminie tj. w dniu 15 września 

2020 roku stwierdzono oddanie 17 głosów za ww. 
uchwałami.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 18 września 2020 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgod-
nie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
3. Projekt następującej uchwały: 

1)  Nr 796/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia18 września 

2020 roku w przedmiocie wytypowania przed-
stawicieli do składów komisji konkursowych w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami.

W określonym terminie tj. w dniu 18 września 
2020 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 17 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwa-
ła została przyjęta 16 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się”.
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 29 września 2020 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez 
Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.

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

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

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe ma-

teriały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 797 do Nr 819/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 września 2020 roku w przedmiocie stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Po-
łożnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 820 do Nr 824/2020/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie wy-
dania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 825 do Nr 828/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 829 do Nr 834/2020/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 835/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie wykreślenia 
wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych.

6) Uchwały Nr 836/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie odmowy 
przyznania ograniczonego prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki.

7) Uchwały Nr 837/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

8) Uchwały Nr 838/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie wytypowa-
nia kandydata na członka do składu Komisji Bio-
etycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach.

9) Uchwały Nr 839/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 wrze-
śnia 2020 roku w przedmiocie braku możliwości 
przeprowadzenia XXXVIII Sprawozdawczo-Wy-
borczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach z powodu ogłoszenia stanu 
epidemii w Polsce.

10) Uchwały Nr 840/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
29 września 2020 roku w przedmiocie zmiany 
zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

11) Uchwały Nr 841/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2019 Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

12) Uchwały Nr 842/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie przyjęcia bu-
dżetu na rok 2020 Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

13) Uchwały od Nr 843 do Nr 846/2020/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

14) Uchwały od Nr 847 do Nr 850/2020/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicachz 
dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie roz-
łożenia zaległych składek członkowskich na raty.

15) Uchwały Nr 851/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

16) Uchwały Nr 852/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

17) Uchwały Nr 853/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie sfinansowa-
nia jednorazowego pobytu wypoczynkowo-rege-
nerującego dla członków Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

18) Uchwały Nr 854/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytu-
łu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

19) Uchwały od Nr 855 do Nr 856/2020/VII Okrę-
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gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 29 września 2020 roku w przedmio-
cie przyznania zapomóg chorobowych członkom 
samorządu.

20) Uchwały Nr 857/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
września 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

21) Uchwały Nr 858/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

22) Uchwały Nr 859/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie 
przyjęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 29 września 2020 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 
19 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zo-
stały przyjęte następującą ilością głosów „za”:

Uchwały od Nr 797 do Nr 835/2020/VII – 19 głosów 
„za”

− Uchwała Nr 836/2020/VII - 18 głosów „za”
− Uchwała Nr 837/2020/VII - 19 głosów „za”
− Uchwała Nr 838/2020/VII – 17 głosów „za” 
− Uchwały od Nr 839 do Nr 841/2020/VII - 19 

głosów „za”
− Uchwała Nr 842/2020/VII - 18 głosów „za”
− Uchwały od Nr 843 do Nr 858/2020/VII - 19 

głosów „za”
− Uchwała Nr 859/2020/VII - 16 głosów „za”

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

UWAGA WAŻNE
Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 października 2020 roku zostaje wstrzymane  

przyjmowanie WNIOSKÓW o sfinansowanie jednorazowego pobytu wypo-
czynkowo-regenerującego dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach zakażonych wirusem SARS–CoV–2 oraz wykonujących zawód w szpi-
talach jednoimiennych, zakaźnych lub komórkach organizacyjnych innych szpitali, 
w których udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19.

Wszystkie WNIOSKI, które wpłynęły do Izby do dnia 23 października zostaną wnikliwie 
przeanalizowane i rozpatrzone.

O ponownym rozpoczęciu realizacji zapisów Uchwały Nr 507/2020/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 23 lipca 2020 roku  
w przedmiocie sfinansowania jednorazowego pobytu wypoczynkowo-regenerującego dla 
Członków  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zakażonych wirusem 
SARS–CoV–2 oraz wykonujących zawód w szpitalach jednoimiennych, zakaźnych lub ko-
mórkach organizacyjnych innych szpitali, w których udzielane są świadczenia zdrowotne 
wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub izolatoriach, w których przebywali 
pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2 i wznowieniu przyjmowania wniosków zosta-
niecie Państwo poinformowaniu odrębnym komunikatem.

PROSIMY O ŚLEDZENIE INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA STRONIE IZBY.

Konkursy październik 2020 r

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego  

Ogólnego XVIII D  Ilona Bijak

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Pielęgniarskie Dzieło  
przynoszenia ulgi chorym

U progu nowego Roku Akademickiego 

Hanna Paszko 
członek Komisji Etyki przy NRPiP 

„LEGENDA o stworzeniu siostry pielęgniarki:

Kiedy Dobry Bóg stwarzał siostrę pielęgniarkę, czynił to już od prawie sześciu godzin, kiedy 
zjawił się Anioł i powiedział: - Panie, tak długo pracujesz nad tą postacią! 

Dobry Bóg odpowiedział:  - Czy nie widziałeś na zamówieniu długiej listy życzeń? Siostra pie-
lęgniarka powinna być gotowa do udzielania się, wolna od wymagań 
i łatwa do dezynfekcji, ale nie powinna być ze sztucznego tworzywa. 
Winna mieć nerwy jak lina stalowa i plecy, na które pozwala sobie 
wszystko załadować. Winna być przy tym niewielka, żeby się dobrze 
czuła w małych pokojach służbowych. Ona musi umieć wykonywać 
jednocześnie pięć czynności, a przy tym zawsze powinna mieć jedną 
rękę wolną. 

Wówczas Anioł potrząsnął głową i rzekł: - Sześć rąk ledwie może wystarczyć. 

- Ręce nie sprawiają mi żadnego kłopotu – powiedział Dobry Bóg. – Ale potrzebne są jeszcze 
trzy pary oczu: pierwsza para, która może nocą widzieć przez wszystkie ściany, aby można było 
podczas wieczornego dyżuru obsłużyć dwa oddziały. Druga para oczu w tyle głowy, aby widzieć, 
co się przed nimi mogło ukryć, ale co niekoniecznie trzeba wiedzieć. I naturalnie jedna para na 
przedzie, aby można było spojrzeć na pacjenta i dać mu do zrozumienia: „Rozumiem Pana/Panią 
i jestem tu dla was”, bez konieczności wypowiedzenia jednego słowa. 

Anioł pociągnął Pana Boga za rękaw i rzekł: - Idź spać Panie, a jutro pracuj dalej. 
- Nie mogę – powiedział Dobry Bóg. – Muszę stworzyć ją taką, żeby prawie nigdy nie choro-

wała, a jeśli, to żeby uleczyła się sama. Ona musi zrozumieć, że 10 dwuosobowych pokoi może 
oznaczać 40 pacjentów, ale, że na 10 stanowiskach pracy często jest tylko 5 sióstr pielęgniarek! 
Siostra będzie wyposażona w zadowolenie z pracy, której wszystko poświęci i za którą będzie źle 
wynagradzana. 

Anioł obszedł powoli model siostry pielęgniarki. – Materiał jest zbyt miękki - westchnął. 

- Ale za to ciągliwy – odparł Dobry Bóg. – Nie uwierzysz ile potrafi wytrzymać! 

- Czy ona może myśleć? 
- Nie tylko myśleć, ale także wypowiadać swoje sądy i zawierać porozumienia – odpowiedział 

Dobry Bóg. 
Anioł pochylił się i dotknął palcem wargi modelu:- Tu jest jakiś przeciek – stwierdził.  

Przecież mówiłem Ci, Panie, że próbowałeś zbyt wiele wtłoczyć w model. 
-To nie jest żaden przeciek, to jest łza! – odparł Bóg.

- Czemu ona służy? 
- Ona płynie w radości, smutku, rozczarowaniu, bólu i osamotnieniu – rzekł Dobry, zadumany 

Bóg. – Łza… łza jest oznaką przepełnionego zaworu." 

/ W hołdzie wdzięczności polskim samarytankom w bieli / 

- Autor nieznany. [ 1 ]. 



17

Legenda odnosi się do czasu bliżej nieokre-
ślonego. Jednak po analizie jej tekstu można 
powiedzieć, że wydaje się być aktualną tak-
że dzisiaj, w trzecim tysiącleciu. Pielęgniarka  
z legendy to prawdziwy skarb, niewiarygodnie 
sprawna kobieta o uosobieniu anielskim. Ule-
gając pielęgniarskim marzeniom odważę się 
powiedzieć, że takich cudownych istot odpor-
nych na zmęczenie, czuwających przy nieogra-
niczonej ilości chorych i zawsze usatysfakcjo-
nowanych, bardzo potrzebuje współczesność!

Przy ogromnych niedoborach kadrowych, 
zwiększaniu zawodowych obowiązków i proce-
dur, taka PIELĘGNIARKA – ANIOŁ (lub pielę-
gniarka – robot) mogłaby być bardzo dobrym 
rozwiązaniem. Niezwykłością bardzo, bardzo 
potrzebną. Prawdziwym diamentem wśród za-
trudnionych w systemie ochrony zdrowia. Za-
wsze sprawna fizycznie i psychicznie, wytrzy-
mała i odporna na niewygody. Dodatkowo jesz-
cze zawsze uśmiechnięta, troskliwa, gotowa do 
wykonania najbardziej niebezpiecznej pracy. 
Nawet wtedy gdy inni mają obawy i wątpliwo-
ści – na przykład w czasie epidemii!!! Jestem 
przekonana, że pracodawcy zatrudnialiby takie 
pielęgniarki bez wstępnych rozmów kwalifika-
cyjnych.

Każdego roku na początku jesieni rozpoczy-
na się rok akademicki. Dla młodzieży, która 
pragnie zdobywać wiedzę na wybranym przez 
siebie kierunku jest to wydarzenie szczegól-
ne, zapamiętywane na długie lata. Środowisko 
zawodowe pielęgniarek cieszy się, że niektóre 
młode osoby wybierają właśnie ten kierunek 
studiów. Nauczyciele akademiccy rozpoczynają 
proces edukacyjny nie pozbawiony przeszkód i 

trudności. To ogromna odpowiedzialność i wy-
jątkowe wyzwanie!

W aktualnie zaistniałej sytuacji, rodzą się 
trudne pytania: jak edukować, jak promować, 
jak własną postawą zachęcać? Czy realizowane 
nowe projekty wystarczą do tego, by młodzież 
nie rezygnowała i nie odchodziła od pielęgniar-
stwa? W jaki sposób wyjaśniać i zaszczepiać 
potrzebny obiektywizm i uzmysławiać młodzie-
ży istotną różnicę między gniewem człowieka 
zdrowego a gniewem chorobowym? Gniew pa-
cjentów bywa często wskaźnikiem lub symp-
tomem i nie należy go odbierać wprost, indy-
widualnie do siebie. To bardzo trudna sztuka 
w relacjach pacjent – pielęgniarka. I niezwykła 
umiejętność. 

Przed każdym wykładem, nauczyciele aka-
demiccy zastanawiają się nad tym, co mogą 
zrobić dodatkowo, jak uatrakcyjnić proces 
edukacyjny, jak wyeksponować piękno ukryte 
w cierpiącym człowieku. Przecież ludzkie cho-
rowanie nie jest atrakcją, której współczesna 
młodzież poszukuje. A łóżko szpitalne z cho-
rym i chorobowymi zapachami, z ogromną ilo-
ścią potrzebnej aparatury, która nieraz piszczy 
i wydaje monotonne dźwięki, nie jest miejscem 
relaksu. Ważnym jest aby uświadomić mło-
dzieży, tej współczesnej młodzieży, tej prze-
bojowej, eleganckiej, inteligentnej, zafascyno-
wanej życiem i jego atrakcjami, że panujący  
i rozpowszechniony kult młodości zderzy się  
w zawodowej codzienności z różnymi obrazami 
chorobowego cierpienia. A pielęgnowanie, czyli 
przynoszenie ulgi w cierpieniu wymagać będzie 
wysiłku, odwagi i kompetencji. Także świado-
mości, że odpowiedzialna praca pielęgniarki 
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niesie ze sobą wysokie ryzyko związane z na-
rażeniem własnego zdrowia. 

Jestem głęboko przekonana, że w obecnej 
sytuacji powstałych nagle i nadal trwających 
dodatkowych zagrożeń związanych z pande-
mią, nauczanie i przygotowywanie do zawodu 
pielęgniarki nie jest ani proste ani łatwe. Jak 
nauczać, jeżeli przedłużone zostanie zdalne 
nauczanie? Jak wyjaśniać młodzieży, że czło-
wiek chory czeka na prawdziwą pielęgniarkę, 
na sprawną profesjonalistkę a nie na e-pielę-
gniarkę!

Istnieje przecież bardzo wiele 
form ludzkiego bólu i cierpienia. Są 
pacjenci po zabiegach operacyjnych, 
są nieuleczalnie lub przewlekle cho-
rzy, psychicznie chorzy, nieprzytom-
ni, onkologicznie chorzy lub tacy, któ-
rzy wymagają rehabilitacji. Chorzy w 
różnym wieku. I wszyscy bez wyjątku 
wymagają wyjątkowego podejścia i 
pielęgniarskiej troski. Troski, w któ-
rą wpisana jest miłość do człowieka i 
szacunek dla jego życia.

Uważam, że właśnie teraz, nauczy-
ciele akademiccy mają szczególną 
odpowiedzialność. W związku z tym 
powinni otrzymywać jeszcze więk-
sze niż do tej pory wsparcie całego środowiska 
zawodowego. W pełni zaangażowani kształcą 
pielęgniarską przyszłość. Kształcą prawdziwe 
pielęgniarki, które być może za kilka lat staną 
przy naszym szpitalnym łóżku. 

„Uczeń od swego nauczyciela czer-
pie nie tylko wiedzę, lecz i cały sposób 
traktowania chorych. Co więcej tę ze-
wnętrzną stronę sztuki uczeń przejmuje 
nawet łatwiej, niż wiedzę. Stąd też war-
tość nauczyciela mierzyć się powinna 
nie wiedzą tylko, nie jego zasługami dla 
nauki, lecz i moralnymi jego zaletami „

/Władysław Biegański/
Władysław Biegański żył w zupełnie innym 

świecie, bez komputerów, bez atrakcji, bez 
nowości technicznych i gadżetów, które przy-
ciągają umysły, baz szybkiej diagnostyki ob-
razowej, szybkiego komunikowania się ludzi 
między sobą. Ale już wtedy zauważył, że nie 
tylko sama wiedza nauczającego powinna być 
zachętą i przyciągającym młodzież atutem ale 
także jego osobista postawa nasycona empatią 
i troską. Niezmiennie od upływającego czasu 
prawdziwą sztuką jest nauczanie SZTUKI PIE-
LĘGNOWANIA! 

Dobrze wyedukowana pielęgniarka posiada 
wystarczająco dużo siły i miłości by trwać przy 
ciężko chorych i umierających w milczeniu, z 
poszanowaniem godności osoby ludzkiej. Do 
ostatniego tchnienia. Pielęgniarki dają praw-
dziwe świadectwo swojego profesjonalizmu. 
Szczególnie teraz, w niewygodnych kombine-
zonach, w oddziałach jednoimiennych - cowi-
dowych, tam gdzie chorzy ( najczęściej ludzie 
starsi wiekiem ) odchodzą na drugą stronę ży-
cia bez pożegnania z najbliższymi. 

„W takich szczególnych sytuacjach 
cierpienia i uzależnienia do innych lu-
dzie starsi potrzebują nie tylko tego, 
aby leczyć ich za pomocą środków udo-
stępnionych przez naukę, ale także by 
opiekować się nimi umiejętnie i z miło-
ścią, tak aby nie czuli się bezużytecznym 
ciężarem albo – co gorsza – nie zaczęli 
pragnąć i domagać się śmierci „ [3]. 

/Jan Paweł II – papież/ 
Życzmy sobie aby nigdy nie zabrakło kandy-

datów do zawodu Pielęgniarki.
 Życzmy sobie aby nigdy nie zabrakło wspa-

niałych Nauczycieli Akademickich.
Życzmy sobie aby Pielęgniarskie dzieło przy-

noszenia ulgi w cierpieniu nieustannie rozwija-
ło się dla dobra ludzi w każdym pokoleniu. 

LITERATURA: 
1. Autor nieznany, Legenda o stworzeniu siostry pie-

lęgniarki, Warszawa, Magazyn Pielęgniarki i Po-
łożnej Nr 4 / 2001r. 

2. Władysław Biegański, Myśli i aforyzmy o etyce le-
karskiej, Warszawa, Skład Główny w Księgarni E. 
Wendego i Spółki, 1899r.

3. Danuta Dajmunt, Katowice, Apostolstwo Chorych 
Nr 1/2013r.
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Ogłoszenie dotyczące bezpłatnych specjalizacji

Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
wygrała przetargi na następujące dziedziny specjalizacji:

1. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

I. Warunki udziału w specjalizacji:
1. posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 
2. posiadanie minimum 5 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 

5 – ciu lat,
3. dopuszczenie do udziału w specjalizacji na podstawie postępowania kwalifikacyjnego 

(egzamin wstępny - testowy),
4. niekorzystanie w okresie ostatnich 5 – ciu lat ze specjalizacji finansowanej ze środków 

publicznych ( Ministerstwo Zdrowia),
5. złożenie wniosku w systemie SMK oraz wymaganych przez organizatora dokumentów.

II. Czas trwania kształcenia
1. 15 – 20 miesięcy 
2. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego 

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych w tym:
a. zajęcia teoretyczne –580 godzin, 
b. zajęcia praktyczne –245 godzin.

III. Cel kształcenia
1. Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa 

geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania 
osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej 
i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH

I. Warunki udziału w specjalizacji:
1. posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej, 
2. posiadanie minimum 5 letniego stażu pracy w zawodzie położnej w okresie ostatnich 

 5 – ciu lat,
3. dopuszczenie do udziału w specjalizacji na podstawie postępowania kwalifikacyjnego 

(egzamin wstępny - testowy),
4. niekorzystanie w okresie ostatnich 5 – ciu lat ze specjalizacji finansowanej ze środków 

publicznych ( Ministerstwo Zdrowia), 
5. złożenie wniosku w systemie SMK oraz wymaganych przez organizatora dokumentów.

II. Czas trwania kształcenia
1. 15 – 20 miesięcy 
2. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego 

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 854 godziny dydaktyczne, w tym:
a. zajęcia teoretyczne –522 godziny, 
b. zajęcia praktyczne –332 godziny
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III. Cel kształcenia
1.	 Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki 

ginekologiczno – położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

IV. Warunki udziału w specjalizacji:
1. posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej, 
2. posiadanie minimum 5 letniego stażu pracy w zawodzie położnej w okresie ostatnich 

 5 – ciu lat,
3. dopuszczenie do udziału w specjalizacji na podstawie postępowania kwalifikacyjnego 

 (egzamin wstępny - testowy),
4. niekorzystanie w okresie ostatnich 5 – ciu lat ze specjalizacji finansowanej ze środków 

publicznych ( Ministerstwo Zdrowia), 
złożenie wniosku w systemie SMK oraz wymaganych przez organizatora dokumentów.

V. Czas trwania kształcenia
1. 15 – 20 miesięcy 
2. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego 

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym:
a. zajęcia teoretyczne – 495 godzin, 
b. zajęcia praktyczne –329 godzin.

VI. Cel kształcenia
1.	 Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad 

kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi. opieki 
ginekologiczno – położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

WAŻNE INFORMACJE:

W najbliższym terminie na stronie internetowej Okręgowej Izby zostaną zamieszczone 
szczegółowe informacje dotyczące:

1. Planowanej daty postępowania kwalifikacyjnego ( egzaminu wstępnego),
2. Wykazu literatury do egzaminu wstępnego, 
3. Terminu składania wniosków w systemie SMK,
4. Wykazu wymaganych dokumentów i terminu ich składania.

mgr Hanna Dobrowolska
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach,  
Doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,  

Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
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Prawo Wykonywania Zawodu 
Dokument, którego nie należy lekceważyć

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Czy zdarzyło się kiedyś Państwu zgubić dowód oso-
bisty? A może podczas wyjazdu za granicę zapomnie-
li Państwo, w której kieszonce walizki znajduje się 
Państwa paszport? Zapewne większość z nas choć raz  
w życiu doświadczyła w/w sytuacji oraz towarzyszących 
jej emocji: zdenerwowania, irytacji, stresu. Uczuciom 
tym trudno się dziwić, gdyż dokumenty tj. dowód oso-
bisty, prawo jazdy, paszport, karty bankomatowe itp.  
są dla każdego niezwykle ważne. Ich utrata nie tylko 
przysparza wielu kłopotów, ale naraża nas na ryzyko 
uzyskania naszych danych przez osoby niepożądane. 
Dlatego każdy stara się odpowiednio dbać o bezpieczeń-
stwo tych dokumentów, jednocześnie nie negując ko-
nieczności ich posiadania. Dlaczego więc rzecz ma się 
zgoła inaczej w przypadku Prawa Wykonywania Zawodu 
– dokumentu, który jest równie ważny?

Pracownicy Biura OIPiP w Katowicach cza-
sem spotykają się z sytuacją, w której Człon-
kowie Izby w sposób lekceważący wypowiadają 
się o „tej niebieskiej książeczce”, podczas gdy 
dokument Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) 
jest jedynym dokumentem osoby uprawnio-
nej dającym prawo do wykonywania zawodu, 
stwierdzonym/przyznanym przez właściwą 
radę pielęgniarek i położnych. Ustawa z dn.  
15 VII 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej 
mówi wprost, iż tylko osoba posiadająca PWZ 
może wykonywać pracę pielęgniarki/położnej 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak już zostało wspomniane, decyzję 
o przyznaniu/stwierdzeniu PWZ w postaci 
uchwały, podejmuje okręgowa rada właściwa 
ze względu na miejsce przyszłego wykonywa-
nia zawodu (art. 37 ust. 1 Ustawy z 15 VII 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej). 
Wówczas dana osoba zostaje wpisana do re-
jestru pielęgniarek i położnych oraz otrzymu-
je dokument PWZ. Zanim to jednak nastąpi 
osoba zainteresowana musi dostarczyć do 
Okręgowej Izby „Wniosek o stwierdzenie PWZ 
oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgnia-
rek/Położnych prowadzonego przez ORPiP”, 
kopię świadectwa/dyplomu ukończenia stu-
diów wraz z kopią suplementu, zaświadcze-
nie o stanie zdrowia pozwalającym wykony-
wać zawód (wydane przez lekarza medycyny 
pracy), dwa zdjęcia (3,5 x 4,5 cm), a także 
dokument tożsamości do wglądu. Biorąc pod 
uwagę konieczność dostarczenia zdjęć, do-

kumenty należy złożyć w Izbie osobiście lub 
przesłać pocztą.

Zdarza się, iż Członkowie Izby pytają na 
jak długo przyznawane jest PWZ i czy istnieje 
możliwość, by straciło ono ważność, lub by 
pielęgniarka/położna została PWZ pozbawio-
na.

Prawo Wykonywania Zawodu nie ma „ter-
minu ważności” – jest ono przyznawane na 
okres pracy zawodowej, pod warunkiem, iż 
osoba je posiadająca jest cały czas aktywna 
zawodowo, tzn. że w ciągu ostatnich 6 lat nie 
miała dłuższej przerwy w wykonywaniu zawo-
du, niż 5 lat. Jeśli taka przerwa miałaby miej-
sce, to ponowny powrót do pracy zawodowej 
warunkowany jest odbyciem przeszkolenia 
(trwającego nie dłużej niż 6 miesięcy) pod 
nadzorem innej osoby uprawnionej do wyko-
nywania zawodu pielęgniarki/położnej (art. 
26 ust. 1 Ustawy z 15 VII 2011r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej).

Istnieje też możliwość zaprzestania wyko-
nywania zawodu na czas określony. Osoba, 
która złoży stosowne oświadczenie, jest zo-
bowiązana do natychmiastowego poinformo-
wania Okręgowej Rady o zamiarze ponownego 
podjęcia wykonywania zawodu.

Z kolei pozbawienie pielęgniarki/położnej 
PWZ może mieć miejsce tylko na podstawie 
wyroku Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych, który rozpatruje sprawy dotyczące 
przewinień zawodowych przekazywane przez 
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Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej. Na szczęście, są to sytuacje nadzwy-
czaj rzadkie, podobnie jak dobrowolne zrze-
czenie się przez pielęgniarkę/położną PWZ (na 

podstawie oświadczenia PWZ zostaje wówczas 
wygaszone – art. 42 ust. 2 Ustawy z 15 VII 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej).

Oczywiście, istnieje możliwość „fizycznej” 
utraty dokumentu PWZ wskutek jego zagubie-
nia, zniszczenia lub kradzieży. Szczególnie nie-
bezpieczna jest ostatnia z wymienionych sy-
tuacji, gdyż w dzisiejszym świecie ogromnym 
zagrożeniem jest kradzież danych osobowych 
w celu wyłudzenia różnego rodzaju pożyczek, 
kredytów itp. Czasem wystarczy do tego tylko 
czyjeś imię, nazwisko i data urodzenia – m. 
in. te właśnie dane znajdują się w dokumen-
cie PWZ, dlatego tak ważne jest, by dbać o 
bezpieczeństwo dokumentu PWZ, podobnie 
jak dbamy o dowód osobisty czy karty banko-
matowe. Dlatego też OIPiP w Katowicach NIE 
WYSYŁA pocztą dokumentu PWZ, gdyż istnieje 
zbyt duże prawdopodobieństwo jego zaginię-
cia, co może wiązać się z przykrymi konse-
kwencjami, o których wspomniano wcześniej. 
W razie niemożności osobistego stawiennictwa 
w OIPiP w Katowicach w celu odebrania PWZ 
można przekazać osobie trzeciej pisemne upo-
ważnienie do odbioru dokumentu.

W przypadku utraty dokumentu PWZ nale-
ży niezwłocznie poinformować o tym okręgo-
wą radę, która wydała PWZ i poprosić o wy-
danie jego duplikatu. Jest to konieczne, gdyż 
w dokumencie PWZ odnotowywane są zmia-
ny i aktualizacje danych tj. wpis/wykreślenie 
z rejestru (np. przy zmianie miejsca pracy, 

gdy równocześnie zmienia się okręgowa izba, 
której podlega dane terytorium), zaprzestanie 
wykonywania zawodu, zmianę nazwiska, wpis 
o ukończonej specjalizacji. Pozostałe dane 

aktualizowane są w okrę-
gowym rejestrze. Należy 
pamiętać, iż godnie z art. 
44 ust. 1 Ustawy z 15 VII 
2011r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej, wszel-
kie zmiany danych trzeba 
zgłosić nie później, niż w 
terminie 14 dni od chwi-
li ich powstania. Poprzez 
zmianę danych należy ro-
zumieć poza powyższymi: 
aktualizację wykształce-
nia, aktualizację ukończo-
nych kursów kwalifikacyj-
nych, specjalistycznych, 
dokształcających, zmia-
nę adresu zamieszkania, 
zgłoszenie pracy lub zmia-
nę miejsca pracy. Wszyst-

kie wnioski oraz arkusze aktualizacyjne danych 
osobowych znajdą Państwo na stronie interne-
towej OIPiP w Katowicach: www.izbapiel.kato-
wice.pl -> Pliki do pobrania -> zakładka: Pra-
wo Wykonywania Zawodu.

Pracownicy OIPiP w Katowicach dokładają 
wszelkich starań, by w dobie pandemii korona-
wirusa SARS-CoV-2 Biuro Izby funkcjonowało 
jak zazwyczaj, pomimo wprowadzonych ogra-
niczeń. Jednak w tej nadzwyczajnej sytuacji, w 
trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak 
i Pracowników Izby i mając na uwadze dzia-
łania prewencyjne mające na celu zapobiega-
nie rozprzestrzenianiu się wirusa, odbiór do-
kumentu PWZ jest możliwy po wcześniejszym 
umówieniu wizyty pod numerem tel. 32/209-
04-15 wewn. 23 lub 35. Jest to bezpośredni 
numer do Działu Rejestru, którego Pracownicy 
zawsze udzielą Państwu wszelkich informacji.

W tym miejscy chciałabym serdecznie po-
dziękować Pani Natalii Waligórskiej – Kierow-
nikowi Działu Rejestru oraz Pani Katarzynie 
Chwałek-Gałązka za wyczerpujące wyjaśnienia 
dotyczące dokutemu Prawa Wykonywania Za-
wodu oraz przekazania danych statystycznych 
na potrzeby niniejszego tekstu.

Podsumowując, dokument Prawa Wykony-
wania Zwodu jest dokumentem niezwykle waż-
nym, bez którego żadna pielęgniarka czy położ-
na nie może wykonywać swojej pracy. Dlatego 
należy traktować go z należnym szacunkiem.

Liczba stwierdzonych Praw Wykonywania Zawodu w OIPiP w Katowicach  
w latach 2018-2020
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Świadomość badań profilaktycznych w raku piersi
Badania przeprowadzono w grupie  

zawodowej pielęgniarek – jesienią 2019 r.
Dorota Zaremba

mgr pielęgniarstwa
Specjalista w pielęgniarstwie onkologicznym

Katowickie Centrum Onkologii

Współczesność jakiej dzisiaj doświadczamy jest wypadkową obrazów i metafor, 
a najbardziej znamiennym dla kultury zachodu jest ars vivendi - kultura wizualna 
oraz kult ciała. W skomercjalizowanej rzeczywistości, gdzie konsumpcjonizm stał 
się stylem życia, dominacja obrazu  nie budzi wątpliwości. Szczególnie jest on roz-
powszechniony przez szeroko rozumiane mass media, gdzie najwyższą wartością 
okazują się być młodość i witalność. Medium jakim są prasa, telewizja, radio czy 
Internet rzadko pokazują autentyczne odbicie rzeczywistości, częściej są wyobra-
żeniem jakiejś kultury i społeczeństwa oraz areną wartości jakie ono przedstawia. 
Piersi kojarzą się z kobiecością, atrakcyjnością, seksualnością, macierzyństwem i 
życiodajnością, a ciało, będąc niejako strukturą kultury, jest jednocześnie nośnikiem 
znaczenia ludzkiej tożsamości. 

Dbanie o nie, z jednej strony jest godne 
podziwu za wytrwałość w dążeniu do celu, z 
drugiej jednak objawia się obsesją i przesad-
ną potrzebą osiągnięcia ideału, nawet kosztem 
zdrowia i nienaturalnego wyglądu. Skutkuje 
to często zachowaniem objawiającym się nie 
własnym zaangażowaniem w konstytuowanie 
siebie, a takim zaangażowaniem, które spro-
sta kanonom piękna czy aktualnym modom.

Prezentowane i rozpowszechniane obrazy 
kobiecości mają zazwyczaj swe odbicie w mło-
dości, pięknie, symetrii, jędrności.... Idealne 
kobiety są szczupłe, wysportowane, nie mają 
znamion, blizn. Mają odpowiedni kształt, mia-
rę, wagę i barwę. Prawdziwe, rzeczywiste ży-
cie różnicuje kobiety będące medialnym pro-
duktem od tych „zwykłych (niezwykłych)”  pod 
wieloma, oczywistymi względami.

Wiemy jednak, że w życiu każdego czło-
wieka zdarzają się takie chwile, które potrafią 
je przewartościować i wpłynąć na cały świa-
topogląd. Bez względu na wiek, rasę, status 
społeczny i materialny choroba może spotkać 
każdego. Kartą przetargową jest jednak wie-
dza, samoświadomość i profilaktyka, będące 
potężnym orężem nie tylko przeciw chorobie, 
ale i stereotypom.

Od lat medialny przekaz kobiecego ide-
ału zderza się z walką o kobiece ciało  
i życie na polu profilaktyki przeciwnowotwo-
rowej. Popularne aktorki, celebrytki, pisarki, 

kobiety ze świata polityki i biznesu doświad-
czając utraty zdrowia zezwalają, a niejedno-
krotnie zapraszają  w najintymniejsze rejony 
swojego ciała i psychiki, by promować profi-
laktykę przeciwnowotworową, zwłaszcza raka 
piersi, który jak wskazują dane epidemiolo-
giczne jest w czołówce przyczyn przedwcze-
snej śmierci wielu kobiet.

W procesie rozwoju raka szczególna rola 
przypada profilaktyce i wiedzy. Głównym ce-
lem jest przekaz, że rak piersi wcześnie wy-
kryty jest uleczalny. Dla wielu kobiet lęk przed 
diagnozą jest jednak o wiele silniejszy, gdyż 
za nią toczy się walka na śmierć i życie, do 
której nie każdy jest przygotowany i świado-
my trudów jakie za sobą niesie. Lęk potęgują  
także mity i stereotypy o raku.

W Polsce nie tylko rak piersi, ale nowotwo-
ry w ogóle stanowią problem społeczny jak  
i medyczny. Poprzez samobadanie i posze-
rzanie świadomości, kobiety niejednokrotnie 
przyczyniają się do samoistnego urealnienia 
prewencji swojej i otoczenia: matek, córek, 
sąsiadek, koleżanek...

Zdrowie stanowi najwyższą war-
tość, o które często zabiegamy, gdy 
nam go brakuje. Tymczasem, stare 
powiedzenie mówi, że lepiej zapobie-
gać niż leczyć.
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Stały rozwój cywilizacyjny i technologicz-
ny powoduje zwiększającą się chemizację śro-
dowiska i zmiany związane ze stylem życia. 
Ponadto, uwarunkowania  ryzyka ugruntowały 
pogląd o wieloczynnikowej etiologii nowotwo-
rów i zwiększonej zachorowalności mieszkań-
ców krajów wysoko uprzemysłowionych.

Pomimo tego, że rak 
piersi należy do najbardziej 
rozpowszechnionych no-
wotworów, jego etiologia 
nie jest do końca pozna-
na. Czynniki ryzyka – ich 
świadomość, jak również 
ich kontrolowanie mogą 
przyczynić się do spadku 
zachorowalności i przeży-
walności.

Zawód pielęgniarki, 
jako zawód wysoce sfemi-
nizowany w dwójnasób na-
sila i dynamizuje problem. 
Z jednej strony mamy bowiem do czynienia 
z fachowcami, którym nie obca jest szeroko 
rozumiana wiedza medyczna i promocja zdro-
wia, z drugiej z kobietami, którym nie obce 
są lęki, towarzyszy poczucie swoistego wyklu-
czenia z grupy ryzyka, które czasem ignorują 
i bagatelizują stan swojego zdrowia.

Ponadto, wiedza na temat zdrowia jest nie 
tylko elementem aktywnego w niej uczest-
nictwa, ale również „stanowi podstawę sa-
moleczenia czy umiejętności korzystania ze 
świadczeń medycznych lub zabiegów profilak-
tycznych” . Szczególne znaczenie ma ona w 
grupie zawodów powią-
zanych z medycyną, gdyż 
w toku nauki kształtuje 
nie tylko wiedzę fachową, 
ale jest także podstawą 
do lepszego rozumienia 
zachowań zdrowotnych.

Diagnostyka raka 
piersi opiera się również 
na szeroko rozumianej 
edukacji. W tym celu 
często wykorzystuje się 
propagowanie wiedzy na temat samobada-
nia piersi, które często jest przyczynkiem do 
dalszych działań i decyzji. Samobadanie pier-
si składa się z dwóch etapów: oglądania oraz 

dotykania piersi.  Oglądanie polega na obser-
wacji biustu w określonych pozycjach: na sto-
jąco z rękoma do góry, na dół, z rękami na 
biodrach, w zwisie z rękami na biodrach oraz 
z boku.

Ryc. 1. Samobadanie piersi na stojąco.

Źródło: http://www.mlecznewsparcie.pl/
tag/macanie-piersi/?print=print-search [do-
stęp z dnia 02.03.2020]

Dotykanie/macanie piersi obejmuje trzy 
techniki: spiralną, zegarową oraz góra-dółwy-
konywane trzema palcami z niewielkim naci-
skiem. W każdej metodzie wykorzystujemy 3 
palce dłoni (wskazujący, środkowy, serdecz-
ny), które kładziemy je na piersi, dotykając 
je.

Ryc. 2. Samobadanie piersi.

Źródło: http://www.mlecznewsparcie.pl/
tag/macanie-piersi/?print=print-search [do-
stęp z dnia 02.03.2020]
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W diagnostyce nowotworów bardzo istot-
ną rolę przypisuje się czynnikowi czasu. Rak 
wcześnie wykryty ma szansę być całkowicie 
wyeliminowany, a pacjentka nadal może cie-
szyć się zdrowiem i życiem.

Wzrost zainteresowania profilaktyką raka 
piersi jest wynikiem zwiększonej zachorowal-
ności na nowotwory . W Europie promocja 
zdrowia oraz jego ochrona stanowi ważny ele-
ment polityki i rozwoju społeczno-gospodar-
czego na przyszłe lata. W Polsce na kanwie 
europejskich działań ochrony zdrowia wpro-
wadzono Narodową Strategię Onkologiczną na 
lata 2020 – 2030.

Wg Marcinkowskiej w Polsce kobiety nie 
korzystają z badań  w oczekiwany sposób, 
narażając się tym samym na zbyt późne wy-
krycie zmian nowotworowych, skutkujących 
przedwczesną śmiercią. Ponadto, profilakty-
ka przeciwnowotworowa jest najtańszym i jak 
na razie najskuteczniejszą metodą w walce z 
nim, sprzyja bowiem nie tylko wczesnemu wy-
kryciu choroby, ale również jest impulsem do 
zmian wiązanych z trybem życia i odżywiania.

Obecnie wiedza i profilaktyka stanowią 
najsilniejsze oręże w walce z rakiem piersi. 
Wiedza ta rozpoczyna się już na etapie samo-
świadomości i samowiedzy i jest szansą od 
wczesnego wykrycia zmian, do świadomego 
uczestniczenia w procesie ewentualnego le-
czenia.

Europejski Kodeks Walki z Ra-
kiem opublikował 12 sposobów na 
zmniejszenie ryzyka zachorowalno-
ści na nowotwór, wśród których na-
leży wymienić: 

• rezygnację z używania tytoniu,
• utrzymywanie prawidłowej masy 

ciała,
• aktywność fizyczną, 
• prawidłowe żywienie, 
• ograniczenie spożywania alkoholu, 
• unikanie nadmiernej ekspozycji na 

słońcu, 
• świadomość korzyści płynących z 

karmienia piersią, 

• ograniczenie HTZ ,
• konieczność wykonywania badań 

profilaktycznych.

Wiedza i jej propagowanie w profilaktyce 
raka piersi jest niezwykle istotnym zagadnie-
niem, podobnie jak świadomość powinności 
lub konieczności wykonywania badań profilak-
tycznych. Analiza wyników pokazuje, że świa-
domość ankietowanych w tym względzie jest 
wysoka (76), natomiast 59 ankietowanych 
odpowiedziało, że badania wykonuje, bo  dba 
o swoje zdrowie.

Badane respondentki sugerują, że grupa 
zawodowa pielęgniarek nie poddaje się bada-
niom profilaktycznym z kilku powodów. Pierw-
szym z nich jest brak czasu - taką odpowiedź 
wskazano 63 razy. Drugim powodem jest 
strach przed chorobą (52 odpowiedzi). 17 re-
spondentek uznało, że powodem zaniechania 
badań profilaktyczny jest dobry stan zdrowia 
lub zbyt wysoka deklarowana samowiedza (11 
odpowiedzi) 80% respondentek deklaruje wy-
konywalność samobadania piersi, 20% ankie-
towanych takich badań nie wykonuje.

60%  ankietowanych deklaruje samo-
badanie piersi raz w miesiącu, ale 
jedna piąta - 20% respondentek nie 
wykonuje ich wcale.  

86%  ankietowanych miało chociaż raz 
wykonane badania profilaktyczne 
(mammografii, USG lub obydwa), 

w tym 

47% badanie USG, 
14% mammografię, 
25% obydwa te badania. 
14% ankietowanych nigdy nie miało 
wykonanych tego typu badań profi-
laktycznych.

Specyfika pracy pielęgniarki wymaga nie 
tylko empatii i troskliwości o drugiego czło-
wieka, ale również ponadprzeciętnej wiedzy, 
by móc uczestniczyć w procesie profilaktyki 
zdrowia swojego i pacjenta.

Literatura u autorki.

***
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Przygotowanie do pracy położnej  
w czasie wzmożonego ryzyka  

zachorowania na Covid-19

opracowanie merytoryczne Barbara Gardyjas 
Specjalista z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego dla położnych,  

Absolwentka: Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu,  
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego  

Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki UJ
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Położnych i Zespołu Położnych przy ORPiP w Katowicach,  
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Położna praktyk, na co dzień zarządzająca podmiotem medycznym realizującym
świadczenia położnej POZ na kontrakcie z NFZ

W okresie wzmożonego zagrożenia epidemicznego bardzo ważne jest właściwe  
przygotowanie  opieki nad położnicą i noworodkiem. Istotne znaczenie ma opracowanie 
algorytmu postępowania  przed planowaną wizytą patronażową. Bardzo ważnym 
elementem jest zebranie wywiadu i ustalenie: czy pacjentka jest zakażona; i/lub 
miała kontakt z osobami zakażonym. Pytania, które położna musi zadać pacjentce, 
znajdują się w opracowanych przez ekspertów kwestionariuszach. Należy korzystać 
z aktualnych zestawów pytań, które są opracowywane i aktualizowane w oparciu  
o analizy dynamiki zachorowalności i charakteru rozprzestrzeniania się wirusa. 

Wywiad na podstawie ankiety epidemiologicznej należy przeprowadzić przed każdą 
wizytą!

Na obszarach, gdzie jest zwiększona zachorowalność należy rozszerzyć wywiad  
o pytania 6-9. Na podstawie zebranych danych należy ocenić ryzyko zakażenia wdrożyć 
algorytm postępowania.

Obecnie obowiązująca ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA  
poszerzona o dodatkowe pytania. 

 TAK NIE Jeżeli Tak 
to ile dni

1 Czy jest Pani obecnie poddana kwarantannie ? 

2 Czy powróciła Pani w czasie ostatnich 14 dni z zagranicy? 

3 Czy miała Pani bezpośredni kontakt z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie COVID-19 

4 Czy miała Pani bezpośredni kontakt z osobą poddaną 
kwarantannie? 

5 Czy miała Pani kontakt z osobą , która w ciągu ostatnich 
14 dni powróciła z zagranicy ? 

Dodatkowo w obszarach, gdzie jest zwiększona zachorowalność należy w wywiadzie zadać 
pytanie
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TAK NIE Jeżeli Tak 
to ile dni

6
Czy miała Pani kontakt z osobę , która pracuje albo 
przebywała w ciągu ostatnich 14 dni w miejscu, które 
jest uznane jako ognisko zakażenia ?

7

Czy miała Pani kontakt z osobami przebywającymi we 
wspólnym gospodarstwie domowym osób, które pracują 
albo przebywały w ciągu ostatnich 14 dni w miejscu, 
które jest uznane jako ognisko zakażenia? 

8
Czy miała Pani wykonane testy na COVID-19 
Jeżeli tak to kiedy i jaki był wynik testu. 
Jaki rodzaj testu został wykonany

9
Czy była Pani leczona w związku z zakażeniem 
COVID-19, jeżeli tak to kiedy zostały przeprowadzone 
testy potwierdzające negatywny wynik?

 Stan ogólny obecnie

 Temperatura powyżej 38o C

Kaszel

Bóle mięśniowe

Inne

W pytaniach dotyczących stanu ogólnego uzupełniamy pytania

Czy masz którekolwiek z poniższych objawów?

TAK NIE Jeżeli Tak 
to ile dni

Dreszcze

Ból głowy

Biegunka

Mdłości

Ból gardła

Upośledzony smak lub węch

Na podstawie zebranych danych położna ocenia ryzyko zakażenia.
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Ocena miejsca wykonywania pracy

Gabinet położnej
Warunki, jakie musi spełniać gabinet po-

łożnej rodzinnej, zostały zawarte w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 
r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządze-
nia podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą. W Rozporządzeniu znajdują się zapisy 
mówiące o konieczności posiadania w gabi-
necie co najmniej jednej umywalki z baterią 
do ciepłej i zimnej wody, dozownika z mydłem 
w płynie, dozownika ze środkiem dezynfek-
cyjnym, pojemnika z ręcznikami jednorazo-
wego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki. 
W Rozporządzeniu zostały też określone wa-
runki architektoniczne oraz powierzchniowe, 
które musi spełniać gabinet. Przestrzeganie 
zapisów gwarantuje możliwość zachowania ry-
gorów sanitarnych. Jednakże w dobie zwięk-
szonego ryzyka epidemicznego należy dodat-
kowo uwzględnić w procedurach konieczność 
zapewnienia zachowania odległości pomiędzy 
poszczególnymi osobami, zarówno z persone-
lu, jak i pacjentów, oraz śluzy czasowej pomię-
dzy pacjentami. Przyjmując pacjentów, należy 
umawiać się na konkretną godzinę. Po przyję-
ciu pacjenta należy zdezynfekować powierzch-
nie i wywietrzyć pomieszczenia. Dla bezpiecz-
nego przyjmowania pacjentów należy również 
ocenić ciąg komunikacyjny, z którego pacjent 
musi skorzystać, aby dojść do gabinetu. Ana-
lizując drogę pacjenta, należy brać pod uwa-
gę możliwość kontaktu z innymi pacjentami 
i personelem innych gabinetów. Rozwiązaniem 
może być wtedy uzgodniony pomiędzy użyt-
kownikami całego budynku podział czasowy 
przyjmowania pacjentów.

Planowanie wizyty patronażowej

Ocena miejsca zamieszkania  
położnicy i noworodka

W rozmowie telefonicznej przeprowadzanej 
z położnicą przed wizytą położna określa miej-
sce zamieszkania i potencjalne czynniki zagro-
żenia.

Ustala:
− czy pacjentka mieszka w domu jednoro-

dzinnym czy bloku mieszkalnym, na któ-
rym piętrze mieszka,

− czy jest tam domofon, czy jest winda lub 
gdzie znajdują się schody, jak wygląda 
dojazd i dojście do budynku, czy jest 
możliwość zaparkowania samochodu, 
czy w miejscu zamieszkania są zwierzęta 
domowe.

Jeżeli wizyta będzie odbywać się w budynku 
jednorodzinnym, prosi, aby przed przyjazdem 
otworzyć bramę, zostawić miejsce do zaparko-
wania samochodu lub wskazać, gdzie można 
bezpiecznie zaparkować.

Prosi także, aby w miarę możliwości wizy-
ta odbyła się na parterze, w celu ograniczenia 
przemieszczania się po domu. Zaznacza też, 
by na czas wizyty w pomieszczeniu znajdowała 
się tylko położnica i noworodek. Zwierzęta do-
mowe powinny znajdować się zamknięte w in-
nych pomieszczeniach.

Jeżeli na wizytę położna udaje się do domu 
wielorodzinnego lub bloku powinna pamiętać, 
aby korzystać z windy pojedynczo i starać się 
nie dotykać poręczy.

Wzmożone zabezpieczenie 
przed czynnikiem ryzyka

Przygotowanie położnej
Położna przed wizytą musi być zdrowa.  

W przypadku podejrzenia lub objawów choro-
by powinna odwołać wizytę i przekazać opiekę 
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innej położnej. Wychodząc na wizytę, powinna 
być odpowiednio ubrana – tak, aby po zało-
żeniu odzieży ochronnej mogła w miarę swo-
bodnie się poruszać. Ubrania, które zakłada do 
pracy powinny być z materiałów, które moż-
na wyprać w pralce w temp. 60oC. Na rękach 
położnej (do łokcia) nie może znajdować się 
żadna biżuteria (obrączka, pierścionki, branso-
letki, zegarek), paznokcie powinny być krótko 
obcięte, bez lakieru. Włosy należy związać tak, 
aby po założeniu czepka nie wystawały spod 
niego.

Przygotowanie odzieży ochronnej
Odzież ochronną na wizytę położna zabiera 

w dużym worku (ok. 30 cm x 50 cm) zamyka-
nym na strunę. Powinny się w nim znajdować:

 ¾ fartuch ochronny z mankietami zapina-
ny pod szyją i wiązany w pasie,

 ¾ plastikowe ochraniacze na buty, 
 ¾ czepek lub furażerka na głowę, 
 ¾ trzy pary rękawiczek, 
 ¾ maseczka, 
 ¾ gogle lub przyłbica.

Przygotowanie środka transportu 
Realizując wizyty w miejscu zamieszkania 

pacjentów w czasie wzmożonego zagrożenia 
epidemicznego, położna musi przemieszczać 
się samochodem. Nie ma możliwości odpo-
wiedniego zabezpieczenia w przypadku korzy-
stania z komunikacji publicznej. Podczas uży-
wania samochodu do realizacji wizyt w jego 
bagażniku nie mogą się znajdować żadne inne 
sprzęty i przedmioty oprócz niezbędnych po-
łożnej do wykonania świadczenia. 

Przygotowanie sprzętu
 ¾ W torbie położnej znajduje się tylko nie-
zbędny sprzęt:

 ¾ waga niemowlęca, 
 ¾ aparat do mierzenia ciśnienia krwi,
 ¾ termometr bezdotykowy, 
 ¾ jednorazowy zestaw do zdjęcia szwów, 
 ¾ dwa czerwone worki na odpady me-
dyczne, 

 ¾ grubościenne pudełko na odpady ostre, 
 ¾ płyny dezynfekcyjne w rozpylaczu do 
dezynfekcji rąk i do dezynfekcji po-
wierzchni.

W bagażniku powinny się znaleźć: zamy-
kane duże pudło (najlepiej przeźroczyste). 
W dużym pudle znajdują się: 

 ¾ zestaw przeciwwstrząsowy razem ze 
sprzętem do podłączania kroplówek, 

 ¾ zestaw do porodu nagłego, 
 ¾ zestaw do wstrzyknięć, 
 ¾ glukometr, 
 ¾ słuchawka położnicza lub detektor do 
słuchania tętna płodu, 

 ¾ jednorazowe zestawy do zdjęcia szwów 
i opatrunków, 

 ¾ metr krawiecki, 
 ¾ czerwone worki na odpady medyczne 
 ¾ zamykany pojemnik/wiaderko na odpa-
dy medyczne ostre.

 ¾ W środku samochodu  również znajduje 
się płyn do dezynfekcji rąk lub chustecz-
ki nasączone środkiem dezynfekcyjnym

Organizacja pracy - wizyt w okresie  
zwiększonego ryzyka

Przed każdą wizytą przeprowadzamy  
wywiad epidemiologiczny

Po otrzymaniu informacji o porodzie położna 
telefonicznie uzgadnia z położnicą plan opieki. 
Przedstawia jej, w jaki sposób będzie on re-
alizowany. Informuje ją o tym, że będzie pod 
opieką do drugiego miesiąca po porodzie. Po-
daje harmonogram pracy, godziny, w których 
jest dyspozycyjna, numer telefonu kontakto-
wego oraz komunikatorów video, przez który 
położnica będzie mogła się z nią kontaktować. 
Położna upewnia się także, czy pacjentka ma 
wiedzę, w jaki sposób może kontaktować się  
z lekarzem rodzinnym oraz położnikiem. 

Prosi również o przesłanie informacji teksto-
wej (np. SMS) w dniu wyjścia położnicy i nowo-
rodka ze szpitala. W pierwszym dniu roboczym 
po wyjściu ze szpitala położna kontaktuje się  
z położnicą.

Rozpoczynając rozmowę, przed zebraniem 
wywiadu położniczego i noworodkowego, po-
łożna upewnia się, czy pacjentka będzie mogła 
poświęcić jej około 15–30 minut: dziecko jest 
nakarmione, a matka może spokojne rozma-
wiać. Jeżeli tak, położna prosi ją, aby przy-
gotowała książeczkę zdrowia dziecka i wypis 
ze szpitala. Jeżeli w danym momencie nie ma 
swobody prowadzenia rozmowy, należy umó-
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wić się na telefon o innej porze (ustalić orienta-
cyjną godzinę), ale jeszcze tego samego dnia. 

Na początku rozmowy trzeba jednoznacznie 
potwierdzić tożsamość pacjentki, zadając jej 
pytania dotyczące danych zawartych w zgło-
szeniu do objęcia opieką. 

W trakcie przeprowadzania wywiadu należy 
przekazywane informacje zanotować w doku-
mentacji medycznej. 

Dane uzupełnia się w oparciu o książeczkę 
zdrowia dziecka, wypisy ze szpitala i kartę cią-
ży. Położnica potrzebne informacje odczytuje 
z dokumentów – położna wskazuje i tłumaczy, 
gdzie powinny się znajdować interesujące ją 
zapisy. Dla ułatwienia położna może poprosić o 
przesłanie zrobionych zdjęć dokumentacji aby 
zapoznać się z ich treścią.

Zebrany wywiad zapisywany jest w karcie 
indywidualnej opieki prowadzonej przez położ-
ną:

 ¾ Ustalenie tożsamości pacjentki: nazwi-
sko, imiona, data urodzenia, PESEL.

 ¾ Miejsce zamieszkania, adres, telefon.
 ¾ Wykształcenie, wykonywany zawód. 
 ¾ Czynniki środowiskowe w miejscu pra-
cy mające wpływ na zdrowie i przebieg 
ciąży.

 ¾ Czynniki środowiskowe w miejscu za-
mieszkania (według oceny położnicy):i-
lość osób zamieszkujących mieszkanie, 
wielkość mieszkania, dostęp do bieżącej 
wody, rodzaj ogrzewanie mieszkania, 
dostęp światła słonecznego, wentylacja, 
bliskość zakładów produkcyjnych emi-
tujących szkodliwe czynniki (hałas, za-
pylenie itd.), nałogi – nikotynizm i inne. 

 ¾ Struktura rodziny zamieszkującej z po-
łożnicą.

 ¾ Subiektywna ocena pacjentki na temat 
sytuacji materialnej rodziny według 
kryteriów: dobra, średnia, zła.

 ¾ Wywiad ogólny: przebyte choroby, ope-
racje, przyjmowane leki. 

 ¾ Przebieg ciąży: która ciąża, który poród, 
pobyty w szpitalu w okresie ciąży, cho-
roby przebyte w ciąży (cukrzyca, ane-
mia, nadciśnienie, GBS i inne – wykaz 
na str. 6. książeczki zdrowia dziecka).

 ¾ Data porodu.
 ¾ Przebieg porodu, tydzień ciąży, w któ-
rym odbył się poród. Położna prosi pa-
cjentkę o subiektywny opis przebiegu 
porodu od momentu jego pierwszych 
objawów.

 ¾ Wyniki badań przeprowadzonych w szpi-

talu. Można poprosić o zrobienie zdjęcia 
lub kopii karty wypisowej i przesłanie 
drogą elektroniczną.

 ¾ Położna prosi o przeczytanie całej epi-
kryzy i na tej podstawie, w zależności 
od przebiegu pobytu w szpitalu, zadaje 
uszczegóławiające pytania.

 ¾ Wiadomości na temat krwawienia  
z dróg rodnych: kolor, zapach, ilość 
zmienianych wkładek.

 ¾ Pytanie o oddanie stolca, hemoroidy 
 ¾ Wiadomości na temat oddawania mo-
czu: częstotliwość, ilość, ból w czasie 
mikcji, nietrzymanie moczu.

 ¾ Informacje o obrażeniach krocza (pęk-
nięcie, nacięcie, szycie).

 ¾ W przypadku cięcia cesarskiego należy 
zapytać o ranę pooperacyjną. 

 ¾ Informacje na temat dolegliwości bólo-
wych (położna nie powinna precyzować, 
o jaki ból chodzi – aby pacjentka sama 
mogła wskazać miejsce potencjalnych 
nieprawidłowości).

Zebranie informacji na temat sposobu 
karmienia dziecka:

 ¾ jak często pacjentka karmi, 
 ¾ jak długo trwa karmienie, 
 ¾ czy słyszy, jak dziecko połyka pokarm 
podczas karmienia, 

 ¾ jak radzi sobie z karmieniem,  
 ¾ czy odczuwa bolesność brodawek, 
 ¾ czy odczuwa ból w piersiach,
 ¾ co sprawia największy problem przy 
karmieniu.

 ¾ samopoczucie położnicy i informacja o 
tym, czy ma pomoc ze strony osób bli-
skich.

Wywiad noworodkowy – karta indywi-
dualnej opieki prowadzona przez położ-
ną nad noworodkiem:

 ¾ Nazwisko i imiona dziecka.
 ¾ Data urodzenia.
 ¾ Imię i nazwisko matki, PESEL – należy 
przepisać z karty indywidualnej opieki 
prowadzonej przez położną nad położ-
nicą.

 ¾ Imię i nazwisko ojca, PESEL – jeżeli 
ubezpiecza dziecko.

 ¾ Dane innego opiekuna, jeżeli dziecko 
jest pod jego faktyczną opieką. 

 ¾ Położna prosi o odczytanie ze str. 8. 
książeczki zdrowia dziecka informacji 
o porodzie i porównuje z tym, co wcze-
śniej opisała pacjentka:

 ¾ ukończony tydzień ciąży,
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 ¾ informacje o porodzie: spontaniczny, 
indukowany, pojedynczy, mnogi, siła-
mi natury, zabiegowy, kleszcze, vacum, 
pomoc ręczna, operacyjne cięcie cesar-
skie nagłe, elektywne, które dziecko z 
kolei,

 ¾ wskazania do porodu zabiegowego,
 ¾ objawy zagrożenia płodu,
 ¾ czas trwania pierwszego okresu porodu,
 ¾ czas trwania drugiego okresu porodu,
 ¾ płyn owodniowy,
 ¾ sposób łagodzenia bólu porodowego,
 ¾ leki stosowane w czasie porodu,
 ¾ pobranie krwi pępowinowej,
 ¾ inne uwagi dotyczące porodu.

Stan noworodka po urodzeniu:
 ¾ urodzeniowa masa ciała,
 ¾ ocena według skali Apgar,
 ¾ postępowanie z noworodkiem po uro-
dzeniu,

 ¾ podanie witaminy K,
 ¾ profilaktyka zakażenia przedniego od-
cinka oka,

 ¾ saturacja,
 ¾ stosowane leki,
 ¾ kontakt skóra do skóry
 ¾ czy dziecko zaczęło ssać pierś na poro-
dówce.

Obserwacja noworodka w czasie pobytu 
w szpitalu:

 ¾ najniższa masa ciała noworodka,
 ¾ karmienie,
 ¾ koordynacja procesu ssanie-połykanie,
 ¾ rytm snu,
 ¾ żółtaczka – najwyższy poziom bilirubi-
ny; poziom bilirubiny w dniu wypisu,

 ¾ inne badania: odczytanie z epikryzy.

Dane noworodka w dniu wypisu ze szpi-
tala:

 ¾ data wypisu,
 ¾ masa ciała,
 ¾ badania przesiewowe: numer badania, 
data pobrania,

 ¾ badanie przedmiotowe noworodka, 
 ¾ badanie słuchu: data, wynik,
 ¾ wady wrodzone,
 ¾ badanie USG stawów biodrowych,
 ¾ zlecone konsultacje specjalistyczne,
 ¾ przepisane leki, witaminy,
 ¾ zalecenia lekarskie,
 ¾ zalecenia pielęgnacyjne. 
 ¾ Szczepienia BCG i WZW: data i seria 
szczepionki.

 ¾ Prośba o opis pierwszej doby w domu – 

uzupełniony pytaniami:
jak dziecko spało, z jaką częstotliwością 

oddawało stolce, jak oddawało mocz, 
czy było płaczliwe, jak radzi sobie  
z ssaniem piersi, inne problemy.

 ¾ Opis miejsca, w którym dziecko śpi, or-
ganizacji miejsca wykonywania czynno-
ści pielęgnacyjnych (przewijak, miejsce 
na kosmetyki i pieluszki).

Zbierając wywiad, położna na bieżąco po-
winna dawać zalecenia. 

Po zebraniu informacji na temat matki i 
dziecka można już częściowo sformułować dia-
gnozę.  Wiadomo, na jakie aspekty zwrócić 
szczególną uwagę i jak zaplanować przebieg 
wizyty – wyznaczyć ją na dzień, w którym bę-
dzie można zdjąć ewentualne szwy i tym sa-
mym zminimalizować bezpośredni kontakt z 
pacjentką. 

Na koniec należy poinformować pacjentkę, 
jak będzie przebiegała wizyta.

Dzień przed wizytą położna wykonuje te-
lefon do pacjentki, ustala godzinę przyjazdu i 
podaje,  jak położnica ma się przygotować do 
wizyty. 

Przygotowanie do wizyty położnej
 ¾ Otwarta brama.
 ¾ Zabezpieczone zwierzęta domowe.
 ¾ Wywietrzone pomieszczenia.
 ¾ Usunięte z przedpokoju ubrania wierzch-
nie domowników.

 ¾ Przygotowane w przedpokoju miejsce 
na postawienie torby położnej (krzesło, 
taboret, siedzisko garderoby itp.).

 ¾ Przemyte wodą z mydłem klamki, porę-
cze, blaty.

 ¾ Przygotowane w pokoju miejsce na tor-
bę położnej. 

 ¾ W pokoju przygotowanym do wizyty po-
winno znajdować się łóżko/tapczan, na 
którym położnica będzie mogła położyć 
się płasko na plecach w celu przeprowa-
dzenia badania.

 ¾ Podkład pod pośladki. 
 ¾ Miejsce na postawienie wagi niemowlę-
cej 

 ¾ Przewijak dla noworodka umieszczony 
blisko wagi niemowlęcej.

 ¾ Dwie poprasowane pieluszki tetrowe.
 ¾ Mały pojemnik na wodę. 
 ¾ Płatki kosmetyczne. 
 ¾ Pojemnik lub worek na zużyte płatki ko-
smetyczne.
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 ¾ Płyn/mydło do mycia noworodka. 
 ¾ Sól fizjologiczna w plastikowych ampuł-
kach 5 ml.

 ¾ Woda morska do nosa. 
 ¾ Mleczko/lotion do nawilżenia łuszczącej 
się skóry.

 ¾ Ubranka do przebrania.
 ¾ Środek do dezynfekcji rany np. Octeni-
sept.

 ¾ Książeczka zdrowia dziecka.

W dniu wizyty, około 15 minut przed przyjaz-
dem, położna powinna zadzwonić do pacjentki 
i sprawdzić, czy wszystko przygotowała. Na-
leży zwrócić uwagę, aby podczas wizyty inni 
domownicy nie przebywali w pomieszczeniu 
wyznaczonym do przeprowadzenia badania. 
Pacjentka powinna oddać mocz i się podmyć. 
Jeżeli ma termometr do pomiaru temperatury 
ciała i aparat do mierzenia ciśnienia, może je 
przygotować.

Zasady bezpiecznego postępowania 
- badanie przedmiotowe

Po  przyjeździe na miejsce w samochodzie 
należy zdezynfekować ręce, założyć maseczkę 
jednorazową i dopasowane rękawiczki. Z ba-
gażnika zabrać torbę z wagą i zestawem odzie-
ży ochronnej, środek dezynfekcyjny w rozpy-
laczu do powierzchni, dwa czerwone worki na 
odpady medyczne, zestaw do zdjęcia szwów 
oraz termometr i aparat do pomiaru ciśnienia, 
jeżeli pacjentka nie posiada własnego. 

Dokumentację zabieramy w foliowych ko-
szulkach. Jeżeli jest duże ryzyko nie zabiera 
się dokumentacji. Dokumenty osobiste (prawo 
jazdy, dowód osobisty) oraz telefon komórko-
wy należy włożyć do szczelnego worka ze stru-
ną i umieścić w torbie położniczej w zamykanej 
na zamek kieszeni lub pozostawić w samocho-
dzie. Kluczyki od samochodu włożyć do głębo-
kiej kieszeni ubrania lub zamknięte w worecz-
ku umieścić w torbie.

Wchodząc na wizytę, położna ma założone 
rękawiczki i maskę. W przedpokoju się prze-
biera: zakłada czepek na głowę, ochraniacze 
na buty, jednorazowy fartuch z mankietem za-
pina pod szyją i wiąże w pasie, zakłada przy-
łbicę lub gogle. 

Zgodnie z wcześniej przedstawionym sce-
nariuszem wizyty idzie do pokoju, rozkłada 
wagę i ją dezynfekuje. Jeżeli położna używa 

swojego termometru i aparatu do pomiaru ci-
śnienia krwi, także je dezynfekuje. Następnie 
mierzy temperaturę ciała położnicy termome-
trem bezdotykowym i dokonuje pomiaru ci-
śnienia krwi. 

Po ponownym zdezynfekowaniu termome-
tru i aparatu wkłada je do torby. Rozkłada 
czerwony worek na odpady. Dezynfekuje ręce 
z założonymi rękawiczkami i zakłada rękawicz-
ki na rękawiczki. Bada piersi położnicy, oce-
nia węzły chłonne pod pachą. Na leżąco oce-
nia wysokość dna macicy, ogląda srom, cewkę 
moczową, sprawdza obrażenia na kroczu i od-
byt. Prosi, aby pacjentka zakaszlała i ocenia, 
czy ściany pochwy się obniżyły. Obserwuje 
nogi pod kątem żylaków i obrzęków. Jeżeli są 
szwy do zdjęcia, zmienia zewnętrzne rękawicz-
ki, dezynfekuje krocze i zdejmuje szwy. Odpa-
dy wrzuca do czerwonego worka, ostre narzę-
dzia do grubościennego pudełka. W przypadku 
cięcia cesarskiego ocenia ranę pooperacyjną i 
ewentualnie usuwa szew/szwy. 

Po zbadaniu położnicy i zmianie rękawiczek 
przystępuje do badania i oglądania noworod-
ka.

Na wadze umieszcza pieluszkę tetrową  
i taruje wagę. Do wody wlewa środek myjący. 
Następnie rozbiera noworodka, oceniając jed-
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nocześnie napięcie mięśni i odruchy. Po zdję-
ciu ubrań myje pępek płatkami kosmetycznymi 
zamoczonymi w wodzie z płynem, osusza po-
prasowaną pieluszką. Myje dziecko pod szyją 
i pod pachami, jednocześnie oceniając skórę 
i dając zalecenia. Na koniec myje krocze, opi-
sując jak powinna wyglądać pielęgnacja narzą-
dów rodnych w zależności od płci. Następnie 
waży rozebrane dziecko. Po zważeniu położna 
dezynfekuje wagę i chowa ją do torby, a mat-
ka sama ubiera dziecko. W tym czasie położna 
dokonuje wpisu w książeczce zdrowia dziecka, 
podpisuje się czytelnie imieniem i nazwiskiem 
i wpisuje nr prawa wykonywania zawodu, dłu-
gopis zostawia lub dezynfekuje aby go zabrać. 
Ubrane dziecko matka przystawia do piersi,  
a położna ocenia technikę karmienia i ssania 
noworodka.

Wizyta w mieszkaniu trwa maksymalnie  
15 minut.

Zakończenie wizyty
Położna zabiera odpady medyczne i torbę. 

W przedpokoju zdejmuje przyłbicę lub gogle, 
wkłada do worka ze struną, wcześniej spry-
skuje płynem dezynfekcyjnym i wkłada do 
torby, którą zamyka. Czerwony worek z odpa-
dami wkłada do drugiego czerwonego worka, 
następnie zdejmuje czepek, ochraniacze na 
buty i fartuch i wszystko wkłada do czerwone-
go worka. Nie zdejmuje maseczki i rękawiczek 
wewnętrznych. Po rozebraniu się (lecz wciąż  
w maseczce i rękawiczkach wewnętrznych) 
wychodzi z torbą i workiem z mieszkania i kie-
ruje się do samochodu. Po otwarciu bagażnika 
wkłada czerwony worek z odpadami do wia-
derka, dezynfekuje torbę od wewnątrz i na 
zewnątrz, wyciąga worek z przyłbicą i wkłada 
do zamykanego wiaderka, wyciąga woreczek 
z telefonem komórkowym i dokumentami i go 
dezynfekuje. Dezynfekuje też ręce w rękawicz-
kach, zdejmuje maskę, wrzuca ją do czerwo-
nego worka w wiaderku. Na końcu zdejmuje 
rękawiczki wkłada do wiaderka z odpadami, 
zamyka je i dezynfekuje ręce. 

Porada położnicza i formułowanie zaleceń
Siedząc w samochodzie, uzupełnia doku-

mentację i formułuje diagnozę. Telefonicznie 
łączy się z położnicą, najlepiej podczas wide-
orozmowy. Omawia przebieg badania, infor-
muje o tym, co zaobserwowała. Zadaje dodat-

kowe pytania. Omawia zalecenia. Po zakoń-
czonej rozmowie wysyła zalecenia w formie 
tekstowej – SMS-em.

Zabezpieczenie odpadów medycznych
Po przyjeździe do gabinetu opisany czerwo-

ny worek położna wkłada do pojemnika na od-
pady, który znajduje się w lodówce w specjal-
nie do tego przystosowanym pomieszczeniu. 
Odpady, zgodnie z przepisami prawa, odbiera 
certyfikowana firma znajdująca się w rejestrze 
Urzędu Marszałkowskiego, z którą została za-
warta umowa. Rejestracja i odbiór odpadów są 
ewidencjonowane w systemie BDO. Po umiesz-
czeniu odpadów w lodówce położna myje  pod 
bieżącą, ciepłą wodą mydłem dezynfekcyjnym 
przyłbicę i wiaderko po odpadach, wysusza je 
i dezynfekuje. 

Planowanie wizyt i realizacja porad  
z wykorzystaniem  

środków teleinformatycznych
Kolejne wizyty należy przeprowadzić z wy-

korzystaniem środków teleinformatycznych.
Każdą wizytę należy rozpocząć od identyfi-

kacji tożsamości pacjentki. Następnie przepro-
wadza się wywiad epidemiologiczny aktualny 
w danym okresie. Rozmowa powinna być pro-
wadzona bez pośpiechu, dlatego trzeba upew-
nić się, czy pacjentka jest w danym momencie 
dyspozycyjna. Położna podczas udzielania tele-
porady powinna znajdować się w pomieszcze-
niu sama – rozmowy nie mogą usłyszeć inne 
osoby, o czym należy pacjentkę poinformować. 

Położna prosi, aby pacjentka opowiedziała, 
jak sobie radzi. Zadaje jej pytania otwarte. Dla 
ułatwienia odhacza w dokumentacji parame-
try, o których opowiada położnica i dopytuje  
o te aspekty, których nie przekazała.

Wywiad rozpoczyna od pytań dotyczących 
noworodka, ponieważ wtedy pacjentka otwiera 
się i jest bardziej skłonna do opowiadania.

Noworodek
 ¾ Karmienie: piersią, dokarmianie, 
sztucznie, rodzaj pokarmu, częstotli-
wość i długość karmień, 

 ¾ Ulewanie pokarmu: sporadyczne, czę-
ste, brak

 ¾ Zachowanie dziecka: spokojne, niespo-
kojne, płaczliwe, krótko śpi, długo śpi.

 ¾ Stolce: prawidłowe, nieprawidłowe, 
częstotliwość.
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OCENA RYZYKA

ALGORYTM POSTĘPOWANIA PRZED PLANOWANĄ  
WIZYTĄ PATRONAŻOWĄ

ANKIETA  
EPIDEMIOLOGICZNA

PYTANIE 1

PYTANIE 2-7

PYTANIE 8-9

WYWIAD POŁOŻNICZY  
I NOWORODKOWY

WYWIAD POŁOŻNICZY  
I NOWORODKOWY

OCENA STANU 
ZDROWIA

Uzasadniona sytuacja oraz 
zgłaszane problemy, wyma- 
gają oceny przedmiotowej, 
położnicy i/lub noworodka  
np. zdjęcie szwów, żółtaczka 
u noworodka i inne.

Realizacja wizyty z od- 
powiednim zabezpie- 
czeniem

Realizacja  
wizyty  
z odpowiednim 
zabezpiecze- 
niem

NIEZBĘDNA WIZYTA 
– czas trwania do 15 
min. w pełnym zabez- 
pieczeniu: maska 
FFP2 lub FFP3, czepek, 
ochraniacze na nogi, 
fartuch barierowy lub 
kombinezon, przyłbca, 
podwójne rękawiczki

Odpowiedź  
na wszystkie
pytania  
z ankiety
wykluczające
COVID-19

Ocena stanu 
zdrowia:
DOBRA

Pogorszenie
stanu zdrowia 

Odpowiedź: TAK  
na co najmniej 
jedno pytanie

Odpowiedź na
wszystkie  
pytania: NIE

Odpowiedź na
wszystkie
pytania z ankiety
wykluczające
COVID-19

Odpowiedź: TAK

Odpowiedź: 
NIE

Odpowiedź 
TAK na co  
najmniej jedno 
pytanie 
z ankiety 
wykluczającej 
COVID-19

Zgłoszenie przez 
położną do leka- 
rza POZ lub ze 
strony pacjentki  
do sanepidu –  
ewentualna de- 
cyzja o izolacji/
kwarantannie, 
diagnostyce  
COVID-19

Odroczenie wizyty – CO 3 DNI wizyta  
przy użyciu narzędzi teleinformatycz- 
nych w celu monitorowania stanu 
zdrowia. 
 
REALIZACJA ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ
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Literatura:

1. Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 
dla położnych rodzinnych /położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja  
z dnia 30.03.2020 r. Rekomendacje: Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego, dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych, Polskie Towarzystwo Położnych

2. USTAWA z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi.

3. USTAWA z dnia 31marca 2020r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony 
zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

6. OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia  z dnia 21 marca 2019r.w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej

7. ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą

 ¾ Skóra: zabarwienie powłok skórnych, 
wysypki, naskórek, plamy, przebarwie-
nia, zmiany na skórze.

 ¾ Oczy: bez zmian, łzawienie, stan zapal-
ny.

 ¾ Nos: bez zmian, wydzielina, sapka
 ¾ Jama ustna: bez zmian, pleśniawki.
 ¾ Kikut pępowinowy: suchy, wilgotny, 
brak.

 ¾ Dno pępka: suche, wilgotne.

Położnica 
 ¾ Samopoczucie: dobre, obniżony nastrój, 
przygnębienie. W czwartym tygodniu 
należy wykonać ocenę ryzyka depresji 
okołoporodowej – Skala Edynburska.

 ¾ Wywiązywanie się z nowych zadań: sa-
modzielnie, korzysta z pomocy, potrzeb-
na pomoc.

 ¾ Pomiary (jeżeli wykonuje): temperatu-
ra, ciśnienie krwi.

 ¾ Odchody z dróg rodnych: prawidłowe, 
zanikające, brak, cuchnące.

 ¾ Rana na kroczu lub brzuchu: sucha, są-
czy, obrzęk.

 ¾ Oddawanie moczu i stolca.
 ¾ Laktacja: prawidłowa, niewystarczają-
ca, wzmożona.

 ¾ Brodawki sutkowe: niebolesne, zmace-
rowane, płaskie, poranione.

 ¾ Stosunek emocjonalny matki do dziec-
ka: prawidłowy, zaburzony. 

Ocena przebiegu połogu i przebiegu okre-
su noworodkowego oraz realizacji zaleceń

Położna analizuje i ocenia pozyskane dane, 
formułuje zalecenia i przekazuje je ustnie oraz 
przesyła SMS-em lub w formie e-recepty. Prosi 
o wpisanie w książeczce zdrowia dziecka daty 
porady telefonicznej. W razie potrzeby (w przy-
padku rozpoznania powikłań) należy przepro-
wadzić wizytę w domu położnicy lub umówić 
się w gabinecie. Jeżeli sytuacja tego wymaga, 
położna kieruje pacjentkę lub noworodka do 
lekarza. Częstotliwość wizyt planuje się we-
dług stanu zdrowia podopiecznych. W sytuacji 
niepewności lub problemów pacjentka może 
do położnej zadzwonić i poprosić o poradę.

*  *  *
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II Śląskie Dni Medycyny  
Stanów Nagłych

W dniach 1 – 4 październik w Szczyrku odbyła się Konferencja 
poświęcona stanom nagłym w medycynie. Patronat honorowy 
objął prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada.  Ze względu na 
panującą sytuację epidemiologiczną liczba gości oraz uczest-
ników była ograniczona, nie mniej jednak konferencja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem w środowisku medycznym.

Zespół ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego OR-
PIP w Katowicach  uczestniczył w konferencji w 
postaci prelegenta Katarzyny Sadowskiej, która 
omówiła procedury postępowania z pacjentem 
z urazem wielonarządowym w warunkach SOR. 

Konferencja podzielona była na część warsz-
tatową i sesje wykładowe. Warsztaty wzbudziły 
duże zainteresowanie uczestników, którzy ak-
tywnie w nich uczestniczyli poszerzając swoją 
wiedzę oraz umiejętności praktyczne z dziedzi-
ny medycyny ratunkowej. 

Organizatorzy zadbali o wysoki poziom me-
rytoryczny a wykładowcy przygotowali szereg 
interesujących prezentacji o zróżnicowanej 
tematyce oscylującej jednak wokół tematy-
ki medycyny ratunkowej. W sumie przez trzy 
dni odbyło się siedem sesji, przybliżających 
słuchaczom szczegółowe postępowanie w róż-
nych, zagrażających życiu i zdrowiu stanom. 
Podejmowana tematyka skupiała się przede 
wszystkim na problematyce ciężkich obrażeń 
ciała (urazy czaszkowo – mózgowe, złama-
nia otwarte kończyn, urazy klatki piersiowej 
czy urazowe amputacje w obrębie głowy), nie 
mniej jednak omówiono także przypadki po-
stępowania w stanach nagłych powstałych w 
przebiegu chorób przewlekłych (POCHP, dusz-
ność, ostra niewydolność serca). W związku 
z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną duże 
zainteresowanie wzbudziły wykłady dotyczą-
ce zabezpieczenia dróg oddechowych oraz 
wentylacji mechanicznej w obliczu COVID-19 
oraz postępowania z osobą zakażoną w opiece 
przedszpitalnej. Ze względu na fakt, że praca 
w systemie jest silnie stresująca uczestnikom 
konferencji została przybliżona problematyka 
stresu pourazowego oraz wypalenia zawodo-
wego. Omówiono także kwestie prawne z za-
kresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej 
i karnej pracowników medycznych. Interesu-
jący był także wykład podejmujący kwestie 
transkulturowości w medycynie, która aktual-
nie stanowi duże wyzwanie w wielokulturowym 
społeczeństwie. 

Poniżej przedstawiono skrótową treść wy-
kładu Katarzyny Sadowskiej, członka Zespołu 
ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego

Szczegółowo omówione zostały procedury 
postępowania w przypadku pacjentów z ura-
zami wielonarządowymi, kwalifikowanymi do 
CU oraz z mnogimi obrażeniami ciała, urazem 
wielonarządowym lub ciężkim urazem izolowa-
nym nie spełniającym kryteriów przyjęcia do 
CU, opracowane przez WSS nr 5 w Sosnowcu. 
Przedstawiony został skład wysoko wyspecjali-
zowanego zespołu terapeutycznego sprawują-
cego nadzór oraz opiekę nad pacjentami ura-
zowymi w stanach nagłego zagrożenia życia. 

W związku z tym, że pacjent z urazem 
wymaga zdecydowanego postępowania oraz 
szybkiego działania, dużą rolę odgrywa współ-
praca oraz zsynchronizowanie działań poszcze-
gólnych członków zespołu. Tematykę tą szcze-
gółowo omówiła prelegentka skupiając się na 
zakresie czynności wykonywanych przez ze-
spół pielęgniarsko – ratowniczy jeszcze przed 
przekazaniem przez ZRM lub HEMS pacjenta, 
jak również wykonywanych bezpośrednio przy 
samym pacjencie, zgodnie z zakresem posia-
danych uprawnień. 

Powyższa prezentacja w wersji rozszerzonej 
została szczegółowo zaprezentowana w czaso-
piśmie medycznym Pielęgniarstwo w Stanach 
Nagłych 2/2019.

Po każdym wykładzie uczestnicy mieli moż-
liwość zadawania pytań wykładowcy w ramach 
panelu dyskusyjnego.

Konferencja wzbudziła wiele pozytywnych 
emocji. Należy mieć nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się wszyscy ponownie, bez 
ograniczeń epidemiologicznych, by wspólnie 
móc się dzielić własnym doświadczeniem i wie-
dzą. 

Członek Zespołu ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego przy OIPiP w Katowicach  

mgr Katarzyna Sadowska
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PRENATALIS - Piękne Narodziny
ul. Chopina 11, 85-092 Bydgoszcz
fax:22 275 56 00,  kom. 887 118 118
tel. 52 581 16 14, 581 16 15

e-mail:  szkolenia@prenatalis.com.plWWW.AKADEMIAPOLOZNEJ.PL
                                                                

BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE 
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA PRZEZ 
WWW.AKADEMIAPOLOZNEJ.PL  

 

YBRANE ALGORYTMY W POSTĘPOWANIU W

      

       
       
       
      
       Polskie Towarzystwo Położnych
        Prof. UM dr hab. Beata Pięta (Poznań) 
        Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
        Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
        Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa  
        Uniwersytet Medyczny (Poznań)
       

Kierownictwo naukowe:

.       

Partnerzy:

            Polskie Towarzystwo
         Medycyny Perinatalnej

 POŁOŻNEJ

 Biuro kongresowe:

www.akademiapoloznej.pl

2. Konflikt serologiczny czy ciągle aktualny problem kliniczny ?
     prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
3. Powikłania po konflikcie serologicznym.
     dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

WYKŁADY ONLINE: 

4. Oktenidyna w profilaktyce oraz leczeniu zakażeń w okresie perinatalnym.
    prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa

5. Cukrzyca w ciąży - zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka. Diagnostyka, 
     grupy ryzyka, monitorowanie jako podstawa dobrego leczenia.
     prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska - na wszystkich szkoleniach wprowadzenie 
     do tematu

1. Zalecenia żywieniowe dla kobiet w ciąży oraz podczas karmienia piersią - 
    zapotrzebowanie na foliany, cholinę i mikroelementy. 
    prof. UM dr hab. Beata Pięta

23 października, godz. 17.00

24 października, godz. 12.00

20 listopada, godz. 17.00

21 listopada, godz. 12.00

11 grudnia, godz. 17.00

12 grudnia, godz. 12.00

         

       

   SZKOLENIA ONLINE

SOPOT 23 października 
   
POZNAŃ 24 października 
   
WARSZAWA 20 listopada 
   Monitorowanie cukrzycy podstawą do świadomego postępowania w ciąży mamy, 
   niezbędny element określenia prawidłowego leczenia dla specjalisty 
   prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska
ŁÓDŹ 21 listopada 
   Korzyści płynące z nowoczesnego monitorowania cukrzycy - przypadki pacjentek
   Beata Stepanow
KATOWICE 11 grudnia 
   Prawidłowa dieta i ruch u kobiet z hiperglikemią rozpoznaną w ciąży- Beata Stepanow
KRAKÓW 12 grudnia 
    

POSZERZENIE TEMATU:

Akademia Położnej 
      zaprasza na

www.akademiapoloznej.pl

Diagnostyka i kontrola glikemii w ciąży - co mówią wytyczne - Piotr Małecki

FreeStyle Libre - ABC działania systemu - Piotr Małecki

Ciągłe monitorowanie glikemii czy glukometr ? - Piotr Małecki
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Kochany człowiek nigdy nie umiera.

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach."

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

Koleżance Pielęgniarce Renacie Osoba

składają Współpracownicy Oddziału  

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Górnośląskiego  

Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

"Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze"

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty  

Koleżance Aldonie Szczygieł  

składają  Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  

Oddziałowe oraz Pielęgniarki i Położne  

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  

w Katowicach.

"Śmierć przychodzi cicho ...

Niezapowiedziana, nieproszona.

Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili.

Jest zawsze gościem nie na czas ..."

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację  

o śmierci Męża Naszej Koleżanki  

Ewy Brzoskowskiej.

Słowa nie ukoją bólu, nie dadzą wytchnienia,  

ale niech będą wsparciem w tych ciężkich chwilach.

Wyrazy szczerego współczucia składa  

Maria Grabowska Pełnomocnik ORPiP  

w Katowicach oraz Pielęgniarki i Położne Fundacji 

Unia Bracka z Katowic, Mysłowic i Sosnowca.

„Kochany człowiek nigdy nie umiera.

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Koleżance Hannie Paszko 

członkowi Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach poprzednich  

kadencji, wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Brata

składa 

Anna Janik i członkowie ORPIP w Katowicach  

wraz z pracownikami Biura

kondo l e n c j e

Cisza cmentarna wywołuje drżenie serca. 
Melancholii dodaje otulająca krzyże mgła. 

Na mogiłach pełno kwiatów i zniczy, 
świadczą o bliskich pamięci.

Atmosfera prowokuje do refleksji. 
Myśli biegną do sensu życia, 

do niebywałego tempa. 
Zmusza, by zatrzymać się na chwilę. 

by nie zagubić, co dobre 
w codziennej życia gonitwie. 

Śmierć nie wybiera. 
Na wiek, predyspozycje – nie zważa.

Czyń tak, by w pamięci zapisać się dobrze. 
Korzystaj z życia, by było szczęśliwe i radosne. 

Nie wiadomo, kiedy nasza świeczka zgaśnie. 
Dla rodziny jest to zawsze zaskoczenie.
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kondo l e n c j e

Naszej Koleżance Renacie Breli

Pielęgniarce Epidemiologicznej

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Mamy

składają

Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej

"Kochany człowiek nigdy nie umiera.

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach."

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Matki

Koledze Pielęgniarzowi Łukaszowi Kukla

składają Współpracownicy Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii Górnośląskiego  

Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

"Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach"

 Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci Męża 

Koleżance Annie Mazur

składają Współpracownicy Oddziału Neurochirurgii 

oraz Pielęgniarki i Położne 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  

im. prof. K. Gibińskiego ŚUM 

w Katowicach Ligocie

„Kochany człowiek nigdy nie umiera.

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Mamy 

Koleżance Agacie Iwanickiej 

Składają Współpracownicy Oddziału Neurologii,  

Udarowego, Rehabilitacji Neurologicznej

oraz Pielęgniarki i Położne z  UCK   

im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Naszej drogiej Koleżance Joannie Kalinowskiej,  

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Taty  składają  

p.o Pielęgniarka Naczelna z zespołem  

Pielęgniarek i Położnych

Zespołu Wojewódzkich Przychodni  

Specjalistycznych w Katowicach

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,

która nas obezwładnia i zabiera w nieznane”

Wyrazy żalu i współczucia dla  

Koleżanki Bożeny Tylek  

 z powodu śmierci Męża

składają Pielęgniarka Naczelna  

oraz Pielęgniarki i Położne

Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Choć czas nas rozdzieli , serca nasze na zawsze połączone"

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy  

dla Koleżanki Wioletty Dyli  

składają Naczelna Pielęgniarka,  

Pielęgniarki Oddziałowe oraz Pielęgniarki  

i Położne Górnośląskiego Centrum  

Zdrowia Dziecka w Katowicach

„Niby wiemy, że Matka nas kiedyś opuści,

ale nigdy nie będziemy na to gotowi...”

Łącząc się w bólu z Renatą Brelą 

oraz jej Bliskimi

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci  Mamy składają

Koleżanki i Koledzy,

Współpracownicy

z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o. o



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

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

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

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

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

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

Numery wewnętrzne:

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

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

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

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

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

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

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

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

Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2020 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

2.01.2020 r. 6.02.2020 r. 5.03.2020 r.

16.01.2020 r. 20.02.2020 r. 19.03.2020 r.

30.01.2020 r.  

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176, e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

13.02.2020 r. 12.03.2020 r.

27.02.2020 r. 26.03.2020 r.

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


