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Szanowni Państwo!

Już od ponad roku żyjemy nadzieją na koniec pandemii. Wierzymy, że koronawi-
rus zostanie pokonany już za kilka dni, już jutro, już za chwilę… A gdy w którymś  
z naszych bliskich wiara ta zaczyna gasnąć, robimy wszystko, by mu ją przywrócić, 

nawet jeśli czasem oszukujemy trochę samych siebie… Nie jest łatwo zachować optymizm, 
gdy walka, którą prowadzimy od tylu miesięcy, często przypomina walkę z wiatrakami. Mimo 
to, nie poddajemy się – każdego dnia na nowo podejmujemy starania, by pokonać koronawi-
rusa oraz by nasze życie wróciło do normy. Rozpiera mnie duma, gdy pielęgniarki i położne, 
które mam zaszczyt reprezentować, podejmują tak liczne inicjatywy, pozwalające nam na 
zachowanie choć odrobiny życia „sprzed pandemii”. Wspaniałe jest to, że moje Koleżanki  
i Koledzy po fachu, którzy na co dzień pracują przy łóżku chorego, adaptując się do nowych 
– niezwykle trudnych warunków – potrafią z niesłabnącym entuzjazmem i oddaniem wy-
konywać swoje obowiązki, nawet jeśli wiedzą, że ryzykują przy tym swoje zdrowie i życie. 
Chciałabym obiecać, że ta sytuacja nie potrwa już długo, ale niestety – tego zrobić nie mogę. 

Pewną nadzieję dają nam szczepionki przeciw koronawirusowi SARS-Cov-2 – być może 
uchronią część społeczeństwa przed zarażeniem, a innym pozwolą w miarę łagodnie przejść 
COVID-19. Zanim jednak wszyscy zostaną zaszczepieni, minie sporo czasu, a przecież „wróg” 
nie śpi. Nadal musimy uważać, zachowywać środki ostrożności, niemniej nie da się już dłużej 
trwać w stanie zawieszenia, a pewnych rzeczy nie można dalej odkładać. Dlatego też powoli 
uruchamiane będzie kształcenie podyplomowe – w sposób zgodny z wymogami bezpieczeń-
stwa. Wszelkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej OIPiP w Katowicach, 
dlatego serdecznie zachęcam, by na bieżąco na nią zaglądać.

Warto podkreślić, iż w dzisiejszych czasach, Internet stanowi podstawowe źródło infor-
macji, zwłaszcza, że spotkania twarzą w twarz są tak mocno ograniczone. Okręgowa Izba 
dokłada wszelkich starań, by wszystkie wiadomości/istotne zmiany/aktualności natychmia-
stowo ogłaszane były na stronie internetowej katowickiej Izby.

Ci z Państwa, którzy regularnie na nią zaglądają, zauważyli pewnie informację o zwy-
cięzcy piątej edycji międzynarodowego konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji, 
którym jest Członek OIPiP w Katowicach Pan Radosław Romanek. 

Pan Radosław Romanek zgodził się opowiedzieć o wygranej w konkursie oraz swoich 
doświadczeniach zawodowych na łamach niniejszego Biuletynu. Gorąco zachęcam do zapo-
znania się z tym artykułem, a Panu Radkowi serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów! 
To naprawdę budujące, że pomimo tak trudnych czasów, w jakich przyszło nam obecnie funk-
cjonować, wokoło dzieją się rzeczy tak dobre i wzniosłe.

Również na stronie internetowej Okręgowej Izby znajdują się wszystkie informacje do-
tyczące jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu zarażenia SARS-CoV-2/zachorowania na 
COVID-19. Zapomoga ta została ustanowiona decyzją ORPiP w Katowicach w celu pomocy 
tym, których zdrowie zostało nadwątlone przez koronawirusa. Niestety, dla wielu osób zapo-
moga stała się pretekstem do wyrażania swoich frustracji i pretensji, z czym każdego dnia 
muszą się mierzyć Pracownicy Biura OIPiP w Katowicach. Dlatego też w niniejszym numerze 
Biuletyny znajdą Państwo artykuł pt. „Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19 oczami 
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Pracowników Biura Okręgowej Izby”. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym tekstem wszyst-
kich, którzy składali, bądź zamierzają złożyć wniosek o zapomogę specjalną.

O tym, że COVID-19 nie ustępuje i – mówiąc nieco kolokwialnie – „niestety, ma się 
dobrze”, nie trzeba nikogo przekonywać. Choć czasem może nam się wydawać, że w walce  
z koronawirusem jesteśmy osamotnieni, to nie należy zapominać, że cały świat jest w stanie 
wojny z tym podstępnym wrogiem. Oczywiście, każdy kraj walczy na swój własny sposób, 
ale pomimo różnic, cel jest jeden – pokonanie koronawirusa. Jak wygląda walka z SARS-
-Cov-2 w Niemczech zgodziła się opowiedzieć mgr Katarzyna Skowronek – pielęgniarka pra-
cująca na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu w Hamburgu.

Drodzy Państwo, kończąc niniejszy tekst, chciałabym z całego serca podziękować 
wszystkim, którzy każdego dnia wzorowo wykonują swoje służbowe obowiązki i walczą  
o zdrowie oraz życie innych ludzi. Dziękuję pielęgniarkom, położnym, lekarzom, ratownikom 
medycznym i wszystkim innym pracownikom medycznym oraz pozostałemu personelowi 
podmiotów leczniczych. Równocześnie proszę Państwa o wiarę – wiarę w to, że niebawem 
uda nam się opanować koronawirusa w takim stopniu, byśmy mogli wrócić do normalnego 
życia. Bo jeśli nam zabraknie wiary i nie będziemy mieć nadziei, to kto będzie ją miał?

Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

Konkursy styczeń - luty 2021 r

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych  
w Katowicach ul Powstańców 31

Pielęgniarka Naczelna  Bogumiła Kurasz

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela  
 w Siemianowicach Sl.

Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału  
Chirurgii Ogólnej Odcinek I  Jadwiga Trzop

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Najczęściej zadawane pytania  
w trakcie porad prawnych

Adwokat Dorota Tiszbierek
Dział Prawny OIPIP w Katowicach

Do uzyskania porady prawnej jest uprawniony Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, należący do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach regularnie 
opłacający składki członkowskie. Członek Okręgowej Izby może skorzystać z porady prawnej 
pod warunkiem, że będzie ona dotyczyła jego osobistej i indywidualnej sytuacji.
 Telefoniczne porady prawne są udzielane w każdy wtorek i czwartek od godz. 10  
do 15 oraz środę od godz. 10 do 13 pod numerem telefonu 720 – 975 – 916.
Poradę prawną można uzyskać także pisząc na adres mailowy: prawnik@izbapiel.katowice.pl

1. Wysokość zasiłku chorobowego
Ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektó-

rych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytu-
acjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19 wprowadziła nowe zapisy do ustawy  
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych, dotyczące wysokości zasiłku 
chorobowego na preferencyjnych zasadach dla 
niektórych ubezpieczonych, w tym pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód w podmio-
tach leczniczych oraz w jednostkach organiza-
cyjnych pomocy społecznej świadczącej usługi 
całodobowo, noclegowni albo innej placówce 
zapewniającej całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub w po-
deszłym wieku.

Zgodnie z brzmieniem art. 4g w/w ustawy, 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii ubezpieczone-
mu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym,  
w okresie podlegania obowiązkowej kwaran-
tannie lub izolacji w warunkach domowych,  
o których mowa w przepisach o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi, wynikających z pozostawania w stycz-
ności z osobami chorymi z powodu COVID-19  
w związku z wykonywaniem obowiązków wy-
nikających z zatrudnienia w podmiocie lecz-
niczym oraz w czasie niezdolności do pracy 
z powodu COVID-19 powstałej w związku z 
wykonywaniem obowiązków wynikających z 
zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysłu-
guje zasiłek chorobowy, którego miesięczny 
wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasił-
ku obliczonej na podstawie przepisów ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z brzmieniem art. 4ea w/w usta-
wy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ubezpie-
czonemu zatrudnionemu w jednostkach orga-
nizacyjnych pomocy społecznej świadczących 
usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych 
placówkach zapewniających całodobową opie-
kę osobom niepełnosprawnym, przewlekle cho-
rym lub w podeszłym wieku, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, w okresie podlegania obowiązko-
wej kwarantannie lub izolacji lub izolacji w wa-
runkach domowych, o których mowa w przepi-
sach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z 
pozostawania w styczności z osobami chorymi 
z powodu COVID-19 w związku z wykonywa-
niem obowiązków wynikających z zatrudnienia  
w tych podmiotach oraz w czasie niezdolno-
ści do pracy z powodu COVID-19 powstałej w 
związku z wykonywaniem obowiązków wynika-
jących z zatrudnienia w tych podmiotach przy-
sługuje prawo do 100% wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy, lub zasiłek chorobowy, 
którego miesięczny wymiar wynosi 100% pod-
stawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie 
przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa.

A zatem, pielęgniarki i położne, które od 
dnia 29 listopada 2020 r.:

• podlegały lub będą podlegać obowiąz-
kowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych, wynikającej 
z pozostawania w styczności z osobami 
chorymi na COVID-19  w związku z wy-
konywaniem obowiązków wynikających z 
zatrudnienia w w/w podmiotach oraz
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• były lub będą niezdolne do pracy z po-
wodu COVID- 19 powstałej w związku z 
zatrudnieniem w w/w podmiotach,

otrzymają 100 % wynagrodzenia chorobowego 
lub zasiłku chorobowego.

Aby otrzymać wyrównanie wynagro-
dzenia chorobowego/zasiłku chorobowe-
go wypłaconego za okres od 5.09.2020 r. 
do 28.11.2020 r. w kwocie niższej, pie-
lęgniarki/położne wykonujące zawód  
w podmiocie leczniczym (nie dotyczy 
pielęgniarek zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych pomocy społecznej 
świadczących usługi całodobowo, nocle-
gowniach oraz innych placówkach zapew-
niających całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
w podeszłym wieku, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej) powinny złożyć stosowny 
wniosek. 

Jeśli:
a) ubezpieczony otrzymał zasiłek chorobo-

wy w wysokości niższej niż 100% przed 
wejściem w życie nowych przepisów, a 
więc od 5 września 2020 r. do 28 listopa-
da 2020 r., a spełnia określone w przepi-
sach  warunki, na wniosek ubezpieczone-
go przelicza się zasiłek i wypłaca wyrów-
nanie do 100% podstawy wymiaru oraz

b) pracownik otrzymał w tym okresie wyna-
grodzenie chorobowe, na jego wniosek 
– przelicza się wypłacone wynagrodzenie 
za czas choroby, zamienia je na zasiłek 
chorobowy w wysokości 100% podstawy 
wymiaru i wypłaca wyrównanie.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% pod-
stawy wymiaru przysługuje osobom objętym 
ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obo-
wiązkowo (np. pracownicy) jak i dobrowolnie 
(np. zleceniobiorcy, osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą – indywidualne lub grupowe 
praktyki).

Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie internetowej ZUS. 

2. Osoby nie podlegające skierowaniu 
do pracy przy zwalczaniu epidemii

Art. 47 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi upoważnia Ministra Zdrowia oraz 
wojewodę do wydawania decyzji o skierowaniu 
osób wykonujących zawód medyczny do pra-
cy przy zwalczaniu epidemii. Od powyższego  

zwolnione są jedynie grupy osób szczegółowo 
wskazane w ust. 3 w/w artykułu, tj.:

1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź 
ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 
65 lat w przypadku mężczyzn;

2. kobiety w ciąży;
3. osoby samotnie wychowujące dziecko 

w wieku do 18 lat (w przypadku, gdy 
dziecko w wieku do 18 lat jest wychowy-
wane przez dwoje osób, którym przysłu-
guje władza rodzicielska, do pracy przy 
zwalczaniu epidemii może zostać skiero-
wana wyłącznie jedna z nich);

4. osoby wychowujące dziecko w wieku do 
14 lat;

5. osoby wychowujące dziecko z orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego;

6. osoby, u których orzeczono częściową lub 
całkowitą niezdolność do pracy;

7. inwalidzi i osoby z orzeczonymi choro-
bami przewlekłymi, na których przebieg 
ma wpływ zakażenie lub zachorowanie 
na chorobę zakaźną będącą przyczyną 
epidemii lub orzeczona choroba przewle-
kła ma wpływ na przebieg lub zachoro-
wanie na chorobę zakaźną (orzeczenie w 
sprawie choroby wydaje lekarz, o którym 
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – le-
karz orzecznik ZUS);

8. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy 
z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowi-
ska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1637), oraz posłowie i senatorowie Rze-
czypospolitej Polskiej.

Powyższe wyłączenia obowiązują tylko w 
przypadku decyzji wojewody lub Ministra Zdro-
wia, nie odnoszą się do osób wykonujących za-
wód na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej. 

3. „Nowe” uprawnienia położnej
Początkiem września br. weszła w życie 

ustawa z  dnia  14  sierpnia 2020  r.  o zmianie 
niektórych ustaw w  celu zapewnienia funkcjo-
nowania ochrony zdrowia w związku z epide-
mią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1493), która to w art. 13 wprowa-
dziła istotną zmianę dotyczącą wykonywania 
zawodu położnej.
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Mianowicie dodano do art. 5 dodano ust. 1a 
w brzmieniu:

„1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii wyko-
nywanie zawodu położnej może polegać rów-
nież na udzielaniu pacjentom świadczeń zdro-
wotnych w zakresie:

1)  rozpoznawania warunków i potrzeb zdro-
wotnych,

2)  rozpoznawania problemów pielęgnacyj-
nych,

3)  planowania i sprawowania opieki pielę-
gnacyjnej,

4)  samodzielnego udzielania w określonym 
zakresie świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilita-
cyjnych,

5)  realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6)  edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
- zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umie-
jętnościami zawodowymi.”

W związku z wątpliwościami interpretacyj-
nymi, jakie powstały w tym zakresie, Naczel-
na Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła o 
wydanie komentarza prawnego do w/w przepi-
su. Z jego treści jednoznacznie wynika, iż w/w 
przepis:

1) „nie czyni osoby wykonującej zawód 
położnej – osobą wykonującą zawód 
pielęgniarki na okres epidemii”,

2) „interpretacja „zamiennie” traktują-
ca osoby wykonujące zawód położ-
nej z osobami wykonującymi zawód 
pielęgniarki – jest absolutnie błędna 
– z wykładnią historyczną, systemo-
wą, celowością i funkcjonalną”.

Równocześnie w komentarzu podkreślono, iż 
„zachodzi niebezpieczeństwo odpowiedzial-
ności prawnej, gdzie osobami pozywającymi 
podmioty lecznicze mogą być zarówno osoby 
wykonujące zawody medyczne w związku z do-
znanymi szkodami w trakcie wykonywania pra-
cy, jak pacjenci – ze wskazaniami, iż świadcze-
nie zdrowotne zostało im udzielone niezgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną z uwagi na osobę 
nie mającą wymaganych kwalifikacji i umiejęt-
ności zawodowych”.

4. Czy pielęgniarka/położna może po-
wstrzymać się od pracy gdy nie ma 
środków ochrony?

Pismem z dnia 1.04.2020 r. Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich wystąpił do Głównego Inspekto-
ra Pracy o opinię, czy w rażących sytuacjach - 
gdy pracodawca nie zapewnia odzieży ochron-
nej i środków ochrony indywidualnej - pracow-
nicy medyczni mogą powstrzymać się od pracy.
W odpowiedzi uzyskano następujące wyjaśnie-
nie:

„(…) zważywszy na zagrożenia biolo-
giczne, specyficzne dla placówek udzie-
lających świadczeń zdrowotnych, praco-
dawca ma obowiązek prawidłowo zabez-
pieczyć pracowników, by można było mó-
wić o zorganizowaniu pracy w bezpieczny 
i higieniczny sposób.

Dlatego uważam, że osoby wykonują-
ce zawód medyczny powinny być zabez-
pieczone przed możliwością zarażenia 
patogenem SARS-CoV-2 i każdym innym, 
mogącym skutkować zagrożeniem dla 
zdrowia. Stan faktycznego zagrożenia 
epidemiologicznego musi być ustalony w 
drodze kontroli Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku, gdy pracownicy placó-
wek zdrowotnych podejmą decyzję o po-
wstrzymaniu się od pracy z powodu za-
grożenia życia i zdrowia, powołując się 
na art. 210 k.p., a pracodawca podejmie 
wobec nich działania porządkowe (od 
kary upomnienia, nagany, po rozwiąza-
nie umowy o pracę) - tylko sąd w procesie 
wytoczonym z powództwa pracowników 
będzie mógł uznać ich rację i przywrócić 
pielęgniarki i położne do pracy lub naka-
zać wypłatę odszkodowania, w przypadku 
braku woli ponownego zatrudnienia pra-
cowników przez pracodawcę.

W arsenale środków prawnych inspek-
tora pracy nie ma decyzji, wystąpienia Iub 
polecenia, które mogłyby powstrzymać 
pracodawcę przed krokami zmierzającymi 
do ukarania pracowników za powstrzy-
manie się od pracy z powodu epidemii ko-
ronawirusa.”
(źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/con-
tent/koronawirus-pip-do-rpo-czy-personel-
medyczny-moze-wstrzymac-prace)

5. Kto jest uprawniony do otrzymania 
świadczenia dodatkowego?

Jak wynika z treści polecenia Ministra Zdrowia 
skierowanego do Prezesa NFZ (uwzględniają-
cego zmianę od dnia 1.11.2020 r.) osobami 
uprawnionymi do otrzymania świadczenia do-
datkowego są:
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1) w przypadku osób udzielających świad-
czeń w podmiotach leczniczych, które na 
mocy decyzji wojewody/polecenia Mi-
nistra Zdrowia są szpitalami II i III po-
ziomu - osoby wykonujące zawód 
medyczny uczestniczące w udziela-
niu świadczeń zdrowotnych w bez-
pośrednim kontakcie z pacjentami  
z podejrzeniem i z zakażeniem wiru-
sem SARS-CoV-2,

2) w przypadku osób udzielających świad-
czeń w podmiotach leczniczych, w któ-
rych skład wchodzą jednostki systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 
r. poz. 882) lub izby przyjęć - osoby 
udzielające świadczeń zdrowotnych 
w jednostkach systemu Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego lub  
w izbach przyjęć,

3) w przypadku osób zatrudnionych w la-
boratoriach podmiotów leczniczych bę-
dących szpitalami I, II i III poziomu 
umieszczonych na liście zamieszczonej 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia (pod adresem: https://www.
gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-
-covid), z którymi Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowę o wykonywa-
nie testów diagnostycznych RT-PCR  
w kierunku SARS-CoV-2 (tzw. laborato-
ria „covid-owe”) - osoby wykonujące 
czynności diagnostyki laboratoryjnej  
w tych podmiotach.

Dodatkowe świadczenie pieniężne nie przy-
sługuje natomiast osobom skierowanym do 
pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 
1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).

6. Jakie uprawnienia uzyskał pracodaw-
ca w związku z istniejącą sytuacją  
w kraju?

Zgodnie z art. 15x ust. 1 i ust. 2 ustawy  
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych, w przypadku ogłoszenia sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-
demii pracodawca może, na czas oznaczony 

nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii: 

1) zmienić system lub rozkład czasu pra-
cy pracowników w sposób niezbędny dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa lub stacji;

2) polecić pracownikom świadczenie pracy 
w godzinach nadliczbowych w zakresie  
i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania przedsiębior-
stwa lub stacji; 

3) zobowiązać pracownika do pozostawania 
poza normalnymi godzinami pracy w go-
towości do wykonywania pracy w zakła-
dzie pracy lub w innym miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę, (przy czym 
czas pełnienia dyżuru nie może naruszać 
prawa pracownika do odpoczynku, o któ-
rym mowa w art. 132 i 133 k.p.);

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa 
do odpoczynku w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę.

Ponadto – w w/w przypadkach:
1) pracodawca obowiązany jest zapewnić 

pracownikowi zakwaterowanie i wyżywie-
nie niezbędne do realizacji przez pracow-
nika jego obowiązków pracowniczych. 
Wartość świadczeń polegających na za-
kwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega 
wliczeniu do podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne; 

2) pracodawca odmawia udzielenia pracow-
nikowi urlopu wypoczynkowego, w tym 
urlopu na żądanie, urlopu bezpłatnego 
oraz innego urlopu, a także przesuwa 
termin takiego urlopu lub odwołuje pra-
cownika z takiego urlopu, jeżeli został on 
już pracownikowi udzielony; nie dotyczy 
to urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlo-
pu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego  
i urlopu wychowawczego. 

W/w uprawnienia dotyczą m. in. pracodaw-
ców zatrudniających pracowników w przedsię-
biorstwie prowadzącym działalność polegającą 
na zapewnieniu funkcjonowania systemów i 
obiektów infrastruktury krytycznej w rozumie-
niu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 
r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym systemu 
ochrony zdrowia.
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WYCIĄG 
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 10 grudnia 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 elektro-
nicznej skrzynce Rady: 
1)  Uchwał od Nr 1039 do Nr 1044/2020/VII Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielę-
gniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

2)  Uchwały Nr 1045/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
10 grudnia 2020 roku w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3)  Uchwały Nr 1046/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych.

4)  Uchwały Nr 1047/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie wyrażenia 
poparcia dla inicjatywy powołania Państwowej 
Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku.

5)  Uchwały Nr 1048/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie wytypowania 
kandydata na członka do składu Komisji Bio-
etycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach.

6)  Uchwały Nr 1049/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie ustanowienia 
jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej 
dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach przyznawanej w sytuacji 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
7)  Uchwały Nr 1050/2020/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

8)  Uchwały Nr 1051/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu 
(1).

9)  Uchwały Nr 1052/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu 
(2).

10) Uchwały Nr 1053/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
10 grudnia 2020 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

11) Uchwały Nr 1054/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

12) Uchwały Nr 1055/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

13) Uchwały Nr 1056/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia pro-
tokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 10 grudnia 2020 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:
− Uchwały od Nr 1039 do Nr 1045/2020/VII - 

20 głosów „za”
− Uchwała Nr 1046/2020/VII - 19 głosów „za”
− Uchwała Nr 1047/2020/VII - 18 głosów „za”
− Uchwała Nr 1048/2020/VII - 18 głosów „za”
− Uchwały od Nr 1049 do Nr 1056/2020/VII - 

20 głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 21 grudnia 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 elek-
tronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 1057 do Nr 1062/2020/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 21 grudnia 2020 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
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Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwały Nr 1063/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpi-
su do Rejestru Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwały od Nr 1064 do Nr 1067/2020/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 21 grudnia 2020 roku w przedmio-
cie wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwały od Nr 1068 do Nr 1072/2020/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 21 grudnia 2020 roku w przedmio-
cie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

5) Uchwały Nr 1073/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 
grudnia 2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

6) Uchwały Nr 1074/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu.

7) Uchwały Nr 1075/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

8) Uchwały Nr 1076/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie przyzna-
nia jednorazowego świadczenia pieniężnego z 
tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

9) Uchwały Nr 1077/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

10) Uchwały Nr 1078/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 

grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

11) Uchwały Nr 1079/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (1) .

12) Uchwały Nr 1080/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (2).

13) Uchwały Nr 1081/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie ustalenia 
planu budżetu na rok 2021.

14) Uchwały Nr 1082/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie podziału 
wyniku.

15) Uchwały Nr 1083/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 
grudnia 2020 roku w przedmiocie zaliczenia ca-
łości lub części okresu przeszkolenia pielęgniar-
ki lub położnej, która nie wykonywała zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód w trybie 
art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej .

16) Uchwały Nr 1084/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
21 grudnia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach 

W określonym terminie tj. w dniu 21 listopada 2020 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 18 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

- Uchwały od Nr 1057 do Nr 1075/2020/VII -  
 18 głosów „za”
- Uchwała Nr 1076/2020/VII - 
 17 głosów za”
- Uchwały od Nr 1077 do Nr 1081/2020/VII -  
 18 głosów „za”
- Uchwały od Nr 1082 do Nr 1084/2020/VII -  
 17 głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach  
w dniu 31 grudnia 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 

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 
1) Uchwały Nr 1085/2020/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 31 
grudnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 

zapomogi chorobowej członkowi samorządu.
2) Uchwały Nr 1086/2020/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
31 grudnia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 31 grudnia 2020 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 16 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte jednomyślnie tj. 16 głosami „za”:
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 29 stycznia 2021 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 

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 1 do Nr 5/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 6 Nr 12/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 stycznia 2021 roku w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 13 do Nr 17/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 18 do Nr 32/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach

5) Uchwał od Nr 33 do Nr 34/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 
wykreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych 
praktyk pielęgniarek i położnych.

6) Uchwały Nr 35/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 stycznia 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach na rok 2021.

7) Uchwał od Nr 36 do Nr 38/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 
zaliczenia całości lub części okresu przeszkolenia 
pielęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

8) Uchwały Nr 39/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
stycznia 2021 roku w przedmiocie prenumeraty 
czasopism na 2021 rok.

9) Uchwał od Nr 40 do Nr 42/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.

10) Uchwał od Nr 43 do Nr 44/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 
wpisu zmiany danych w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych.

11) Uchwały Nr 45/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
stycznia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu.

12) Uchwały Nr 46/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 stycznia 2021 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

13) Uchwały Nr 47/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
stycznia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

14) Uchwały Nr 48/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
stycznia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z 
tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

15) Uchwały Nr 49/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 stycznia 2021 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty.

16) Uchwały Nr 50/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 29 stycznia 2021 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

17) Uchwały Nr 51/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 stycznia 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 29 stycznia 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 18 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

- Uchwały od Nr 1 do Nr 35/2021/VII - 18   
 głosów „za”
- Uchwały od Nr 36 do Nr 39/2021/VII - 17   
 głosów „za”
- Uchwały od Nr 40 do Nr 47/2021/VII - 18   
 głosów „za”
- Uchwały od Nr 48 do Nr 49/2021/VII - 17   
 głosów „za”
- Uchwały od Nr 50 do Nr 51/2021/VII - 18   
 głosów „za”

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19  
oczami Pracowników Biura Okręgowej Izby

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Od maja 2020 roku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wspomaga swo-
ich Członków poprzez udzielanie jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2/zachorowania na COVID-19. Oczywiście Okręgowa Rada zdaje sobie sprawę, że 
zapomoga w kwocie 1500,00 zł nie wynagrodzi w żaden sposób trudu przebytej choroby, jed-
nak wydawało się, że będzie ona w tym trudnym czasie konkretnym wsparciem dla pielęgniarek 
i położnych należących do katowickiego samorządu. I rzeczywiście, w pierwszych miesiącach 
przyznawania zapomogi, wszystko odbywało się bez większych problemów, a pieniądze trafiały 
na konto wnioskujących bez zbędnej zwłoki. Niestety, w październiku 2020 roku miał miejsce 
ogromny wzrost zachorowań na COVID-19 – również wśród personelu medycznego – co w zna-
czący sposób odbiło się na pracy OIPiP w Katowicach.

Dział Merytoryczny Okręgowej Izby, skła-
dający się zaledwie z trzech osób, został po-
stawiony przed koniecznością przyjmowania  
i weryfikowania od 50 do nawet 100 wniosków 
dziennie! A mowa tylko o wnioskach z tytułu 
zakażenia SARS-CoV-2. Sytuacja ta ma miej-
sce do chwili obecnej. Wnioski, które są czy-
telne i kompletne (a niestety, często nie są) 
zostają przedłożone Komisji Socjalnej, która 
zintensyfikowała częstotliwość swoich spo-
tkań, a ilość wniosków rozpatrywanych na 
jednym posiedzeniu zwiększyła nawet do 800. 
Należy przypomnieć, iż Komisja Socjalna skła-
da się z zaledwie czterech osób, które swoje 
obowiązki wykonują po godzinach swojej pra-
cy i społecznie – nie pobierając za to żadnego 
wynagrodzenia. Przy tak ogromnych ilościach 
wniosków nie da się uniknąć uchybień, które 
miały miejsce – za co serdecznie Państwa prze-
praszamy i apelujemy o wyrozumiałość, gdyż 
wszyscy stanęliśmy w obliczu trudnej sytuacji, 
z którą staramy się radzić sobie najlepiej, jak 
potrafimy. Dlatego tak przykrym jest fakt, iż 
wiele osób nawet nie stara się tego zrozumieć.

Warto podkreślić, iż OIPiP w Katowicach 
wyszła naprzeciw osobom, które przebyły 
COVID-19 i zaoferowała im wszystkim KON-
KRETNĄ pomoc, m. in. w postaci wspomnianej 
wcześniej zapomogi. Według naszej wiedzy, 
żaden podmiot medyczny, czy inna instytucja 
nie zaproponowały takiego wsparcia swoim 
pracownikom. Dlatego też fala agresji, która 
wylała się na OIPiP w Katowicach, w związku  
z zapomogą specjalną, jest trudna do przyję-
cia. Pracownicy Biura Okręgowej Izby każdego 
dnia są zmuszeni do wysłuchiwania skarg i pre-
tensji związanych z tą formą pomocy socjalnej, 
która de facto nie wynika z ustawy. Biorąc pod 
uwagę, iż wcześniej wspomniane pretensje, są 

zgłaszane do Izby głównie podczas rozmów te-
lefonicznych – co zabiera znaczną ilość czasu, 
który Pracownicy Biura mogliby przeznaczyć na 
czynności związane ze składanymi przez Pań-
stwa dokumentami. Prezentujemy najczęstsze 
sytuacje i zarzuty, z którymi Pracownicy muszą 

Część wniosków przygotowanych na posiedzenie  
Komisji Socjalnej, które odbędzie się w lutym 2021 r.

Segregatory  wnioskami wyłącznie z okresu 01.01.-
04.02.2021 r.
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się mierzyć, wraz z komentarzem i wyjaśnie-
niem, dlaczego coś ma lub nie ma miejsca. 

„Bo ja słyszałam, że wy coś za COVID 
dajecie.”

Każdego dnia Pracownicy Okręgowej Izby 
odbierają około 150-200 telefonów dotyczą-
cych zapomogi z tytułu zachorowania na CO-
VID-19. Wiele z osób dzwoniących często 
dowiaduje się od koleżanek po fachu, iż Izba 
„wypłaca jakieś pieniądze” pielęgniarkom/po-
łożnym, które przeszły COVID-19. Niewiele 
jest jednak osób, które w celu uzyskania in-
formacji w tym zakresie, zajrzały na stronę in-
ternetową Izby, gdzie wszystkie informacje są 
zamieszczane na bieżąco, lub zwróciły się do 
pełnomocnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych mającego daną placówkę pod swoją 
opieką. Dla Państwa, czas wykonania jednego 
takiego telefonu, to zaledwie kilka minut, jed-
nak gdy Pracownik Izby odbierze dziennie co 
najmniej 20 takich telefonów, traci nawet 2-3 
godziny na wyjaśnianie czegoś, co jest dokład-
nie opisane na stronie internetowej. Czas ten, 
mógłby zostać przeznaczony np. na weryfika-
cję wniosków o zapomogę.

„Ja nie będę po Internecie szukać! Pro-
szę mi ten wniosek wysłać mailem!”

W celu otrzymania zapomogi specjalnej z 
tytułu zachorowania na COVID-19, należy do-
starczyć do Okręgowej Izby: wypełniony i pod-
pisany „Wniosek o zapomogę chorobową/lo-
sową/pośmiertną”, pozytywny wynik testu na 
materiał genetyczny wirusa SARS-Cov-2 me-
todą RT-PCR lub test antygenowy z materiału 
z wymazu z nosogardzieli lub decyzję admini-
stracyjną wydaną przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną o skierowaniu na kwarantannę izola-
cyjną, zawierającą w treści potwierdzenie do-
datniego wyniku badania oraz zaświadczenie z 

zakładu pracy o regularnym opłacaniu składek 
członkowskich (w przypadku wpłat indywidual-
nych – potwierdzenie przelewów za 3 ostatnie 
miesiące).

Udzielając tych informacji telefonicznie, 
Pracownicy Izby informują, iż w/w wniosek 
jest do pobrania na stronie internetowej Izby. 
Ku naszemu zaskoczeniu, zdarzają się osoby, 
które naskakują na Pracowników Izby ŻĄDA-
JĄC, by wniosek ten został im przesłany na 
adres e-mail lub pocztą (!), bo nie będą tra-
cić czasu na szukanie wniosku w Internecie. 
Postawa ta świadczy o braku szacunku wobec 
Pracowników Izby i stoi w sprzeczności z obo-
wiązującym pielęgniarki i położne kodeksem 
etyki zawodowej. Skoro ktoś potrafi obsłużyć 
skrzynkę e-mailową, to pobranie wniosku ze 
strony internetowej nie powinno nastręczać 
żadnych trudności. Słysząc takie żądania, na-
suwa się myśl, czy np. wobec pracowników 
urzędu miasta osoby te również zachowują się 
w taki sposób?

„Bo do was się nie da dodzwonić!”
Powyższy zarzut bardzo często pojawia się 

w rozmowach z Członkami OIPiP w Katowi-
cach, a Pracownicy Izby muszą się tłumaczyć, 
dlaczego linie telefoniczne (zwłaszcza Sekre-
tariatu i Działu Merytorycznego) są cały czas 
zajęte.

Szanowni Państwo, do OIPiP w Katowicach 
należy prawie 33 tysiące pielęgniarek i położ-
nych. W Biurze OIPiP w Katowicach zatrudnio-
nych jest 25 pracowników (nie licząc pracowni-
ków dbających o czystość i osób zatrudnionych 
w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych), 
przy czym Dział merytoryczny (który zajmu-
je się m. in. pomocą socjalną) obsługują TRZY 
osoby, które wspomaga pracownik Sekretaria-
tu. Ilość pielęgniarek i położnych, które dzwo-
nią do Izby w sprawie zapomogi specjalnej, 
można liczyć w setkach, trudno więc się dzi-
wić, że linie telefoniczne są obciążone i że nie 
wszyscy są w stanie się dodzwonić. Pretensje 
wobec Pracowników Izby są zupełnie nieuza-
sadnione. 

„… covidowe, dodatek covidowy, od-
szkodowanie, rekompensata…”

Wielu spośród Członków Izby, dzwoniących 
do Biura, by uzyskać informacje, tak naprawdę 
nie ma pojęcia o co właściwie chce spytać. O 
ile zdanie: „Byłam chora na COVID i wy coś 
za to dajecie” sugeruje, iż chodzi o zapomogę 
specjalną, to hasła typu: „odszkodowanie”, czy 
„rekompensata” już niekoniecznie. Natomiast, 
gdy mowa jest o „dodatku covidowym”, moż-

Standardowa ilość wniosków o zapomogę specjalną 
wpływająca DZIENNIE do OIPiP w Katowicach
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na przypuszczać, że chodzi o regulacje doty-
czące wynagrodzenia za pracę – a w tym te-
macie, wyjaśnień udziela mecenas Tiszbierek. 
Pracownicy Izby nie posiadają zdolności tele-
patycznych, proszę więc nie oczekiwać, że od 
razu zorientują się, co Państwo mają na myśli.

Ponadto, by móc udzielić informacji zgod-
nych z rzeczywistością, niezbędne jest uzy-
skanie większej ilości danych, niż czyjeś imię 
i nazwisko, których zbieżność zdarza się nader 
często. Gdy Pracownik Izby pyta o datę prze-
słania wniosku, czy o adres e-mail, z którego 
wniosek został wysłany, robi to, by móc usta-
lić fakty, tj. znaleźć dany wniosek w systemie. 
Niestety, spora liczna osób nie potrafi na te py-
tania odpowiedzieć i oburza się, że tego typu 
informacje są Pracownikom Biura niezbędne.

„Jak to, mój e-mail nie doszedł?!”

W chwili, w której zwiększyła się liczba osób 
zarażonych wirusem SARS-CoV-2, zwiększyła 
się też liczba wniosków o przyznanie zapomo-
gi specjalnej. W październiku i listopadzie, ich 
liczba osiągnęła nawet setkę dziennie, przy 
czym około 80% w/w wniosków spływała do 
Izby drogą e-mailową. Wiadomości, do których 
dołączane dokumenty miały postać zdjęć lub 
scanów, osiągały ogromne rozmiary, których 
skrzynka pocztowa Okręgowej Izby nie była w 
stanie pomieścić, dlatego część wiadomości po 
prostu nie dochodziła. Nie ma w tym niczyjej 
winy – czasem najzwyczajniej zawodzi sprzęt.

Z uwagi na wyżej opisane sytuacje, a także 
przez wzgląd na nieczytelność wielu przesyła-
nych dokumentów, została podjęta decyzja, że 
wnioski o zapomogę specjalną można składać 
w Izbie tylko osobiście lub przesyłając je pocztą 
(dotyczy to wniosków złożonych po 17 grudnia 
2020r.). Stanowczo zaprzeczamy sugestiom, 
jakoby działanie to podjęte zostało, by „utrud-
nić komuś życie” – bo i z takimi oskarżeniami 

spotkali się Pracownicy Izby.
Uprzejmie prosimy, by dokumenty i wnio-

ski, które składają Państwo w Okręgowej 
Izbie, miały określoną kolejność, tj. wniosek 
o zapomogę, następnie pozytywny wynik te-
stu, a na końcu zaświadczenie o składkach, i 
by były zszyte razem. Dotyczy to w szczegól-
ności wniosków składanych drogą pocztową, 
zwłaszcza gdy w kopercie znajduje się więcej, 
niż jeden wniosek. Pozwoli to na uniknięcie 
sytuacji, w której dwa różne wnioski zostaną 
spięte razem. Proszę pamiętać również o tym, 
że wniosek niepodpisany uznawany jest za 
niekompletny i będzie wymagał uzupełnienia.

„Bo koleżanka dawno już dostała pie-
niądze, a ja jeszcze nie!”

W kwestii wyjaśnienia – złożone przez Pań-
stwa wnioski są rozpatrywane według kolejności 
zgłoszeń, a głównym czynnikiem, który o tym 
decyduje jest data wpływu. Jak już wcześnie 
zostało wspomniane, Komisja Socjalna podczas 
jednego posiedzenia jest w stanie rozpatrzyć 
konkretną ilość wniosków, co oznacza, że na-
wet wnioski złożone w jednym dniu mogą być 
rozpatrywane na dwóch różnych posiedzeniach.

Ponadto, spora ilość wniosków składanych 
w Okręgowej Izbie jest niekompletna. Czę-
sto brakuje na nich podpisu wnioskodawcy lub 
kopie wyników testu są zupełnie nieczytelne. 
W takiej sytuacji, Pracownicy Działy Meryto-
rycznego Izby próbują skontaktować się tele-
fonicznie z wnioskodawcą, by  poprosić o jak 
najszybsze uzupełnienie wniosku drogą e-ma-
ilową. Gdy kontakt telefoniczny jest niemożli-
wy, wówczas do wnioskodawcy wysyłane jest 
oficjalne pismo drogą pocztową.

Wszystkie te czynności WYMAGAJĄ CZASU i 
dlatego zdarza się, że jedna osoba „dawno już 
dostała pieniądze”, a drugiej przychodzi dłużej 
poczekać na przelew z tytułu przyznania zapo-
mogi.

„To ile jeszcze mam czekać?!”
W początkowej fazie przyznawania zapomo-

gi specjalnej z tytułu zarażenia SARS-CoV-2, 
okres weryfikacji i rozpatrzenia wniosku wyno-
sił około miesiąca. Ten stan rzeczy utrzymywał 
się do października 2020r., gdy eskalacja pan-
demii spowodowała „wysyp” wniosków o w/w 
zapomogę i zmusiła Pracowników Izby do czę-
ściowego podjęcia pracy w trybie „Home Offi-
ce”. Fakt ten, jak i wszystkie wcześniej opisane 
okoliczności, spowodowały znaczne wydłuże-
nie czasu rozpatrywania wniosków (szczegól-
nie tych, które wymagają uzupełnienia), na-
wet do 2-3 miesięcy, a Pracownicy Izby nie 

Niewielka ilość rozpatrzonych wniosków o zapomo-
gę specjalną, która zostanie przeniesiona do archi-
wum OIPiP w Katowicach
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są w stanie przewidzieć dokładnej daty, kiedy 
będzie miało miejsce rozpatrzenie konkretne-
go wniosku. Mało tego, gdy ktoś twierdzi, że 
złożył wniosek w listopadzie, a w rzeczywisto-
ści miało to miejsce w połowie grudnia, może 
otrzymać błędną informację dot. daty rozpa-
trzenia wniosku, dlatego prosimy o podawanie 
rzeczywistych informacji.

„To jest DYSKRYMINACJA! Ja pójdę do 
mediów!”

Jak już zostało wcześniej wspomniane, pod-
stawą przyznania zapomogi specjalnej jest: 
wynik testu na materiał genetyczny wirusa 
SARS-Cov-2 metodą RT-PCR lub test antyge-
nowy z materiału z wymazu z nosogardzieli lub 
decyzję administracyjną wydaną przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną o skierowaniu na 
izolację, zawierającą w treści potwierdzenie do-
datniego wyniku badania. Jak Państwo widzą, 
nie ma tu mowy o teście serologicznym na prze-
ciwciała koronawirusa. Zgodnie z licznymi sta-
nowiskami autorytetów w dziedzinie medycyny 
(w tym WHO), m. in. dr n. med. Anny Szczyp-
ty – Konsultanta Krajowego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego, na dzień dzi-
siejszy „[…] podstawę diagnostyki SARS-CoV-2 
stanowią testy molekularne RT-PCR […]”, gdyż 
testy serologiczne mogą „[…] krzyżowo wyka-
zywać przeciwciała przeciw innym patogennym 
korona wirusom” (pełna treść opinii znajduje 
się na stronie internetowej OIPiP w Katowi-
cach). Stąd też decyzja, by testy serologiczne 
nie były ujęte w regulaminie przyznawania za-
pomogi specjalnej. Została ona podyktowana 
kwestią uczciwości – by zapomoga trafiała do 
osób, które rzeczywiście zachorowały. 

Dziwi również fakt, iż sporo pielęgniarek i 
położnych tłumaczy, że nie miało wykonanego 
testu RT-PCR, bo „lekarz odmówił jego zlece-
nia”, a przecież „nikt nie będzie się z lekarzem 
kłócił i domagał testu”. Biorąc pod uwagę, że 
pielęgniarki i położne są w pełni wykwalifiko-
wanymi profesjonalistami wykonującymi sa-
modzielny zawód medyczny, tłumaczenia, że 
ktoś nie chciał się domagać badań, po prostu 
im nie przystoją, skoro nie od dziś wiadomo, 
że skrajnie różne choroby mogą dawać takie 
same objawy i tylko badania umożliwiają do-
kładną diagnostykę. Nie inaczej jest w przy-
padku COVID-19, a opinie ekspertów tylko to 
potwierdzają. Dlatego oskarżenia o jakąkol-
wiek dyskryminację ze strony OIPiP w Kato-
wicach względem jej Członków są zupełnie nie 
na miejscu, podobnie jak próby wymuszenia 
zmiany regulaminu groźbami o „rozpętaniu 
burzy medialnej”.

Koronnym argumentem osób niezadowolo-
nych z takiej czy innej decyzji Okręgowej Izby, 
jest kwestia składek członkowskich. Pracowni-
cy Izby niejednokrotnie słyszeli, iż za pienią-
dze pielęgniarek i położnych „co tydzień lecą 
na Bahamy” (?!), albo że bezprawnie doma-
gają się od Członków Izby regularnego odpro-
wadzania składek. W kwestii przypomnienia 
– obowiązek uiszczania składek członkowskich 
ciążący na pielęgniarkach i położnych wynika 
z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a 
nie z decyzji okresowej czy Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych. Jest to więc obowiązek 
USTAWOWY i tylko jego przestrzeganie otwie-
ra przed Członkami katowickiego samorządy 
możliwość korzystania z pomocy socjalnej ofe-
rowanej przez OIPiP w Katowicach. Dlatego też 
do wniosku o zapomogę należy dołączyć za-
świadczenie z zakładu pracy o opłacaniu skła-
dek członkowskich (lub potwierdzenie wpłat 
indywidualnych). Uprzedzając pytania – część 
jednostek przesyła do Okręgowej Izby zbior-
cze zestawienia osób, za które odprowadzane 
są składki, więc weryfikacja, czy dany wnio-
skodawca wywiązuje się z tego obowiązku, po 
prostu trwa dłużej, szczególnie gdy wykonuje 
zawód w kilku różnych miejscach. Warto więc 
mieć to na uwadze.

Szanowni Państwo, opisane powyżej sytu-
acje, niestety, wcale nie należą do rzadkości. 
Przykrym jest fakt, iż Członkowie Izby nie są w 
stanie spojrzeć na całą sprawę z perspektywy 
jej Pracowników, którzy naprawdę starają się, 
by wszystkie sprawy załatwiane były w sposób 
rzetelny i klarowny. W tak trudnej sytuacji, w 
jakiej wszyscy się znajdujemy, należy walczyć 
o zjednoczenie się przeciw wspólnemu wrogo-
wi, jakim jest SARS-CoV-2 – i taki był właśnie 
cel ustanowienia zapomogi specjalnej. Koń-
cząc niniejszy tekst, pragniemy wyrazić na-
dzieję, iż wyżej opisanych skarg i okoliczności 
będzie coraz mniej, a Członkowie katowickiego 
samorządu – przy pomocy Pracowników Biura 
OIPiP w Katowicach – będą mogli korzystać z 
pomocy socjalnej bez żadnych przeszkód.

Segregatory z wnioskami o zapomogę, które wyma-
gają uzupełnienia lub zostały źle wypełnione
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Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga…

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Czy zdarzyło się Państwu mieć kiedyś w dłoniach podręczniki, dla osób wykonują-
cych zawody Medyczne, sprzed 50-60 lat? Jeśli tak, to czy zwrócili Państwo uwagę na 
fakt, jak dalece poziom rozwoju ówczesnej medycyny odbiegał od medycyny dnia dzi-
siejszego? Niesamowite jest to, iż postęp jest efektem ludzkiej myśli, idei, którą ktoś 
postanowił zamienić w czyn. I chociaż dzisiaj jesteśmy w stanie ingerować w ludzki 
organizm tak dalece, że potrafimy dokonać przeszczepu serca, to pewne obszary me-
dycyny nadal pozostają niezbadane , a przed pracownikami ochrony zdrowia stoi zada-
nie zapełnienia tych „białych plam” – nie tylko w zakresie innowacji technicznych, ale 
też w kwestii poszerzania obecnej wiedzy w celu ulepszania funkcjonowania ochrony 
zdrowia. M. in. ten właśnie cel przyświeca organizatorom międzynarodowego konkur-
su o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award – QSNA).

Konkurs, którego piąta edycja niedawno 
się zakończyła, organizowany jest na arenie 
międzynarodowej w Szwecji, Finlandii, Polsce, 
Niemczech, na Litwie oraz na Uniwersytecie  
w Waszyngtonie. Organizatorem konkursu 
w Polsce jest Fundacja Medicover, a Minister 
Zdrowia oraz NRPiP objęli konkurs Honorowym 
Patronatem.

Uczestnicy konkursu – którymi zostać mogą 
studenci Pielęgniarstwa, pielęgniarki i pie-
lęgniarze – ubiegają się o nagrodę w posta-
ci międzynarodowego stażu, 25 tys. złotych 
oraz dyplomu podpisanego przez JKM Królową 
Szwecji Sylwię. Wyniki konkursu ogłaszane są 
w dniu urodzin Królowej tj. 23 grudnia. Bio-
rąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną 
na świecie, wszyscy partnerzy QSNA podjęli 
decyzję, by w tej edycji nagrodzone zostały 
pomysły mające na celu usprawnienie opieki 
zdrowotnej w czasach pandemii.

Z wielką dumą i przyjemnością pra-
gniemy ogłosić Państwu, iż zwy-

cięzcą piątej edycji Queen Silvia Nursing 
Award jest Członek OIPiP w Katowicach  
Pan Radosław Romanek.

Pan Radosław jest absolwentem studiów li-
cencjackich w Państwowej Medycznej Szkole 
Zawodowej w Opolu, a w połowie roku 2020 
ukończył studia II stopnia w wyższej Szkole 
Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górni-
czej, uzyskując tytuł magistra. 

Pierwszym miejscem pracy Pana Radka 
był Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. 
dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Ślą-
skim (Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy),  
a obecnie pracuje na I Oddziale Kardiologii  

Górnośląskiego Centrum Medycznego im.  
Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach.

Aktualnie, Pan Radosław przygotowuje się 
do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego  
z zakresu Pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki, uczestniczy w kursach  
z resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz 
wykonywania i interpretacji EKG, a także 
kształci się w zakresie badań klinicznych, by 
jak najbardziej poszerzyć swoją wiedzę me-
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dyczną. Jak sam mówi: […] wierzę, że taka po-
stawa pozwoli mi być profesjonalistą w swoim 
fachu”.

O tym, co skłoniło Pana Radosława  Romanka  
do wyboru takiej ścieżki zawodowej, pierw-
szych doświadczeniach w pracy, wygranej  
w konkursie QSNA oraz o swoich spostrzeże-
niach dotyczących obecnej sytuacji epidemicz-
nej na świecie, zechciał podzielić się z Kole-
żankami i Kolegami po fachu w niniejszym 
artykule.

Joanna Gruca: Przede wszystkim, bardzo 
dziękuję, że zechciał Pan opowiedzieć o swoich 
doświadczeniach. Proszę powiedzieć, co skło-
niło Pana do związania swojej ścieżki zawo-
dowej z pielęgniarstwem? Czy był to przykład 
mamy - również pielęgniarki - czy coś jeszcze 
zaważyło na Pana decyzji?

Radosław Romanek: „Verba docent, 
exempla trahunt. -  Słowa uczą, przykła-
dy pociągają.” miał powiedzieć kiedyś Tytus  
Liwiusz, rzymski historyk. Niewątpliwie postaci 
mojej mamy Edyty zawdzięczam to, że wybra-
łem taką drogę zawodową, a nie inną. Mimo 
ciężkiej pracy, w wielu miejscach, nigdy się nie 
wypaliła i zawsze miała oraz wciąż ma siłę, aby 
stawiać czoła nowym wyzwaniom. Zawsze mi 
to imponowało, zresztą nie tylko mnie – mój 
brat bliźniak wybrał tę samą ścieżkę kariery.

JG: Pana mama musi być niezwykłą kobie-
tą. Jaka jest specjalizacja Pani Edyty?

RR: Moja mama jest specjalistą pielęgniar-
stwa chirurgicznego, obecnie pielęgniarką 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSS nr 
3 w Rybniku. Przez wiele lat związana z blo-
kiem operacyjnym okulistyki jako pielęgniar-
ka operacyjna, posiada również doświadczenie  
w pracy pielęgniarki endoskopowej.

JG: Pan zdecydował się na specjalizację  
z anestezjologii i intensywnej opieki. Dlaczego 
akurat ta właśnie dziedzina medycyny?

RR: Wydaje mi się, iż pielęgniarstwo ane-
stezjologiczne i intensywnej opieki jest tym 
obszarem naszej profesji, potrafiącym w naj-
większej części wykorzystać nasze umiejętno-
ści i kompetencje, które jako pielęgniarki i pie-
lęgniarze nabywamy w ramach swojej edukacji 
– zarówno w czasie studiów, jak i kształcenia 
podyplomowego, specjalizacyjnego. 

Niestety, w wielu miejscach podział obo-
wiązków wśród pielęgniarek jest taki sam, bez 
względu na posiadane wykształcenie, kursy, 

specjalizacje itp. - różnimy się wtedy jedynie 
stawką zasadniczą, zresztą nieznacznie. Nie 
premiuje się w Polsce ambitnych pielęgnia-
rek, ani w postaci wynagrodzenia, ani de facto  
w postaci kompetencji. 

De iure w: ustawach czy rozporządzeniach, 
pielęgniarki z wykształceniem magisterskim 
i specjalizacją posiadają względnie sporo 
uprawnień. Pielęgniarki mają prawo wystawiać 
skierowania na wiele badań krwi,  zdjęcia rent-
genowskie. Gdzie robią to w praktyce? 

W prawodawstwie istnieje hierarchia; naj-
ważniejszym aktem prawnym jest Konstytu-
cja, następnie ustawy, rozporządzenia, by naj-
niżej znaleźć zwyczaj. W polskiej medycynie, 
a w szczególności w polskim pielęgniarstwie, 
zwyczaj wydaje się być najważniejszym prze-
pisem. 

Wystarczy spojrzeć na czynność cewnikowa-
nia mężczyzny. Pielęgniarki mają uprawnienia 
by to wykonywać, choć w wielu miejscach jest 
to proceder przeznaczony jedynie dla lekarzy 
i wielu pielęgniarkom to odpowiada. Gdy na 
takim oddziale pojawia się pielęgniarka, która 
chciałaby to robić, jest traktowana jako oso-
ba, która wychodzi przed szereg, która chce 
dołożyć swoim koleżankom dodatkowej pracy. 
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że natłok do-
tychczasowych obowiązków jest na tyle spory, 
że każda dodatkowa czynność może sprawić iż 
nasza praca nie będzie wykonana tak staran-
nie, jakbyśmy tego chcieli. Uważam jednak, że 
taka postawa, spoglądając na nią z perspek-
tywy prezencji profesji pielęgniarskiej, mimo 
wszystko deprecjonuje wizerunek naszego za-
wodu. Pielęgniarstwo na przestrzeni lat bardzo 
się zmieniło, jako pielęgniarki mamy współ-
cześnie kompetencje zarezerwowane kiedyś 
tylko dla lekarzy, z kolei nasze obowiązki pie-
lęgnacyjno – opiekuńcze są nadawane m.in. 
opiekunom medycznym. Korzystajmy z tego, 
a wizerunek naszej funkcji w systemie ochrony 
zdrowia powinien się wzmocnić.

JG: To bardzo cenne spostrzeżenie. Proszę 
opisać pierwsze dni swojej pracy. Co najbar-
dziej utkwiło Panu w pamięci?

RR: Pierwsze dni pracy to był przede wszyst-
kim ogromny stres. Na zawodzie pielęgniarza 
spoczywa ciężar wielkiej odpowiedzialności za 
ludzkie zdrowie i życie. Cieszę się, że swoją 
przygodę zawodową rozpocząłem właśnie w 
Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzi-
sławiu Śląskim, w relatywnie kameralnej lecz-



18

nicy, gdzie wszyscy się znali. Jako nowy adept 
sztuki pielęgniarskiej zostałem bardzo miło i 
ciepło przyjęty do wspaniałego zespołu tera-
peutycznego, który sprawił, że praca tam sta-
ła się dla mnie przyjemnością i mogłem mieć 
sposobność polubienia swojego zawodu.

JG: Współczesna ochrona zdrowia – w tym 
pielęgniarki i położne - została postawiona 
przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest 
walka z pandemią. Jak Pan się odnajduje w tej 
nowej rzeczywistości? Co jest Pana sposobem 
na to, by każdego dnia z niesłabnącym entu-
zjazmem wykonywać swoją pracę?

RR: Myślę, że najtrudniejsze są początki. 
Następnie człowiek przyzwyczaja się i oswaja 
z nową rzeczywistością. Pamiętam pierwsze 
szkolenia z ubierania i rozbierania kombinezo-
nów oraz dopisujące nam wtedy poczucie hu-
moru - wtedy jeszcze koronawirus wydawał się 
sprawą bardziej medialną niż rzeczywistą, a on 
pukał już do bram. 

Pamiętam też pierwszego podejrzanego pa-
cjenta z zarażeniem Sars-Cov2, wtedy był już 
lęk i stres oraz świadomość, że nie są to ćwi-
czenia. Obecnie z optymizmem patrzę w przy-
szłość, mam głęboką nadzieję, że rozpoczęta 
akcja szczepień przyniesie efekty.

JG: Co skłoniło Pana, by ubiegać się o mię-
dzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej 
Szwecji?

RR: Gdy pierwszy raz usłyszałem o konkur-
sie to zdałem sobie sprawę, że to niezwykle 
prestiżowa nagroda. Dwadzieścia pięć tysię-
cy złotych stypendium, międzynarodowy staż  
i bycie gościem samej Królowej Szwecji, nic 
tylko spróbować! 

W latach edukacji szkolnej starałem się brać 
udział w konkursach i olimpiadach, lubię ten 

rodzaj rywalizacji. Przy moim pierwszym po-
dejściu w 2017 roku udało mi się dostać do 
ścisłego finału konkursu - nie zwyciężyłem, ale 
miałem okazję zostać zaproszony do Amba-
sady Szwecji na uroczystość ówczesnej zwy-
ciężczyni, a kilka miesięcy później odwiedzić 
Szwecję na spotkaniu założycielskim grupy ne-
tworkingowej finalistów ze wszystkich państw 
uczestniczących w konkursie. Trzy lata później, 
w roku 2020 udało się szczęśliwie zwyciężyć  
w piątej już edycji konkursu w Polsce.

JG: Czyli Pana zwycięstwo w konkursie ma 
– można by rzec – solidne podstawy. Z jakimi 
pomysłami zgłosił się Pan do wcześniejszych 
edycji konkursu?

RR: W pierwszej edycji, w której miałem 
przyjemność wziąć udział, moim finałowym 
pomysłem była idea stworzenia portalu spo-
łecznościowego dla seniorów. Polscy seniorzy 
bardzo blado wypadają na tle zachodnich są-
siadów, jeśli chodzi o cyfryzację. Obsługa kom-
putera, telefonu i Internetu kuleje. Widać to  
w szpitalach, w szczególności dzisiaj, gdy ro-
dziny nie mają możliwości odwiedzin swoich 
bliskich w placówkach ochrony zdrowia. Prosi 
się nas, personel medyczny, by obsłużyć star-
szym pacjentom telefon komórkowy, umożli-
wić kontakt z rodziną. Zabiera to też nasz czas, 
który można przeznaczyć na inne czynności, 
stricte medyczne. 

W tegorocznej edycji konkursu, oprócz zwy-
cięskiej pielęgniarskiej opieki środowiskowej 
nad ozdrowieńcami, zgłosiłem pomysły inter-
netowego portalu dla placówek ochrony zdro-
wia związanego z koronawirusem, ideę progra-
mu suplementacji witaminy D wśród personelu 
medycznego (ponieważ ok. 80-90% społeczeń-
stwa posiada jej niedobór), ochotnicze pogoto-
wie paramedyczne mające wspierać placówki 
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ochrony zdrowia w ramach wolontariatu oraz 
międzyośrodkowy model opieki nad pensjona-
riuszami domów opieki długoterminowej.

JG: Proszę opowiedzieć na czym dokładnie 
polega Pana projekt pt. „Pielęgniarska opieka 
środowiskowa ozdrowieńców COVID-19”?

RR: Główne założenie projektu opiera się 
na opiece pielęgniarek środowiskowych nad 
osobami, które przeszły zakażenie koronawi-
rusem. Pielęgniarki miałyby za zadanie prze-
prowadzać badanie fizykalne, pobrać materiał 
laboratoryjny do badań. Celem pomysłu jest 
monitorowanie ozdrowieńców pod kątem wy-
stąpienia powikłań w szczególności pod kątem 
wystąpienia udaru mózgu i zakrzepicy.

JG: Idea genialna w swojej prostocie. Jak 
długi okres monitorowania ozdrowieńców za-
kłada Pana projekt?

RR: Wstępnie zakładam 3 miesiące me-
dycznego nadzoru nad ozdrowieńcami. 

JG: Dlaczego właśnie ten temat? Skąd po-
mysł na właśnie taki projekt?

RR: W czasie lektury „The New England Jo-
urnal of Medicine” natknąłem się na artykuł 
wskazujący na korelację częstszego występo-
wania udarów mózgu u osób, które przeszły za-
każenie koronawirusem. Pomyślałem, że to in-
teresujący temat. Konkurs Queen Silvia Nursing 
Award zakłada również promocję i wzmocnienie 
roli pielęgniarek w opiece zdrowotnej. Chciałem 
połączyć te rzeczy i jak widać, udało się.

JG: „Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki 
i położnej RP” mówi, iż pielęgniarka/położna 
powinna uczestniczyć w promocji zdrowia oraz 
współuczestniczyć (w miarę swoich możliwo-
ści) w rozwoju badań z zakresu pielęgniarstwa/
położnictwa. Pana projekt zakłada realizację 
obu tych obowiązków. 

RR: Zgadza się. Staram się swoim postę-
powaniem wychodzić naprzeciw postawom, 
całkiem nierzadkim w naszym środowisku pie-
lęgniarskim. Mam na myśli m.in. podejście do 
szczepień. 

Z przykrością stwierdzam, że w naszej gru-
pie zawodowej nie brakuje osób negujących 
sens szczepień, bądź metod terapeutycznych, 
które opierają się na badaniach naukowych 
potwierdzających ich skuteczność. Owe oso-
by w swoich przekonaniach bazują głównie 
na dowodach anegdotycznych – w dyskusji 
naukowej nie wartych nic. Podczas prowadze-
nia dyskusji z takimi osobami, dowiaduję się 

że wiedzę swą czerpią z portali społecznościo-
wych, nie z czasopism medycznych, książek, 
publikacji, konferencji naukowych. To kolejne 
moim zdaniem, szkodliwe zjawisko dla naszej 
grupy zawodowej. Jako wykształceni medycy 
mamy nieść kaganek zdrowotnej oświaty – 
opartej na Evidence Based Medicine.

JG: W naszym społeczeństwie - w środowi-
sku zawodowym pielęgniarek i położnych rów-
nież - przeważa opinia, iż COVID-19 to tylko 
„taka silniejsza grypa”. Co by Pan powiedział 
tym osobom?

RR: Uważam, że w społeczeństwie jak i w 
grupie medyków, wirus i sama choroba gry-
py są mocno niedoceniane. Grypę traktuje się 
jako chorobę, która po prostu na tydzień bądź 
dwa wyklucza nas z pracy i tylko tyle, a należy 
zwrócić uwagę, jak poważne powikłania może 
za sobą nieść. 

A koronawirus? Wystarczy spojrzeć jak wiel-
ki paraliż systemów ochrony zdrowia na świe-
cie przyniósł, nieznany dotąd współczesności 
w skali globalnej. Spora część osób przechodzi 
zakażenie bezobjawowo bądź z lekkimi obja-
wami i nie potrafi pojąć, że ten sam patogen 
potrafi destrukcyjnie działać na organizmy in-
nych osób, w szczególności tych z osłabioną 
odpornością. Uważam, że takim osobom bra-
kuje spojrzenia na dany problem z innej, od-
miennej perspektywy. Tyczy się to zresztą wie-
lu aspektów naszego życia. 

JG:  Grypa była kiedyś jedną z najbardziej 
śmiercionośnych chorób. To, że obecnie udało 
się ją nieco „ujarzmić” nie oznacza, że nie jest 
ona groźna… Czy sądzi Pan, że za kilka lat uda 
nam się w podobny sposób opanować korona-
wirusa?

RR: Mam nadzieję, że pokonanie pande-
mii koronawirusa zajmie nam mniej, niż „kilka 
lat”. Pandemia grypy hiszpanki trwała 2 lata. 
Miało to miejsce sto lat temu, bez możliwo-
ści terapeutycznych dostępnych współczesnej 
medycynie. Sądzę, że kraje wysokorozwinięte 
zaczną wychodzić z pandemii pod koniec 2021 
roku, kraje rozwijające się zaś – nieco później.

JG: Niestety, pandemia znacząco ograniczy-
ła możliwość podróżowania, a przecież wygra-
na w konkursie, daje Panu możliwość odbycia 
zagranicznego stażu. Czy już Pan wie, dokąd 
się Pan uda?

RR: Aktualnie są prowadzone rozmowy z 
krajowymi i zagranicznymi partnerami organi-
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zatorów. Z pewnością chciałbym udać się do 
Szwecji i poznać tamtejszy system ochrony 
zdrowotnej, być może zainspirować się nie-
którymi rozwiązaniami i zaimplementować 
je tutaj, w Polsce. Mam gorącą nadzieję, że 
dzięki szczepieniom, rozwój pandemii zwolni 
i będę mógł jak najwięcej aktywności wyko-
nać osobiście.

JG: Czy byłby Pan uprzejmy skierować 
do Koleżanek i Kolegów po fachu kilka słów, 
które podniosłyby ich na duchu w tym trud-
nym okresie?

RR: Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 
jesteśmy tylko ludźmi ze wszystkimi naszy-
mi słabościami. Pandemia i praca w ciężkich 
warunkach destrukcyjnie wpłynęła na zdro-
wie psychiczne nas wszystkich. Nie bójmy 
się skorzystać z pomocy profesjonalistów 
– psychologów, psychoterapeutów, psychia-
trów. Oni są dla nas,  tak jak i my jeste-
śmy dla naszych pacjentów. Mimo ciężkiego 
czasu, starajmy się wspierać nawzajem, w 
szczególności w pracy, na dyżurach – jeste-
śmy drużyną. 

JG: Serdecznie Panu dziękuję oraz życzę 
dalszych sukcesów!

RR: Dziękuję bardzo.

Jak Państwo widzą, nawet w tak trudnym 
czasie, jakim jest pandemia, dzieją się rzeczy 
wielkie i doniosłe. Postawa Pana Radosława 
Romanka – jego zaangażowanie w wykony-
wanie obowiązków, które nie są „tylko pracą”, 
entuzjazm oraz szacunek z jakim wykonuje za-
wód pielęgniarza, stanowi dla nas wszystkich 
wzór do naśladowania i jest godny najwyższej 
pochwały. Ponadto, przykład  ten pokazuje, iż 
trzeba mieć odwagę sięgać po marzenia, bo 
wiara podbudowana solidną wiedzą, pracą i 
zaangażowaniem, naprawdę może przenosić 
góry.

Korzystając z okazji, OIPiP w Katowicach 
podkreśla – podobnie, jak Pan Radosław – iż 
prośba o pomoc nie jest ujmą na honorze, lecz 
aktem odwagi, szczególnie w rzeczywistości,  
w której przyszło nam aktualnie funkcjonować. 
OIPiP w Katowicach cały czas oferuje swoim 
Członkom bezpłatną pomoc psychologiczną 
(szczegóły znajdą Państwo na stronie inter-
netowej Okręgowej Izby) – skorzystać z niej 
może KAŻDY członek katowickiego samorządu.

Musimy wierzyć, iż niebawem nasze życie 
wróci do normy, a jeśli mając w środowisku 
zawodowym takie osoby, jak Pan Radosław  
Romanek, wiara ta nabiera realnego kształtu.

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to 
żyć tak, jakby cudem było wszystko.”

 Albert Einstein 

Podziękowania

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu własnym i moich synów Piotra i Tomasza pragnę podziękować Wam 
wszystkim, którzy podzielili się z nami sercem i wsparciem 1% na konto fundacji 
Kawałek Nieba. Dzięki tym wpłatom mamy możliwość zakupu leków na najbliższe 
kilka miesięcy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc, gdyż sami nie 

udźwignęlibyśmy tego ciężaru. 
Z wyrazami szczerej wdzięczności

Renata Błaszczyk
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 XXIX Światowy Dzień Chorego 
 dniem pielęgniarskiej zadumy w czasie pandemii

Hanna Paszko 
członek Komisji Etyki przy NRPiP

„ Błogosławiony będzie ten, komu została dana owa wspaniała okazja, 
jaką jest możliwość służenia Bogu przy łóżkach chorych ludzi „. /św. Kamil / [ 1 ]. 

Światowy Dzień Chorego ustanowiony w roku 1992 przez papieża Jana Pawła II jest 
dniem szczególnej troski oraz okazją do zadumy nad zdrowiem, chorobą, sensem życia 
i nieuniknioną śmiercią. Pandemia koronawirusa razem ze swoimi skutkami dostar-
czyła i nadal dostarcza nam, pielęgniarkom, położnym szerokiego wachlarza tematów 
do przemyśleń. Wśród nich jako dominujący wyłonił się (obok diagnostyki, leczenia, 
reżimu sanitarnego) temat delikatnej i dyskretnej przestrzeni „ dotykania „ śmierci 
człowieka prawie na każdym dyżurze. Każda śmierć boli i wskazuje na ponoszenie 
kosztów emocjonalnych własnych. Każde przedwczesne pożegnanie dotyka głęboko 
serc pielęgniarek pracujących i trwających nieustannie przy ludziach chorych. Uwy-
pukla wartość ludzkiego życia, jego przemijanie i jego kruchość. Akcentuje wyraźnie 
znaczenie obecności i bliskości w sytuacjach pozbawienia kontaktu z najbliższymi.

Pielęgniarka zawsze dokładnie widzi, słyszy, 
współodczuwa, reaguje. Pomimo zmęczenia i 
przeciążenia niekończącą się walką z wirusem, 
dyżurująca pielęgniarka umieszcza godność 
chorego w centrum uwagi, chroni zawodowy 
profesjonalizm równocześnie oddychając cu-
dzym bólem i przerażeniem. Wiele razy tak 
zwyczajnie po ludzku – boi się. Dlaczego? Dla-
tego, że granica między zdrowiem a chorobą, 
między pacjentem a „pielęgniarką – pacjen-
tem” jest cieniuteńka jak ludzki włos. Niewi-
doczna ale bardzo stresująca. Dlatego, że zło-
wrogi wirus atakuje niespodziewanie i zabiera 
z pielęgniarskich dyżurów kolejne Koleżanki i 
kolejnych Kolegów. Niektórych zabiera tylko na 
czas chorowania a innych (to bardzo smutne !) 
zabiera na zawsze..

Papież Franciszek w swoim Orędziu na 
Światowy Dzień Chorego w roku 2021 poruszył 
z wielką troską wszystkie te tematy, z który-
mi ludzkość całego świata boryka się od ponad 
roku. Podkreślił ważność wzajemnego zaufa-
nia, które jest podstawą profesjonalnej opieki 
nad chorym człowiekiem oraz znaczenie obec-
ności drugiego człowieka przy umierającym. 
Zaakcentował bardzo wyraźnie, że choroba 
i cierpienie mają różne oblicza, bardzo indy-
widualne dla każdego chorego oraz to, że bli-
skość jest cennym balsamem, który przynosi 
pocieszenie. Odnosząc się do pandemii papież 
powiedział: 

„Obecna pandemia ujawniła wiele nieprawi-
dłowości w systemach opieki zdrowotnej oraz 
braki w zakresie pomocy udzielanej chorym. 
/ - / Jednocześnie pandemia uwydatniła po-
święcenie i wielkoduszność pracowników służ-
by zdrowia, wolontariuszy, pracowników i pra-
cownic, księży, zakonników i zakonnic, którzy 
dzięki profesjonalizmowi ofiarności, poczuciu 
odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagali, 
pielęgnowali, pocieszali i służyli wielu chorym  
i ich rodzinom.” 

W końcowej części Orędzia papież Franciszek 
powiedział: 

„Powierzam wszystkich chorych, pracowni-
ków służby zdrowia i tych, którzy troszczą się  
o cierpiących, Maryi, Matce Miłosierdzia  
i Uzdrowieniu Chorych. Niech z Groty w Lour-
des i z Jej niezliczonych sanktuariów na całym 
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świecie wspiera naszą wiarę i nadzieję, i po-
maga nam troszczyć się o siebie nawzajem z 
bratnią miłością. Wszystkim i każdemu z Was 
udzielam mojego błogosławieństwa. /Papież 
Franciszek/. 

Życzmy sobie nawzajem, aby to wyjątkowe 
błogosławieństwo dodawało wszystkim trosz-
czącym się o chorych sił potrzebnych do dal-
szego trwania i dyżurowania i było nadzieją 
dla potrzebujących opieki i wsparcia. Dobrze 
wiemy, że pielęgniarstwo posiada w swoim 
wnętrzu humanistyczną naturę. Jest ona pre-
zentowana codziennie, na każdym stanowisku 
pracy. W ślad za tym powinny być dostrzegane 
i zauważane, przez osoby spoza grupy zawodo-
wej, niezbędne i wyjątkowe składniki moralne, 
duchowe i metafizyczne każdej pielęgniarki. 
Wchodzą one w skład całego procesu profe-
sjonalnego pielęgnowania. Powinny być także 
uwzględniane we wszystkich światopoglądach, 
we wszystkich systemach wartości oraz w filo-
zofii każdej pielęgniarki i każdego teoretyka w 
zawodzie. 

Do wyżej wymienionych stwierdzeń sformu-
łowane zostały bardzo istotne założenia, ujmu-
jące świat wartości w opiece pielęgniarskiej. 
Wymienię kilka z nich: 

◊ troska jest istotą i najbardziej centralnym 
i jednoczącym ogniwem praktyki 

◊ troska i miłość to najbardziej uniwersalne, 
najbardziej potężne i najbardziej tajemni-
cze siły kosmiczne, zawierają w sobie pod-
stawową i powszechną energię psychiczną

◊ jeżeli ludzkość ma przetrwać, musimy 
okazywać więcej troski i miłości 

Złożoność sytuacji pandemicznej i dyżuro-
wanie w systemie wymagającym nieustannej 
czujności i pełnej dyspozycyjności sprawia, że 
pielęgniarki częściej niż przed pandemią, do-
datkowo borykają się z wieloma dylematami 
etycznymi i moralnymi.

Zderzają się z sytuacjami bardzo trudnymi, 
których nie można rozwiązać w sposób zada-
walający. Uczestniczą w sytuacjach nagłych, 
najtrudniejszych z trudnych, gdzie zachodzi 
konieczność wyboru pomiędzy dwoma alterna-
tywami! To jest prawdziwie trudna sztuka pie-
lęgnowania w chorobowym zagrożeniu. To jest 
także wyjątkowa, trudna do zaakceptowania 
TRAUMA przynosząca konkretne niepożądane 
skutki ! 

Ksiądz J. Tischner o chorobie, o tym, że 
chory zostawia po sobie ślad wspomnień oraz o 
chorobowej zależności od innych ludzi napisał:

„Pewnego dnia przyszła ku nam choro-
ba. Jakakolwiek byłaby nasza choroba, jedno 
jest pewne: zmieniła ona nasz sposób życia 
wśród ludzi. Uzależniła nas bardziej niż cokol-
wiek od drugich: od lekarzy, od pielęgniarek, 
od wszystkich, którzy darzą nas swoją opieką. 
Nawet gdy człowiek zupełnie powróci do zdro-
wia, to jednak pamięć o chorobie stanowi dla 
niego coś w rodzaju wewnętrznego ostrzeże-
nia, aby na przyszłość więcej uważał na siebie” 

Mając w pamięci własne doświadczenia cho-
robowe w pełni zgadzam się z tym stwierdze-
niem. Prawdziwa serdeczna bliskość i obecność 
drugiej osoby w czasie chorowania jest bez-
cennym podarunkiem. Prawdziwa profesjonal-
na pielęgniarska troska dodaje sił do walki z 
chorobą. Pomaga w procesie leczenia i wzbo-
gaca nadzieję. W obecnym czasie, czasie pan-
demicznych szpitalnych zmagań, obok chorego 
nie ma osób bliskich z rodziny, odwiedziny są 
zabronione. Ludzie zakażeni i odizolowani od 
„świata ludzi zdrowych” oczekują realnej po-
mocy. W szpitalnym łóżku przeżywają samot-
nie prawdziwą pandemię strachu i samotności. 
Namiastkę biskości może podarować cierpiące-
mu (i czyni to zawsze) świadoma, empatycz-
na, ubrana w kombinezon pielęgniarka. 

Oby nigdy i dla nikogo nie zabrakło pielę-
gniarskich dobrych dłoni, pielęgniarskiego 
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profesjonalizmu i pielęgniarskiej troski. Życie 
jest naprawdę najcenniejszym darem. Dbajmy 
więc o ten cenny dar niezależnie od pojawiają-
cych się sytuacji i aktualnych zagrożeń. 

***

UFNE DŁONIE. 
Siostro ! Czy wśród wielu dźwięków 
wyławiasz te, tylko dla Ciebie? 
Gdyż w gąszczu aparatów 
zaczynam się bać o siebie, 
a skołatana ma dusza błaganiami płonie 
ufnie wyciągając po ratunek dłonie. 
Siostro ! Czy w tej głośnej ciszy 
me prośby także za ścianą usłyszysz?
Może znów blisko gdzieś będziesz, 
choć technika wypiera Cię wszędzie 
i coraz mniej Ciebie jest dla tych, co muszą
być pielęgnowani sercem i duszą. 

E. Willaume – Pielka 
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4.Ks. Józef Tischner, Krótki przewodnik po życiu, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2017r. 

5. W. Willaume- Pielka , Tomik wierszy „ Bez Profi-
tów „ , OIPiP w Katowicach, 2011r str.22.

Podziękowanie

Pobyt Pielęgniarki w Szpitalu w ciężkiej chorobie to niesamowite  
doświadczenie życiowe.

Spojrzenie na naszą pracę z tej drugiej strony daje ogromny szacunek  
do własnego życia i wykonywanego zawodu!

Chciałam z całego serca podziękować Personelowi Medycznemu Oddziału Chirurgii Ogólnej 
Szpitala Wojewódzkiego w Tychach Megrez za wspaniałą, troskliwą opiekę.  

za okazanie zrozumienia w tych trudnych chwilach choroby,
za uśmiech, ciepło serca i dobre słowo.

Koleżankom oraz Zarządowi Szpitala w Murckach dziękuję za wsparcie duchowe, wszelką 
życzliwość i pomoc za akcję „Osocze dla Krysi”.

Za codzienne telefony, chociaż nie zawsze miałam siły, żeby je odebrać,
a duszność nie odpuszczała!

Poprostu za wszystko dziękuję !
 Krystyna Menzel
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Epidemia niepłodności w Polsce, 
czy możemy jej zaradzić – rola karnityn 

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec- Plinta  
 Specjalista ginekolog – położnik, endokrynolog, seksuolog

Dr n. o zdrowiu Mariola Czajkowska 
Położna, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego,  

Certyfikowany Doradca Laktacyjny

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia opisuje niepłodność jako niemożność zajścia w ciążę 
pomimo regularnego współżycia płciowego powyżej 12 miesięcy, bez stosowania antykoncepcji. 
Szacuje się, że problemy z płodnością dotykają 10–15% par na świecie, w tym około 50% przy-
padków jest związanych tylko z czynnikami kobiecymi, 20–30% z męskimi, pozostałe natomiast 
to kombinacja zarówno męskich, jak i żeńskich źródeł zaburzenia płodności. 

Rosnąca na całym świecie tendencja do póź-
niejszego macierzyństwa wpływa na pogar-
szanie się zdolności reprodukcyjnych kobiet. 
Problem niepłodności dotyka również coraz 
większe rzesze Polek, a prognozy na nad-
chodzące lata również nie nastrajają optymi-
stycznie. 

Do najczęstszych czynników ryzyka niepłod-
ności należą:

 ¾ wiek > 30 lat, 

 ¾ uszkodzenia komórkowych procesów me-
tabolicznych, 

 ¾ nadwaga, otyłość, 

 ¾ stres związany ze stylem życia, 

 ¾ nieprawidłowe odżywianie, 

 ¾ diety eliminacyjne, 

 ¾ nadużywanie alkoholu,

 ¾  zespól policystycznych jajników, 

 ¾ endometrioza, 

 ¾ cukrzyca. 

W konsekwencji mamy w kraju ponad  
1 mln niepłodnych par, a jedynie co piąta szu-
ka specjalistycznej pomocy lekarskiej - kosz-
ty procedury wspomaganego rozrodu często 
przekraczają możliwości finansowe polskich 
rodzin. Jest to obecnie ogromny problem spo-
łeczny i zdrowotny, który wpływa na ujemny 
przyrost naturalny w Polsce. Czy więc może-
my w jakiś sposób pomóc naszym pacjentkom 
zoptymalizować płodność i zwiększyć szansę 
na poczęcie?

Do kompetencji zarówno lekarzy jak i po-
łożnych należy przygotowanie par do świado-
mego rodzicielstwa, które wymaga działania 
interdyscyplinarnego oraz spojrzenia holicy-
stycznego. Jednym z elementów jest podaż wi-

tamin i składników mineralnych, bardzo istot-
ny element, wśród kobiet w wieku rozrodczym 
w szczególności wśród tych, które planują zaj-
ście w ciążę. Nawet prawidłowo zbilansowa-
na dieta w tym okresie kobiecego życia może 
wymagać dodatkowej suplementacji. Najlepiej 
wybrać kompleksowy preparat, który zawiera 
odpowiednio dobrane składniki działające wie-
lokierunkowo.

Jednym z elementów płodności jest zdol-
ność mitochondriów do wytwarzania wystar-
czającej ilości energii, która jest uważana za 
najważniejszy czynnik w odniesieniu do możli-
wości zapłodnienia oocytu. Karnityny odgrywa-
ją szczególną rolę w płodności kobiet. Karnity-
na występuje w postaci dwóch izomerów L i D, 
lecz tylko izomer w formie L jest biologicznie 
aktywny. Po raz pierwszy L-karnitynę (LC) wy-
izolowano z mięśni w 1905 r., stąd wzięła się 
jej nazwa (łac. carnus – mięso). Jest naturalnie 
występującym związkiem w organiźmie czło-
wieka. Pochodzi z dwóch źródeł: z pożywie-
nia (mięso i przetwory mleczne; najbogatsze 
w karnitynę są baranina, wołowina, wieprzo-
wina i ryby) oraz jest syntetyzowana w wą-
trobie, nerkach i mózgu z aminokwasów lizy-
ny i metioniny. Coraz więcej osób ogranicza 
spożycie mięsa i produktów mlecznych, a część 
jest na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, 
co przekłada się na znaczne niedobory L-kar-
nityny w organizmie. L-karnityna jest jedyną 
molekułą, która transportuje długołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe do wnętrza mitochondriów 
oocytu w celu wytworzenia energii oraz usuwa 
rodniki acylowe, uszkadzające błony komórko-
we i mitochondrialne, które spowalniają pro-
cesy energetyczne komórek jajowych. Acetyl-
-L-karnityna poprawia metabolizm komórkowy  
i znacząco zmniejsza poziom reaktywnych form 
tlenu zapobiegając stresowi oksydacyjnemu  
i zabezpieczając DNA oocytu przed potencjal-
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nymi uszkodzeniami. Niedobór obu karnityn, 
szczególnie w wieku reprodukcyjnym, może 
pogarszać jakość oocytu powodować szereg 
zaburzeń metabolicznych i hormonalnych, 
konieczna zatem staje się ich suplementacja 
przez kobiety starające się o dziecko.

Opracowano unikalne skojarzenie obu form 
karnityny: zawierający między innymi L-karni-
tynę, acetylo-L-karnitynę, L-argininę, N-ace-
tylocysteinę Proxeed Women – przeznaczony 
dla kobiet w wieku rozrodczym. Kompleksowy 
preparat w wygodnej formie saszetek, stoso-
wanych raz dziennie, zawiera rekomendowaną 
dawkę kwas foliowego oraz szereg niezbędnych 
witamin i minerałów, między innymi witamina 
D3, B12, żelazo, miedź, aby zwiększyć szanse 
poczęcia. Analizowano wyniki badań przepro-
wadzonych przez Genazzani i wsp., w którym 
wykazano, że połączenie w jednym komplekso-
wym preparacie składników: LC, ALC oraz wi-
tamin i minerałów, to jest witamin C i E, żelaza, 
cynku, witaminy B6, miedzi, kwasu foliowego 
oraz witaminy D3, wpływa na płodność kobiet 
poprzez zwiększenie stężenia LH oraz zmniej-
szenie stężenia kortyzolu i amylazy związanych 
ze stresem. Wyniki raportów z przeprowadzo-
nego badania wskazują na poprawę dzietności 
u kobiet, które suplementowały preparat za-
wierający wszystkie wyżej wymienione skład-
niki. Powyższe badania sugerują, że zasadne 
jest włączenie dodatkowej suplementacji u par 
starających się o potomstwo u których wcze-
śniej występowały problemy z płodnością. 

Regularne stosowanie Proxeed Women przez 
4 - 6 miesięcy w okresie starania się o ciążę 
zapewnia odpowiednią podaż energii przed i 
po owulacji a kompletny, zbilansowany skład 
preparatu pomaga przywrócić równowagę hor-
monalną, zmniejsza stres oksydacyjny i może 
poprawić płodność kobiet, także tych z zespo-
łem policystycznych jajników PCOS. Analiza 
licznych międzynarodowych badań wskazuje, 
że włączenie dodatkowej suplementacji kom-
pleksowym preparatem z L-karnityną wpły-
wa na poprawę parametrów metabolicznych 
u  pacjentek, co w efekcie wiąże się z ogólną 
poprawą zdrowia, a także wyższym wskaźni-
kiem ciąż u kobiet starających się o potomstwo 
i zmagających się z PCOS

Na podstawie przeprowadzonych badań kli-
nicznych, które zrealizowano już w 62 krajach 
na świecie, między innymi w USA i Wielkiej 
Brytanii, a także w wielu krajach europejskich 
będących liderami rynku suplementów wspie-
rających płodność, wykazano istotny wpływ 
suplementacji preparatami posiadającymi wie-
lofunkcyjny system składników działających 
synergistycznie, zapobiegający stresowi oksy-
dacyjnemu komórek jak i przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu ener-
getycznego. Karnityny dostępne są również 
w Polsce, szybko zyskując popularność wśród 
pacjentek, będąc uzupełnieniem diety    i zdro-
wego stylu życia.

Piśmiennictwo autorek

WEBINAR 18 lutego 2021 godz. 18.00

„Opieka nad raną w warunkach domowych” - mgr Renata Cecelon  

na co dzień zaangażowana w opiekę środowiskową oraz długoterminową,  

specjalistka w dziedzinie ran trudno gojących. Ukończyła wiele kursów  

specjalistycznych, w tym opieki długoterminowej, opieki środowiskowej,  

kurs leczenia ran. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów  

terapeutycznych dotyczących leczenia ran w warunkach domowych.

Rejestracja:  

https://convatec.clickmeeting.com/opieka-nad-rana-w-warunkach-domowych 

Serdecznie proszę również o podzielenie się informacjami o szkoleniach  

ze swoim koleżankami, kolegami, współpracownikami.

W razie problemów z rejestracją proszę o kontakt: 608555645
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Droga do profesjonalizmu 
Historia zawodu pielęgniarki

część II

mgr Hanna Dobrowolska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Zakład Ekonomiki i Zarządzania  

w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przez dziesiątki lat pielęgniarstwo zmieniało swoje oblicze począwszy od standar-
dów kształcenia, metod leczenia po wymagany strój. Jedyne co nie ulegało zmianie to 
misja zawodu, którą zawsze było ratowanie życia ludzkiego. Profesjonalizacja zawodu 
pielęgniarki nastąpiła na przełomie XIX i XX wieku w Europie i Ameryce Północnej.  
Okres II wojny światowej miał ogromny wpływ na rozwój kształcenia pielęgniarskie-
go. Brak pielęgniarek spowodował intensywny rozwój szkolnictwa zawodowego. Pra-
cę nad stabilizacją kształcenia pielęgniarskiego i działania na rzecz zorganizowania 
wyższej uczelni pielęgniarskiej podjęło Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, utworzo-
ne w 1957 roku i jego przewodniczące: Halina Stefańska, Stanisława Kierzkowska  
i Irena Stefaniak.

Kształcenie pielęgniarek w systemie po-
maturalnym rozpoczęto w 1956 roku, a 
w 1959 roku już funkcjonowały 42 szko-
ły tego typu. Pierwsze 2-letnie, pomatural-
ne szkoły pielęgniarstwa powstały w War-
szawie, Poznaniu, Krakowie (1955 r.), Łodzi  
i Białymstoku (1956 r.) oraz Lublinie (1959 
r.). Działały również szkoły po 7 klasach szko-
ły podstawowej i 2 klasach liceum ogólno-
kształcącego. W 1961 roku na mocy Ustawy 
 o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 
dnia 15 lipca 1961 roku zorganizowano nowy 
typ szkoły — 5-letnie liceum medyczne, do któ-
rego rekrutowano uczennice ze świadectwem 
szkoły podstawowej. W pierwszych latach na-
uki w większości  realizowano przedmioty ogól-
nokształcące, a nauczanie zawodu dominowało 
w klasach czwartej i piątej. 

Punkt zwrotny w reorientacji kształce-
nia podstawowego pielęgniarek w ostatnim 
 30-leciu XX wieku na świecie i w Europie uwi-
daczniają dokumenty Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO): — Oświadczenie z Ałma Aty 
z 1978 roku — w którym nadano podstawowej 
opiece zdrowotnej bezwzględny priorytet.

 Trzyletnie kształcenie pomatural-
ne pielęgniarek w Polsce zostało zainicjo-
wane dopiero w roku szkolnym 1993/94 pod 
kierunkiem działającego ówcześnie Centrum 
Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli Śred-
niego Szkolnictwa Medycznego. Absolwenci 
uzyskali ogólne wykształcenie pielęgniarskie 
uprawniające do podjęcia pracy we wszystkich 
placówkach służby zdrowia, placówkach opie-
kuńczych, wychowawczych i kształcenia, jak 
również podjęcia praktyki prywatnej. Ta forma 

kształcenia nie pozwalała jednak uzyskać tytu-
łu licencjata, ponieważ ówczesne szkoły funk-
cjonowały na zasadach medycznej szkoły po-
maturalnej. Wejście studentów pielęgniarstwa 
na poziom studiów zawodowych, licencjackich 
na uczelniach akademickich i wyższych szko-
łach zawodowych w Polsce nastąpił dopiero 
w 1998 roku. Nowe rozwiązania systemowe 
związane z dostosowaniem obowiązujących w 
Polsce przepisów regulujących dostęp do za-
wodu pielęgniarki i położnej oraz zasady ich 
wykonywania zgodnie z wymogami prawa Unii 
Europejskiej i realizacją założeń deklaracji 
bolońskiej przyniosła zmiana Ustawy o zawo-
dzie pielęgniarek i położnych z 3 lutego 2001 
roku. Postanowienia ustawy weszły w życie 
 23 marca 2001 roku, w tym również przepi-
sy mówiące o akredytacji. Zgodnie z realizacją 
założeń deklaracji bolońskiej oraz dyrektywa-
mi Unii Europejskiej kształcenie musi być re-
alizowane w cyklu 3-letnim i obejmować 4780 
godzin, z czego 50%, czyli 2300, powinno się 
przeznaczyć na zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe. Przyjęto, że wymaganym standar-
dem w warunkach naszego kraju jest kształ-
cenie w systemie 3-letnich studiów wyższych 
zawodowych i uzyskanie tytułu zawodowego 
licencjata pielęgniarstwa.

Dalsze doskonalenie modelu kształcenia 
podstawowego pielęgniarek zamieszczono 
 w dokumencie opracowanym przez Internatio-
nal Council of Nurses (ICN - Międzynarodowa 
Rada Pielęgniarek) i  European Federation of 
Nurses (EFN Europejska Federacja Pielęgnia-
rek) pod tytułem: Projekt „Tuning dla pielę-
gniarstwa”. Kluczową cechą tego projektu, 
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jest rozwój kompetencji pielęgniarstwa ogól-
nego w pierwszym cyklu szkolenia (licencjat 
lub dyplom) wraz z rejestracją/prawem wyko-
nywania zawodu zgodnie z dyrektywami Unii 
Europejskiej 77/452/EEC wraz z późniejszymi 
zmianami. 

Obecnie kształcenie w zawodach pielę-
gniarki jest zgodne z Europejskim Porozu-
mieniem w sprawie szkolenia i kształcenia 
pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu 
25 października 1967 roku oraz wymaga-
niami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek  
i położnych, wynikającymi z Dyrektywy 
2013/55/UE Parlamentu i Rady Europy z dnia 
20 listopada 2013 roku zmieniającej Dyrek-
tywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwa-
lifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy admini-
stracyjnej za pośrednictwem systemu wymia-
ny informacji na rynku wewnętrznym („roz-
porządzenie w sprawie IMI”). Zgodnie z w/w 
dokumentacją kształcenie pielęgniarek musi 
obejmować co najmniej 3 lata oraz 4600 go-
dzin kształcenia teoretycznego i klinicznego. 
Dodatkowo do roku 2004/2005 prowadzo-
ne były studia zawodowe – tzw. pomostowe, 

przeznaczone dla pielęgniarek i położnych 
posiadających świadectwo dojrzałości i będą-
cych absolwentami liceów medycznych oraz 
medycznych szkół zawodowych kształcących 
w tych zawodach. Studia zawodowe kończy-
ło uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa/
położnictwa. Kształcenie to realizowane było 
głównie w ramach projektu „Kształcenie za-
wodowe pielęgniarek i położnych w ramach 
studiów pomostowych” współfinansowanego 
przez UE z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Projektu II, działania 2.3 Pod-
działania 2.3.2 Programu Operacyjnego kapi-
tału Ludzkiego na lata 2007-2013. Kształcenie 
to nie było obowiązkowe, pielęgniarki i położne 
mogły (ale nie musiały) skorzystać  z tej formy 
podniesienia kwalifikacji zawodowych. Osoby, 
które nie zdecydowały się na ich podjęcie nie 
utraciły posiadanego prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki i położnej  w Polsce.

 
Artykuł w pełnej wersji został opublikowa-

ny w czasopiśmie naukowym „Pielęgniarstwo 
Specjalistyczne” pod tytułem „Droga do profe-
sjonalizmu – Historia zawodu pielęgniarki”.

INFORMACJE DZIAŁU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną realizacja 
kształcenia podyplomowego prowadzonego przez OIPiP w Katowicach jest aktualnie ograniczo-
na. Trudności wynikają przede wszystkim z braku możliwości realizacji zajęć praktycznych na 
terenie większości placówek. Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy wszelkie starania aby 
wznowić realizację zajęć z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Jak tylko otrzyma-
my zgody na przywrócenie zajęć stażowych, kursy zostaną zaplanowane i wprowadzone do 
systemu SMK.

Aktualnie udało nam się uruchomić następujące formy kształcenia:
1. Specjalizacja pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych (termin rozpoczę-

cia kształcenia 29.12.2020)
2. Specjalizacja rodzinna dla położnych (termin rozpoczęcia kształcenia 30.12.2020)
3. Kurs specjalistyczny z zakresu szczepienia ochronne dla pielęgniarek (planowany termin 

rozpoczęcia kształcenia 27.02.2021)
4. Kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków (plano-

wany termin rozpoczęcia kształcenia 06.03.2021)
Zajęcia w ramach kształcenia prowadzone są w systemie hybrydowym (zdalnie 

 i stacjonarnie). 
Osoby zainteresowane kursami organizowanymi przez OIPiP w Katowicach prosimy 

 o regularne sprawdzanie systemu SMK, gdzie na bieżąco będą zamieszczane kursy, po uzyska-
niu zgody na wznowienie zajęć praktycznych.

mgr Hanna Dobrowolska
Kierownik Działu Kształcenia OIPiP
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Czy jeden wirus może mieć dwa oblicza?
Wywiad z Panią Katarzyną Skowronek, pielęgniarką Oddziału  

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w niemieckim szpitalu klinicznym.

Joanna Gruca  
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

[Dyrekcja Szpitala, z którym Pani Skowronek pozostaje w stosunku zatrudnienia, nie wyraziła zgody na 
podanie jego szczegółowych danych – inf. red.]

Rok temu, koronawirus był pierwszym newsem, o którym informowały nas każdego dnia me-
dia. Dokładnie wiedzieliśmy, w którym kraju ma miejsce najwięcej nowych zakażeń, znaliśmy 
bieżące dane o codziennych zarażeniach SARS-CoV-2 i liczbę zgonów spowodowanych COVID-19. 
Skoro cały świat walczył z jednym wrogiem, powyższa wiedza była dla nas koniecznością. 

A dziś? Jak to wygląda w roku 2021? Kolej-
nym roku, w którym przyszło nam żyć z ko-
ronawirusem jako nieodłącznym elementem 
naszej codzienności? 

Można stwierdzić z całą pewnością, że sytu-
acja ta nieco nam spowszedniała. Nie reagu-
jemy już przerażeniem, gdy słyszymy o ilości 
osób zmarłych na COVID-19. Jesteśmy bardziej 
zajęci sytuacją ekonomiczną naszego kraju, niż 
rozmiarem tragedii, jaka przez COVID rozgrywa 
się na naszych oczach – dotyczy to szczególnie 
osób, które nie mają na co dzień styczności z 
ochroną zdrowia. W jakiś sposób, nauczyliśmy 
się żyć z koronawirusem u boku. Trudno oce-
nić, czy to dobrze, czy źle, niemniej nie należy 
zapominać o środkach bezpieczeństwa, trzeba 
pamiętać o noszeniu maseczek, częstym myciu 
rąk, unikaniu zatłoczonych miejsc itp. I na pew-
no nie należy lekceważyć zagrożenia, jakim jest 
dla nas SARS-CoV-2. Pomimo mniejszej ilości 
informacji na temat koronawirusa, pomimo 
problemów ekonomicznych, czy też problemów 
dnia codziennego, musimy cały czas mieć to na 
uwadze: COVID-19 nadal zbiera swoje śmier-
telne żniwo, nawet jeśli wydaje nam się, że jest 
inaczej. Parafrazując słowa Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik: cały świat 
nadal walczy – różne są metody tej walki, ale 
wróg jest jeden. O tym, jak walka ta przebiega 
u naszych sąsiadów – w Republice Federalnej 
Niemiec, zgodziła się opowiedzieć mgr Kata-
rzyna Skowronek, która kilka miesięcy temu 
podzieliła się z Czytelnikami Biuletynu swoim 
doświadczeniem z pracy w niemieckim szpitalu.

Joanna Gruca: Proszę powiedzieć, kiedy 
pojawił się pierwszy zarażony pacjent w Niem-
czech i kiedy Pani po raz pierwszy zetknęła się 
z osobą chorą na COVID-19?

Katarzyna Skowronek: Pierwszy przypa-
dek osoby zarażonej w Niemczech pojawił się 
27.01.2020r. Na naszym oddziale - w połowie 
marca 2020 roku. Pamiętam, że wtedy mia-

łam dyżur nocny z jednym anestezjologiem z 
Kirgistanu. Byłam wtedy jednak kierownikiem 
zmiany i nie musiałam się tą pacjentką zajmo-
wać bezpośrednio. 

JG: Co wówczas na temat koronawirusa 
mówiły media?

KS: W mediach wybuchła panika, podawa-
no wiele sprzecznych informacji, dosłownie 
można było odczuć ich natłok. Właściwie, to 
nie było wiadomo, w co i komu wierzyć.

JG: Jaka była reakcja rządu na nowe zagro-
żenie, jakim stał się koronawirus?

KS: Wprowadzony został kompletny Lock 
Down. Jedynymi dozwolonymi zakupami były 
produkty i środki spożywcze, chemia gospo-
darcza, pokarm dla zwierząt, leki, benzyna itp. 
Faktem jest jednak to, że np. nie obowiązywa-
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ły i nadal nie obowiązują tu godziny seniora. 
Nie zamknięto np. cmentarzy i można się było 
w miarę normalnie przemieszczać. 

Poza tym, rząd mimo wszystko chce utrzy-
mać dobrą koniunkturę gospodarki i zapobiec 
bezrobociu oraz biedzie, dlatego oferuje różne 
formy wsparcia branżom, które cierpią z powo-
du pandemii. Jednak w praktyce, nie zawsze 
działa to tak, jak powinno, o czym nierzadko 
wspominają mi znajomi, prowadzący własne 
działalności gospodarcze.

JG: A społeczeństwo? Jak zareagowało na 
to, co się dzieje?

KS: Wybuchła ogromna panika, ludzie za-
częli magazynować jedzenie, środki dezynfe-
kujące i papier toaletowy – gdy teraz to wspo-
minamy, na ogół wszyscy się śmieją, ale wtedy 
nie było w tym nic zabawnego. Wszyscy po 
prostu się bali. Trwało to kilka tygodni, ciężko 
było dostać podstawowe produkty. Potem, na 
szczęście, społeczeństwo zaczęło podchodzić 
do całej sytuacji z większym rozsądkiem. 

JG: Jak wyglądała reakcja środowisk me-
dycznych?

KS: Przerażenie, ciekawość naukowa, strach 
przed ewentualną chorobą u siebie i swoich 
najbliższych. 

Nie wiedzieliśmy, co nas czeka, czego moż-
na się spodziewać. Przybywało pacjentów zara-
żonych, wielu z nich umierało. Na oddziale, na 
którym pracuję, znajduje się 10 łóżek z respira-
torami – w apogeum pandemii osoby przecho-
dzące COVID-19, będące w stanie ciężkim, zaj-
mowały 7 z tych 10 łóżek. Można powiedzieć, że 
teraz sytuacja nieco się poprawiła, ale w ciągu 
minionych 7 dni w Republice Federalnej Niemiec 
zmarło na COVID-19 57 120 osób. Co prawda, 
jest to kraj liczący 83 miliony mieszkańców, ale 
skala tego nieszczęścia nadal jest bardzo duża. 
Bieżące informacje publikowane są na stronie 
ministerstwa zdrowia (Bundesgesundheitsmini-
sterium) albo na stronie internetowej Instytutu 
Roberta Kocha w Berlinie. 

JG: Jak wygląda Pani praca w dobie pande-
mii? Co się zmieniło? 

KS: Zmiany były ogromne, szczególnie na 
początku pandemii. Nikt nie wiedział, co tak 
naprawdę może się wydarzyć i na co mamy się 
nastawić. Codziennie mieliśmy spotkania z or-
dynatorem i miałam wrażenie, że wybieramy 
się na wojnę. Długi czas czułam się niczym w 
jakimś bardzo dziwnym filmie. 

Początki były bardzo trudne, błądziliśmy jak 
dzieci we mgle, szukając najlepszego ratun-
ku dla naszych pacjentów, ale brak rzetelnych 
badań naukowych i brak doświadczenia w tym 

temacie spowodowało, że bardzo wielu pacjen-
tów nie dało się uratować, co nie pozostało bez 
wpływu na kondycję psychiczną personelu me-
dycznego w szpitalu. 

Dopiero leczenie dużymi dawkami heparyny 
sprawiło, że pacjenci przestali umierać na za-
torowość płucną w sposób dla nas tragiczny i 
dramatyczny. Mimo to zdarzało się, że na jed-
nej zmianie reanimowaliśmy nawet troje pa-
cjentów – niestety, bezskutecznie. To bardzo 
nas obciążało psychicznie i fizycznie. Do tego 
liczba respiratorów, materiałów ochronnych i 
personelu medycznego była ograniczona, co 
dodatkowo utrudniało naszą pracę. Muszę z 
dumą powiedzieć, że mimo wszystko nasz ze-
spół medyczny trzymał się razem, współpraca 
z lekarzami przebiegała na równym poziomie. 
Wspieraliśmy się wzajemnie, nikt nie poszedł 
na L4 tylko dlatego, żeby się uchronić przed 
tymi warunkami. Obecnie jesteśmy dobrze 
zorganizowani i mamy dostateczną ilość ma-
teriałów ochronnych, personelu oraz więcej 
respiratorów na oddziale, co zapewnia nam 
ogromny komfort psychiczny.

JG: Jak wygląda proces leczenia osoby za-
rażonej koronawirusem? Czy są jakieś specjal-
ne jednostki zajmujące się tylko zarażonymi?

KS: Powiem Pani tak, leczenie zależy od 
stopnia choroby i objawów jakie pacjent ma. 
Znam pacjentów, którzy byli kilka dni w szpitalu 
na tlenoterapii i wychodzili z tego bez uszczerb-
ku na zdrowiu (albo jeszcze o nim nie wiemy). 

U nas na OIOMie, pacjenci najczęściej po-
trzebują wspomagania oddychania za pomocą 
nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV), 
lub Heated humidified high-flow therapy (nie 
wiem czy ta terapia jest w Polsce dostępna), 
ewentualnie intensywnej wentylacji mecha-
nicznej. Stadia choroby pacjentów wymagają 
zastosowania – z różną częstotliwością - trzech 
wyżej wymienionych technik, co mogłam ob-
serwować u naszych podopiecznych. 

W najtrudniejszych przypadkach dochodzi 
do ciężkiej niewydolności płuc (ARDS). Wtedy 
pacjenci potrzebują bardzo wysokich ustawień 
ciśnienia na respiratorze (PEEP; Pinsp/Pmax) 
oraz dużej ilości koncentracji tlenu sięgającej 
nawet 70-100% (FiO2), a warto wspomnieć, 
że w wdychanym powietrzu mamy tylko 21% 
tlenu. Pacjentów nierzadko trzeba obracać na 
brzuch (przeważnie na 16-24h), żeby dolne 
segmenty płuc miały szansę brać udział w wy-
mianie gazowej i się zregenerować. 

W najgorszym wypadku nasi pacjenci są 
kierowani do uniwersytetu klinicznego na cią-
głe pozaustrojowe natlenianie krwi. Nie mamy 
specjalnych jednostek zajmujących się tylko  
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i wyłącznie osobami zarażonymi SARS-Cov-2. 
Najczęściej pacjenci trafiają do szpitali na od-
działy takie jak IMC i na OIOM - w zależności 
od stopnia ciężkości choroby. Każdy szpital we 
własnym zakresie musiał się przygotować na 
tą nową jednostkę chorobową. 

Całą sytuację można podsumować jednym 
zdaniem: przebieg tej choroby jest, niestety 
nieobliczalny i bardzo indywidualny.

JG: Czy w Niemczech również panuje prze-
konanie, że COVID-19 to „tylko takie przezię-
bienie”?

KS: Tak, jak wszędzie są ludzie, którzy 
poważnie podchodzą do tego tematu oraz są 
ludzie, którzy uważają, że wszystko, co jest 
związane z koronawirusem to propaganda 
ekonomiczno-społeczna. 

Najlepszym przykładem jest pewien mój 
znajomy, który oburzony wysłał mi film  
z Włoch. Była na nim kobieta wyglądająca na 
pielęgniarkę, w nowo wybudowanym centrum 
do leczenia chorych. Na filmie było widać pu-
ste łóżka bez materacy, puste sale bez wypo-
sażenia medycznego. Ta kobieta opowiadała z 
przejęciem, że pandemia to wszystko bzdura 
oraz że rząd niepotrzebnie wydaje pieniądze 
z podatków w kraju, w którym i tak od daw-
na panuje kryzys ekonomiczny. Powiedziałam 
znajomemu, żeby spojrzał na film krytycznym 
okiem: Dlaczego łóżka są bez materacy? Dla-
czego nie ma tam żadnego sprzętu medycz-
nego, innych ludzi? Dlaczego wygląda to tak, 
jakby sprzątaczka z nocnej zmiany rozsiewała 
niestworzone historie? Czy pielęgniarka odwa-
żyłaby się we Włoszech kręcić takie filmy i pu-
blikować je w sieci? I w ogóle, po co miałaby to 
robić? Znajomy zamilkł i widać było jak bardzo 
mu głupio, że jest taki naiwny, a takich przy-
kładów znam niestety więcej.

JG: W Polsce ogromne emocje budzi obec-
nie szczepionka na koronawirusa. Mówi się  
o skutkach ubocznych, wprowadzono kolejność 
szczepień, część społeczeństwa w ogóle szcze-
pić się nie chce. Jak to wygląda w Niemczech?

KS: Szczepionka jest na rynku od początku 
stycznia. W pierwszej kolejności będą szcze-
pione osoby w wieku podeszłym, z choroba-
mi współistniejącymi oraz personel medyczny.  
W następnej kolejności: policjanci, strażacy, 
nauczyciele i tak dalej. 

Ja zostałam zaszczepiona 26 stycznia, dru-
gą dawkę mam 9 lutego. Miałam szczęście, że 
prawie nie odczułam skutków ubocznych. Je-
dynie uczucie zakwasów w ramieniu oraz lekki 
stan podgorączkowy. 

Zdania ludzi na temat szczepionki są po-

dzielone, wiele osób podchodzi do tematu 
bardzo sceptycznie. Faktem jest, iż „ten nowy 
wynalazek” nie został jeszcze sprawdzony  
w długotrwałych studiach klinicznych, więc  
społeczeństwo boi się wystąpienia skutków 
niepożądanych, jednak wiele osób boi się też, 
że bez szczepienia nie wejdą do restauracji, nie 
polecą na wakacje. Tęsknota za normalnością 
jest silniejsza, niż ewentualne skutki uboczne. 

Podobnie rzecz się ma z personelem me-
dycznym. Spośród moich znajomych około 
70% uważa szczepionkę za kamień milowy w 
walce z pandemią. Uniwersytety kliniczne pra-
cują pełną parą, prowadzone są drobiazgowe 
badania nad ozdrowieńcami. Można stwier-
dzić, że naukowcy nie mieli nigdy wcześniej - 
w obecnych czasach - takiego szerokiego pola 
do popisu w walce o nowe odkrycia, sławę oraz  
o rozwój metodologii badań naukowych.

JG: A Pani jak myśli? Co w Pani opinii przy-
niosą kolejne miesiące pandemii?

KS: Ja mam pozytywne odczucia. Myślę, że 
ciężki Lock Down i szczepienia oraz zwiększa-
jąca się świadomość obywateli, jak i wiedza 
medyczna na temat koronawirusa przyniosą 
stłumienie pandemii, chociaż przypuszczam, 
że nasze życie nigdy już nie będzie takie, jak 
przed COVIDem. Jestem pewna, że pandemia 
zostawi głębokie ślady w ludzkiej psychice. 

JG: Czy zechciałaby Pani skierować kilka 
słów do swoich polskich Koleżanek i Kolegów 
po fachu?

KS: Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki i 
kolegów. Życzę Państwu dużo siły i wiary w to, 
że nasza praca ma sens. W razie pytań, pro-
szę pisać na mój adres mail (umbrae@interia.
eu), chętnie odpowiem na wszystkie pytania 
i podzielę się moją fachową wiedzą oraz do-
świadczeniem. 

JG: Bardzo dziękuję za poświęcony czas 
oraz słowa podnoszące na duchu.

KS: Ja również dziękuję.
Jak Państwo widzą, wszędzie nadal ma 

miejsce walka z koronawirusem. Być może w 
chwili obecnej walka ta stała się nieco bardziej 
„kameralna”, bo nie jest już topowym tematem 
podejmowanym przez światowe media, nie-
mniej – nadal trwa. Ta świadomość, choć nie 
zmniejsza ryzyka, z którym codziennie mierzą 
się wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, ni-
weluje poczucie wyalienowania i osamotnienia, 
o których czasem można było usłyszeć. Ponad-
to, zwiększa wiarę w to, że w końcu pandemia 
zostanie pokonana. Bo skoro walczy o to tyle 
osób na całym świecie, to nie ma możliwości, 
by stało się inaczej.
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Choroba i śmierć pacjenta onkologicznego  
jako czynnik wpływający na postawy pielęgniarek  

wobec własnego zdrowia i życia
Mgr Anna Wożniak 

Specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii
Katowickie Centrum Onkologii 

Zakład Radioterapii

Postęp cywilizacyjny i zmiany jakie zachodzą we współczesnych społeczeństwach 
spowodowały przewartościowanie wielu dziedzin życia człowieka. Dynamiczne zmia-
ny w zakresie nauk medycznych, wdrożenie leków nowej generacji, poprawa i zu-
pełnie nowe spojrzenie na jakość życia są przyczyną zmiany zachowań społecznych, 
wśród których dominuje przeświadczenie o opóźnieniu śmierci. Pomimo zaawanso-
wanych technologii, nowych rozwiązań w medycynie i coraz to większej świadomości 
społeczeństwa na temat nowotworów, zarówno w Polsce, jak i na świecie problem ich 
rozpoznawania wykazuje tendencje wzrostowe. W Polsce umieralność jest na dużo 
wyższym poziomie niż w innych krajach, a związana jest z niską, pięcioletnią przeży-
walnością pacjentów onkologicznych. 

Śmierć pacjenta jest wydarzeniem stale 
obecnym w pracy zawodowej pielęgniarek i 
wymaga akceptacji jej nieuchronności. Praca 
pielęgniarki w opiece nad pacjentem onko-
logicznym jest szczególnie trudna i ma wie-
lozadaniowy charakter. Wiąże się z wieloma 
czynnikami stresogennymi spowodowanych 
specyfiką choroby nowotworowej, a więc nie 
tylko wykonywaniem medycznych procedur, 
ale przede wszystkim nawiązywaniem kontak-
tu z chorymi i ich rodzinami oraz współpracow-
nikami.

Doświadczanie wielu niepożądanych obja-
wów leczenia onkologicznego, kontakt z chorym 
i umierającym w terminalnej fazie nowotworu, 
wpływa na postawy personelu pielęgniarskiego 
wobec pacjenta, jak i śmierci. Towarzyszenie 
pacjentowi w procesie umierania jest niezwy-
kle bogatym ale i obciążającym doświadcze-
niem. Uczestnictwo w procesie umierania wią-
że się z przeżywaniem wielu silnych, skrajnych 
emocji i ma ogromny wpływ na psychikę pie-
lęgniarki, jej życie zawodowe oraz prywatne. 
Doświadczenia trudnych sytuacji wymuszają 
na pielęgniarkach wypracowania umiejętności 
radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Przeprowadzenie niniejszych badań w gru-
pie zawodowej pielęgniarek onkologicznych 
miało na celu ocenę wpływu jaki wywiera by-
cie świadkiem choroby i umierania pacjenta 
onkologicznego. Wynik badania wyjaśnił jakie 
są postawy pielęgniarek wobec własnego ży-
cia i zdrowia i jak zmieniają się pod wpływem 
zawodowych doświadczeń. Badania przepro-
wadzono w grupie zawodowej pielęgniarek on-

kologicznych w Katowicach w okresie jesień-
-wiosna 2019-2020 r.

Opieka i postawy pielęgniarek wobec 
choroby i śmierci pacjenta.

Kwalifikacje i kompetencje zawodowe per-
sonelu pielęgniarskiego powinny służyć dzia-
łaniom, dzięki którym zostaną prawidłowo 
określone problemy pielęgnacyjne, a na ich 
podstawie działania do założonych celów. Per-
sonel pielęgniarski musi zatem znać zasady 
przebiegu leczenia i efekty uboczne jego sto-
sowania, jak również w odpowiednim czasie 
dokonać trafnego wyboru środków i metod 
postępowania. Opieka pielęgniarska, oprócz 
fizycznej pielęgnacji pacjenta polega również 
na stworzeniu interakcji, której wyrazem jest 
troska i zrozumienie, co w zmedykalizowanej 
rzeczywistości nie jest proste. Postawy pie-
lęgniarek wobec choroby pacjenta i procesu 
umierania są uzależnione od ich światopoglą-
du, doświadczenia oraz wiedzy, ale uczestni-
cząc w ostatniej drodze podopiecznego same 
niejednokrotnie odczuwają lęk i strach. Towa-
rzyszenie umierającemu pacjentowi wyma-
ga zaangażowania, cierpliwości. Przebywanie 
obok umierającego ma ogromny wpływ na 
emocje i poglądy obu stron, powoduje prze-
nikanie się ich światów, przez co relacje te 
pogłębiają się,  niejednokrotnie  wpływają na 
życie zawodowe i prywatne pielęgniarek.

Spośród wielu modeli pielęgnowania, wza-
jemnie się uzupełniających, można zauważyć 
tendencje, które mają wpływ na kształtowanie 
się relacji między pacjentem a pielęgniarką: 
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• kształtowanie humanistyczno-altru-
istycznego systemu wartości,

• podtrzymywanie wiary i nadziei pod-
opiecznych,? przejawianie wrażliwości 
wobec stanów uczuciowych,

• kształtowanie opiekuńczych przejawów 
pomocy i zaufania,

• uznawanie pozytywnych i negatywnych 
przeżyć podopiecznych,

• stosowanie twórczego procesu rozwiązy-
wania problemów,

• promowanie międzyosobowych więzi na-
uczania i uczenia się,

zabezpieczenie podtrzymującego, ochron-
nego lub korekcyjnego środowiska psychiczne-
go,  fizycznego, społeczno-kulturowego i du-
chowego, pomaganie w zaspokajaniu ludzkich 
potrzeb, uwzględnienie egzystencjalnych i du-
chowych czynników opieki

Praca na oddziale onkologicznym, gdzie 
śmierć pacjenta jest zjawiskiem nierzadkim, 
wymaga od pielęgniarki skonfrontowania się z 
światopoglądem i obrazem śmierci człowieka. 
Trudnością jest fakt, że podczas procesu umie-
rania nie wystarczają tylko praktyczne umie-
jętności. Równie istotna jest ludzka zdolność 
do empatii i wrażliwość na drugiego człowie-
ka. Ponadto, każdy pacjent ma prawo do prze-
żywania swojego odejścia na swój sposób, co 
gwarantuje mu „Karta praw człowieka umiera-
jącego” Każde stadium choroby nowotworowej 
wymaga odpowiedniego podejścia do pacjenta 
i zróżnicowanego sposobu terapii. Świadome 
i zamierzone działanie psychologiczne stoso-
wane przez pielęgniarki, techników i lekarzy 
opiera się na wspomaganiu środkami psycho-
logicznymi standardowej terapii medycznej i 
jest integralną częścią całej opieki medycznej. 

Oznacza to wykonywanie czynności i takiego 
kontaktu, który sam w sobie oddziałuje tera-
peutycznie na chorego. Celem komunikacji 
terapeutycznej jest obniżenie stresu, jaki jest 
związany z chorobą, polepszenie współpracy z 
chorym i wzmacnianie zasobów osobistych czy-
li tych, które sprawiają, że lepiej radzi sobie ze 
stresem. Realizowanie tych celów odbywa się 
poprzez tworzenie relacji terapeutycznej - do 
wytworzenia tych relacji niezbędne są umiejęt-
ności interpersonalne takie jak asertywność i 
empatia. Pielęgniarka, której uda się nawiązać 
kontakt z pacjentem przyjmuje rolę słuchacza, 
a nawet powiernika, przez co kontakt z chorym 
przybiera charakter terapeutyczny. W wyjątko-
wo trudnych sytuacjach, dla chorego rozmo-
wa z pielęgniarką może stać się początkiem 
procesu psychoterapii. Ważne jest, aby pielę-
gniarka zwracając uwagę na sytuację pacjenta, 
nie narzucając się, zadeklarowała chęć do od-
bycia rozmowy. Wnikliwa obserwacja chorych 
daje możliwość zauważenia momentu, w któ-
rym można taką rozmowę przeprowadzić. To 
pielęgniarki są najczęściej wybieranymi przez 
pacjentów osobami, z którymi chcą oni rozma-
wiać, ponieważ to właśnie one przebywają z 
nimi najczęściej i najdłużej i to one nawiązują 
ten pierwszy kontakt.

Diagnoza o nieuleczalnej chorobie jest 
ogromnym wstrząsem dla chorego, a sam cho-
ry może reagować na tą sytuację skrajnymi 
emocjami. Nawiązanie rozmowy z pacjentem, 
który właśnie dowiedział się o niepomyślnej 
diagnozie może być dla personelu medycznego 
bardzo trudna i zawsze należy podchodzić do 
takiej rozmowy w sposób indywidualny. Celem 
rozmowy jest złagodzenie nagromadzonych 
negatywnych emocji, wspieranie chorego i 
wzmocnienie jego sił psychicznych, które skut-
kują odzyskaniem względnej równowagi i mo-
bilizacji, dając poczucie kontroli nad życiem. 
Prowadząc rozmowę pielęgniarka powinna po-
zwolić na okazanie emocji podopiecznemu, być 
zainteresowana tym co chory ma do przekaza-
nia, okazać cierpliwość i nie przerywać. Dotyk 
jest istotną formą wsparcia pacjenta, ale to on 
powinien wysłać sygnał, że takiego wsparcia 
potrzebuje. Może to być trzymanie za rękę, 
przytulenie. 

Emocje i stres w pracy pielęgniarki on-
kologicznej i sposoby radzenia sobie z 
nim.

Empatia, jest umiejętnością zrozumienia 
sytuacji, w której znajduje się pacjent, jest 
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zdolnością opierającą się na odczuwaniu stanu 
psychicznego osób z otoczenia, a szczególnie 
zrozumienia motywu irracjonalnych zachowań. 
Jest to taka umiejętność wczucia się w daną 
sytuacje, jakby to właśnie nas ona dotyczy-
ła. Dzięki posiadaniu  tej umiejętności, istnieje 
możliwość otwarcia się pacjenta, budzimy po-
czucie bezpieczeństwa, zyskujemy zaufanie, a 
przez to można dać duże wsparcie, tak bardzo 
potrzebne w walce z chorobą i nadchodzącą 
śmiercią. Wyrozumiałość, dla często „dziwne-
go” zachowania pacjenta, daje mu wsparcie i 
pomaga zrozumieć samego siebie, daje tak-
że poczucie, że przeżywane emocje w sytuacji 
choroby i leczenia są zupełnie naturalne. Em-
patia z jaką pielęgniarka podchodzi do pacjen-
ta pomaga mu w uporządkowaniu myśli i emo-
cji oraz wpływa na obniżenie poziomu stresu. 
Asertywność, to umiejętność stawiania granic, 
rozsądnego i adekwatnego przekazywania in-
formacji, a także stawianie niezbędnych wy-
magań. Pielęgniarka, która nawiązuje kontakt 
z pacjentem chorym onkologicznie jest dla 
niego nie tylko źródłem wiedzy, ale również 
wsparcia, pozytywnych emocji i nadziei. Pa-
cjent, odczuwający lęk przed nieznaną metodą 
leczenia, bólem, cierpieniem czy śmiercią po-
winien mieć pewność, że w procesie opieki zo-
staną spełnione wszystkie zadania, jakie stoją 
przed pielęgniarką onkologiczną:

• pielęgnowanie w zdrowiu i chorobie

• holizm w opiece

• współdziałanie z chorym

• wspieranie w sprawach pielęgnowania

• odpowiedzialność w stosunku do pacjenta 

Jednak zaangażowanie i poświęcenie ma 
swoją cenę w postaci stresu czy wypalenia 
zawodowego. Personel pielęgniarski podczas 
świadczenia usług zdrowotnych i opiekuńczych 
narażony jest na obciążenia natury psychicz-
nej i fizycznej.

Reakcje na sytuacje stresogenne i stresory 
zależne są od osobowości osób, których doty-
ka, jak również ich podatności, odporności czy 
sposobów radzenia sobie z nim. Nie zmienia 
to jednak faktu, że zbyt długie przebywanie 
w środowisku stresogennym przyczynia się 
do wielu zaburzeń, powstania chorób, zmian 
postrzegania świata czy wypalenia zawodowe-
go. Istnieje także pozytywny aspekt wpływu 
stresu na życie i zdrowie pielęgniarek. Stres 
rozwija osobowość, uczy radzenia sobie w sy-
tuacjach trudnych. Jest skarbnicą wiedzy o so-
bie samym i otaczającym świecie. Opieka nad 

pacjentem umierającym trwa na tyle długo, że 
w sposób naturalny nawiązują się wzajemne 
relacje między pielęgniarką a pacjentem. Po-
moc pacjentowi opiera się głównie na poprawie 
jakości życia. Pielęgniarki, wykonując obowiąz-
ki, muszą być kreatywne, tworzyć własne pla-
ny opieki i współuczestniczyć w rozwiązywaniu 
problemów swoich podopiecznych. Sytuacje te, 
przyczyniają się do zwiększenia obowiązków, 
które są niewspółmierne z możliwościami Czło-
wiek umierający w sytuacji granicznej, potrze-
buje fachowej opieki i wsparcia psychicznego, 
podobnie jak jego rodzina. Spełnienie wszyst-
kich wymagań i oczekiwań, szczególnie w pol-
skich realiach służby zdrowia, często budzi 
uczucia winy i bezradności. Fakt negatywnych 
rokowań, przy wysokiej śmiertelności wymaga 
od personelu szczególnych umiejętności, pre-
dyspozycji i zdolności. Chorobie nowotworowej 
towarzyszą różne stadia, które charakteryzują 
się wieloma reakcjami pacjentów. Pojawia się 
złość, gniew, rozpacz, których bezpośrednimi 
odbiorcami są właśnie pielęgniarki. Bez wzglę-
du na to jaką specjalizację w życiu zdobywa 
pielęgniarka, to każda z czasem ma kontakt ze 
śmiercią, która budzi w niej szeroki wachlarz 
emocji. 

Strategie obronne, jakie stosują pielęgniarki 
w kontakcie z pacjentem umierającym, mogą 
być pozytywne i negatywne. Pozytywne, to 
podnoszenie swoich kwalifikacji i poczucie fa-
chowości, budowanie otwartej rodziny, w któ-
rej poruszane są trudne i bolesne kwestie czy 
ciepłe stosunki międzyludzkie. 

Do negatywnych należą: unikanie cho-
rego, zmniejszenie częstotliwości wizyt, nad-
mierna rzeczowość wypowiedzi, wyuczona nie-
dostępność. 

Wszystkie te przeżycia i emocje, które towa-
rzyszą pielęgniarce związane ze śmiercią pa-
cjenta, pielęgniarka często przenosi do domu. 
Nawet, kiedy już wraca do domu i jej uwaga 
skierowana jest na życie domowe i rodzinę, 
to myśli związane ze śmiercią powracają nie-
oczekiwane. Wynikiem tego, że trudno jest od-
dzielić życie prywatne od zawodowego i ciągle 
towarzyszących pielęgniarkom myśli o pacjen-
tach pojawiają się u nich obawy o życie i zdro-
wie najbliższych. Widząc codziennie kruchość 
ludzkiego istnienia, człowiek uczy się szacun-
ku do wszystkiego co go otacza, a to stano-
wi bardzo pozytywny aspekt pracy pielęgniar-
ki. Problemy dnia codziennego przestają mieć 
znaczenie w porównaniu do tego co codziennie 
obserwowane jest w pracy zawodowej. Praca 
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w oddziale onkologii pomaga spojrzeć na ży-
cie z innej perspektywy, pozwala uczyć się  
i cieszyć z każdej chwili, z każdego dnia, każ-
dą najdrobniejszą rzeczą, ze wszystkiego co 
nas otacza i co nas w życiu spotyka. Praca  
z pacjentem onkologicznym i pacjentem 
umierającym, mimo że jest ciężka, daje dużo 
satysfakcji. Opiekując się chorym w ostat-
nich dniach i godzinach postępujemy tak, aby 
zapewnić choremu najwyższą jakość życia 
a zachowanie staje się takie, jakiego sami 
chcielibyśmy doświadczyć i jakiego życzyli-
byśmy sobie dla najbliższych. Dając cząstkę 
siebie personel pielęgniarski jest przekonany, 
że zrobił dla pacjenta wszystko, aby odszedł 
godnie. Codzienna opieka nad chorymi onko-
logicznymi, w większości naznaczonymi styg-
matem śmierci, jest trudnym i odpowiedzial-
nym działaniem. Wymaga bezinteresownego 
poświęcenia sił dla dobra chorego. 

Podsumowanie

Z wyników badań, przeprowadzonych 
wśród pielęgniarek wynika, że większość bar-
dzo dobrze pamięta śmierć swojego pierwsze-
go pacjenta. Większość pielęgniarek pamięta 
emocje jakie towarzyszyły temu wydarzeniu 
i dokładnie potrafi je opisać. Głównymi emo-
cjami jakie wtedy im towarzyszyły był, strach 
współczucie i bezradność. 

Zaprezentowane w niniejszej pracy bada-
nia własne potwierdziły, że choroba i śmierć 
pacjenta onkologicznego mają wpływ na ży-
cie i wybory respondentek.

Ponad 73% badanych przez autora re-
spondentów spotyka się ze śmiercią pacjenta 
raz w miesiącu, a bliskość tych wydarzeń ma 
wpływ na ich zachowanie i emocje. Uczucia, 
które im towarzyszą, to z jednej strony spo-
kój (36,67%) z drugiej 83% przygnębienie i 
smutek, które wpływają na przemyślenia re-
spondentek natury egzystencjalnej (45%). 
Badane respondentki wykazywały się wie-
loma pomysłami na sposoby radzenia sobie 
z powstałym stresem i uczuciami, pomimo 
tego, że blisko 92% badanych nie korzystało 
nigdy z porady psychologa. Były to: rozmo-
wy ze współpracownikami (ponad 74%) lub 
osobami bliskimi (ponad 30%). Jednocześnie 
pod wpływem doświadczeń na oddziałach on-
kologicznych 84% badanych coraz częściej 
myśli o swoim zdrowiu, czego skutkiem jest 
większa o nie dbałość: korzystanie z badań 
profilaktycznych (60,50%), uprawianie spor-
tu i rekreacji (37,82%), przestrzeganie diety 

(24,37%) czy fundowanie sobie przyjemności 
-SPA, kosmetyczka, fryzjer itp.

Z drugiej strony 26% respondentów uzna-
ło, że praca nie wpływa na zmianę stylu życia. 
Ponadto badane pielęgniarki onkologiczne, po-
mimo trudów pracy czują się szczęśliwymi oso-
bami (41,88%) i nigdy nie myślały o zmianie 
pracy (71,7%), chociaż 41,88% respondentek 
widziało w takiej zmianie sposób na odczuwanie 
większej życiowej satysfakcji. Wpływ obcowa-
nia pielęgniarek ze śmiercią pacjenta wpływa 
nie tylko na postawy wobec własnego zdrowia, 
ale i postrzeganie swojego życia prywatnego. 
Przemyślenia i nabyte doświadczenia skłaniają 
do refleksji o kondycje własnego zdrowia psy-
chicznego i postrzegania świata. Badane pielę-
gniarki doceniają w swoim życiu rzeczy uzna-
wane za błahe czy małe (43,97%).Ponadto, 
były to m.in.: czerpanie większej przyjemności 
z kontaktów z przyrodą (38,79%), umiejęt-
ność niezwracania uwagi na zbędne szczegóły 
(26,72%), czy nabycie umiejętności słuchania 
(24,14%). Respondentki doceniają obecność 
wokół siebie rodziny i znajomych (63,56%) 
oraz przyjaciół (27,12%). Obecność śmierci 
w życiu zawodowym wpływa również na wy-
bory, których dokonują w życiu prywatnym. 
W przypadku niepomyślnej diagnozy badane 
pielęgniarki deklarują, że najbardziej żałowa-
łyby: zbyt małej ilości czasu poświęconego 
najbliższym (35,29%), zbyt dużej ilości pracy 
(29,41%) i nierealizowania własnych marzeń 
(27,73%).Respondentki, potrafią lepiej wyko-
rzystać czas wolny (33,61%) oraz deklarują, 
że oczekiwania innych przestają mieć dla nich 
znaczenie (24,37%). Są świadome, że praca i 
pieniądze szczęścia nie dają (47,06%), a praw-
dziwą wartością jest spędzanie czasu z bliskimi 
(43,70%) czy zwiedzanie świata (24,37%).

Na podstawie uzyskanych danych wysnuto 
wnioski ,że praca na oddziale onkologicznym i 
towarzyszenie pacjentowi podczas jego choro-
by i śmierci wpływa na życie rodzinne, powodu-
jąc przemyślenia egzystencjalne oraz większą 
dbałość o zdrowie swoje i bliskich. Powoduje 
również większa determinację w wykonywaniu 
badań profilaktycznych oraz może przyczynić 
się do zdrowego stylu życia. W sferze zawo-
dowej może prowadzić do wypalenia zawodo-
wego. Pomimo trudów wykonywanego zawodu 
badany personel pielęgniarski jest zadowolony 
z jakości swojego życia i dumny w wykonywa-
nej pracy.

Literatura u autorki.
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Przekaż swój 1 %podatku dla potrzebujących.

Na Twój dobry gest czekają synowie naszej Pielęgniarki  Piotr i Tomasz. Rozliczenie 

podatkowe nie musi być karą - ten jeden raz w roku niewielkim wysiłkiem możesz pomóc 

tym, którzy walczą o każdy dzień życia.  

Dołóżmy naszą złotówkę aby pomóc zgromadzić  

fundusze na dalsze leczenie.
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kondo l e n c j e

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią się im płaci”

Z żalem żegnamy Panią Anitę Rzepka  
członka Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w latach 2003 -2007.  
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie  

i Bliskim składa Przewodnicząca Anna Janik 
i członkowie ORPIP w Katowicach obec-

nej i minionych kadencji

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,  
gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,  
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny, Pokój Ci wieczny”

Z ogromnym bólem i żalem żegnamy
Pielęgniarkę Halinę Kurkerewicz.

Na  zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach  
jako ciepła, serdeczna i dobra Koleżanka.

Niełatwo znaleźć słowa pociechy, 
tylko czas może złagodzić ból.

Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w trudnych  
i bolesnych dla Nich chwilach.

Wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia składają
Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki Oddziałowe, 

Koordynujące  oraz współpracownicy Górnośląskiego 
Centrum Rehabilitacji ,,Repty” w Tarnowskich Górach

„ Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”

Dziękując za długoletnią współpracę i zaangażowanie  
z  ogromnym żalem żegnamy naszą Koleżankę   

Anitę Rzepka Przewodniczącą Zakładowej  
Organizacji Związkowej OZZ Pielęgniarek  

i Położnych. Szczere  wyrazy współczucia   dla Rodziny i 
Bliskich składa  Pielęgniarka Naczelna 

 wraz z  zespołem Pielęgniarek  i Położnych  
SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu

,,Nie żyjemy, aby umierać,  
ale umieramy, aby żyć wiecznie”

W głębokim smutku żegnamy 
Naszą Koleżankę Jadwigę Janus

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim jej sercu  
składają Pielęgniarka Naczelna, Oddziałowe, 

 Koordynujące, Pielęgniarki SP ZOZ ,,Repty” GCR 
w Tarnowskich Górach

„Śmierć nie jest kresem, żyjemy bowiem  
w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”

Halinko zawsze pozostaniesz w naszej pamięci ,  
Twój uśmiech, radość z życia, oddanie i przyjaźń  

pozostanie z nami na zawsze.
A za J. Kochanowskim chciało by się powiedzieć  

„Pełno nas, a jakoby nikogo nie było  
Jedną maluczką duszą ubyło”

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliski-
mi, którzy cierpią po odejściu

naszej Koleżanki Haliny Kurkerewicz.
Wyrazy szczerego współczucia składają

Pielęgniarka Oddziałowa, Kierownik I Oddziału 
 Rehabilitacji Neurologicznej z całym Zespołem  

Oddziału Górnośląskiego Centrum  
Rehabilitacji ,,Repty” w Tarnowskich Górach

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, 
 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,  
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny, Pokój Ci wieczny”

Jadziu zawsze pozostaniesz w naszej pamięci ,  
Twój uśmiech, oddanie i przyjaźń po-

zostanie z nami na zawsze.
Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliski-

mi, którzy cierpią po odejściu
Naszej Koleżanki Jadwigi Janus.

Wyrazy szczerego współczucia składają
Pielęgniarka Oddziałowa, Kierownik I Oddziału Reha-
bilitacji Narządu Ruchu z całym Zespołem Oddziału 

Górnośląskiego Centrum  
Rehabilitacji ,,Repty” w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
 z powodu śmierci  Pielęgniarki i Położnej  

Pani Anity  Rzepki,  
wieloletniej Przewodniczącej Zakładowej Organizacji  

Związkowej OZZ Pielęgniarek i Położnych,  
całym sercem zaangażowanej na rzecz środowiska 
pielęgniarskiego,  składają Mężowi i całej Rodzinie 

Lekarze Międzyzakładowego Oddziału Terenowego 
OZZ Lekarzy Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu.
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„ Mimo, że odchodzą w naszych sercach  
pozostają na zawsze”

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci  
naszej Koleżanki, śp. Beaty Starosteckiej,  
Oddziałowej Oddziału Noworodków BL.3   
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 

Rodzinie i Bliskim składamy szczere kondolencje.  
Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki i Położne  

Szpitala Specjalistycznego Nr 2 W Bytomiu    

Pani dr hab. n. med. Grażynie Markiewicz-Łoskot 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy 
składają Kierownik Katedry Pielęgniarstwa  

wraz z współpracownikami

„Można odejść na zawsze by stale być blisko…”
  Ks. J. Twardowski

Poruszeni śmiercią naszej Koleżanki
Ś.P Jadwigi Słomka długoletniej Pielęgniarki  

 Oddziału Psychiatrycznego II .
Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
Rodzinie oraz Najbliższym składają

Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna oraz  
Współpracownicy Centrum Psychiatrii 
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Naszej Koleżance  Joli Horzeli  
wyrazy współczucia oraz słowa otuchy

z powodu śmierci Męża 
 składają Pielęgniarki WSS Nr 5 W Sosnowcu

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.  
Jedną nadzieję Nam dając,
Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd w pamięci pozostają „

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu 
 śmierci Taty Koleżance Natalii Kołodziej

składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami  
Oddziałowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki, Położne  

oraz Współpracownicy Oddziału i Bloku  
Operacyjnego Neurochirurgii 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. 
K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

„Dlaczego krzyż, uśmiech, rana głęboka?  
Widzisz to takie proste kiedy się kocha”

Wyrazy szczerego współczucia  
Koleżance Sławomirze Smolarczyk

z powodu śmierci Męża  składają Dyrekcja  
i pracownicy SPZLA w Katowicach „Moja Przychodnia

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci Naszej Koleżanki  

Ś.P Jadwigi Słomka,
która przez wiele lat pracowała w Oddziałe  

Psychiatrii II Centrum Psychiatrii w Katowicach.
Będziemy Ją wspominać jako osobę skromną,  

życzliwą o wielkim sercu.
Wyrazy współczucia  Rodzinie i bliskim składają

pracownicy Centrum Psychiatrii II.

Śmierć przychodzi cicho ,
Niezapowiedziana, nieproszona
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili.
Jest zawsze gościem nie na czas .....

Łącząc się w smutku i żalu wyrazy   
głębokiego współczucia i wsparcia w trudnych chwilach  

po stracie Mamy naszej Koleżance Justynie Gizder
składają Pielęgniarka Naczelna , pielęgniarki i położne  

Zespołu Wojewódzkich Przychodni  
Specjalistycznych w Katowicach

To nie był czas,
To nie była pora ...

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Taty  

naszej Koleżance Joanie Pawełek składają  
Pielęgniarka Naczelna , pielęgniarki i położne  

Zespołu Wojewódzkich Przychodni  
Specjalistycznych w Katowicach

„ Mimo, że odchodzą  
w naszych sercach pozostają na zawsze”

Wyrazy szczerego współczucia  
dla pielęgniarki z-cy Naczelnej Pielęgniarki  

mgr Małgorzaty Lipki  
z powodu śmierci Mamy składają   

Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki Oddziałowe oraz 
Pielęgniarki z Klinicznego Oddziału Chorób  
Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii  

Szpitala Specjalistycznego Sp. z.o.o w Zabrzu
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„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

dla naszej Koleżanki Jolanty Wojnar
składają  Pielęgniarka Naczelna, Koleżanki Pielęgniarki 

oraz Współpracownicy z Klinicznego Oddziału 
 Kardiologii  Szpitala Specjalistycznego  

SP. z.o.o w Zabrzu

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszy się Boga głos serdeczny,
Pokój Ci wieczny”.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci Taty Koleżance Marioli Żymełce

składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami  
Oddziałowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki,  

Położne  oraz Współpracownicy Poradni Specjalistycznych
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. 

K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Taty

Koleżance Beacie Boczek
składają Naczelna pielęgniarka

 oraz pielęgniarki i położne
 Centrum Zdrowia w Mikołowie

kondo l e n c j e

,,Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Mamy,
naszej Koleżance Beacie Rosłaniec

składają Pielęgniarka Naczelna , Pielęgniarka  
Oddziałowa oraz cały Personel Oddziału  Rehabilitacji  

Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum  
Rehabilitacji ,, REPTY”  w Tarnowskich Górach

,,Jest taki ból , o którym lepiej nie mó-
wić, najlepiej wyraża go milczenie”

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Mamy

naszemu Koledze Sebastianowi Mrachacz
składają Pielęgniarka Naczelna , Pielęgniarka  

Oddziałowa oraz cały Personel I Oddziału    
Rehabilitacji Neurologicznej 

Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji 
 ,, REPTY”  w Tarnowskich Górach

„ Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Koleżance,  Alinie Hurny  wyrazy  
szczerego współczucia z powodu  
śmierci Taty składa cały  Zespół  

Oddziału  i Bloku Operacyjnego Neurochirurgii  
   Górnośląskiego Centrum Medycznego im. 

prof. Leszka Gieca  Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Katowicach – Ochojcu 

„ Ci, których kochamy nie umierają ni-
gdy, bo miłość jest nieśmiertelna”

Wyrazy szczerego współczucia
dla Naczelnej Pielęgniarki Marii Żyłka

z powodu śmierci Mamy składają
Pielęgniarki, Lekarze SP ZOZ ,,Repty” Górnośląskie 

Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach

Wszystko na świecie prędko przemija, 
A pozostanie dobre wspomnienie...

Naszej drogiej Pielęgniarce Oddziałowej
Justynie Olszok

wyrazy współczucia, z powodu śmierci Ojca
Składają Koleżanki z Oddziału Kardiochirurgii GCZD

oraz zespół Lekarzy, Perfuzjoniści i Sekretarka 

„Jest taki ból o którym lepiej nie mówić,  
bowiem najlepiej wyraża go milczenie”
 Justynko Twój ból jest wielki - 
 ale miłość i pamięć pozostanie

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty 
Naszej Koleżance Justynie Olszok

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  
Oddziałowe oraz Pielęgniarki  i Położne   

Górnośląskiego Centrum Zdrowia  
Dziecka w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Mamy

Koleżance Mirce Okoń
składają Naczelna pielęgniarka

oraz pielęgniarki i położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Mamy

Koleżance Teresie Pająk
składają Naczelna Pielęgniarka

oraz Pielęgniarki i Położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie



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 202 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:

  7.01.2021 r. 21.01.2021 r.   4.02.2021 r. 18.02.2021 r. 4.03.2021 r. 18.03.2021 r
  1.04.2021 r. 15.04.2021 r. 29.04.2021 r. 6.05.2021 r. 20.05.2021 r. 10.06.2021 r.
24.06.2021 r.   1.07.2021 r. 15.07.2021 r. 29.07.2021 r. 5.08.2021 r. 19.08.2021 r.
  2.09.2021 r. 16.09.2021 r. 30.09.2021 r. 7.10.2021 r. 21.10.2021 r. 4.11.2021 r.
18.11.2021 r.   2.12.2021 r. 16.12.2021 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 Położnych  
pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

02.03.2021 r. 16.03.2021 r. 13.04.2021 r. 27.04.2021 r. 11.05.2021 r. 25.05.2021 r. 
08.06.2021 r. 22.06.2021 r. 06.07.2021 r. 20.07.2021 r. 10.08.2021 r. 24.08.2021 r.
07.09.2021 r. 21.09.2021 r. 05.10.2021 r. 19.10.2021 r. 09.11.2021 r. 23.11.2021 r. 
07.12.2021 r. 21.12.2021 r.

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


