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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W Nowym Roku informujemy Was o planach Izby: nowym Projekcie
OIPiP, rozpoczynajàcym si´ od marca 2010 oraz planowanych kursach
w roku 2010. Szczególnie zach´camy do wyboru formy kszta∏cenia pody-
plomowego spoÊród bogatej oferty. 
Sytuacja zawodowa piel´gniarek i po∏o˝nych, czuwanie nad procesem legi-
slacyjnym w naszych zawodach stanowià ciàg∏y przedmiot troski korporacji.
NIPiP jeszcze w roku 2009 skierowa∏a zapytania do Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto si´ zapoznaç z od-
powiedziami skierowanymi do Pani Prezes El˝biety Buczkowskiej. 
Prawa i obowiàzki pracownika zwiàzane z pe∏nieniem dy˝urów to istotny
problem. Opinia prawnika to bogate êród∏o informacji, które pomo˝e
uniknàç b∏´dnych interpretacji.
Podj´te przez autorki problemy psychologiczne ogniskujàce si´ wokó∏ rela-
cji piel´gniarka - chore dziecko, szczególnie w pierwszym z nim kontakcie,
komunikowania si´ z pacjentem wzbogacà wiedz´ i zach´cà do doskonale-
nia Êrodowiska szpitalnego przyjaznego pacjentowi.

Zach´cam do ciekawej lektury.
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Cierpienie

Skulone
na szpitalnym ∏ó˝ku
zwini´te
w k∏´bek bezsilnoÊci
wobec 
wyroków Boga
zbuntowane 
gdzie jesteÊ „stworzony na obraz
i podobieƒstwo”

ciche
bo
ju˝
po
tamtej
stronie

Z Tomiku Marii Bobak-Babicz
„B´dzie p∏onà∏ mój wieczór”
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Odpoczàtku stycznia 2010 roku przy-

gotowujemy si´ do realizacji za∏o-

˝eƒ projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji

zawodowych piel´gniarek i po∏o˝nych za-

trudnionych w zak∏adach opieki zdrowotnej

na terenie województwa Êlàskiego”. Projekt

realizowany jest w ramach Priorytetu VIII,

Dzia∏ania 8.1., Poddzia∏ania 8.1.1. Progra-

mu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.

Cel główny
Celem g∏ównym projektu jest wsparcie

rozwoju kwalifikacji zawodowych 2350 pie-

l´gniarek i po∏o˝nych z województwa Êlà-

skiego w zakresie umiej´tnoÊci specjalistycz-

nych w ciàgu 2 lat realizacji projektu.

Cele szczególowe
Cele szczegó∏owe obejmujà:

• stworzenie bezp∏atnej i dost´pnej dla ka˝-

dego potencjalnego Beneficjenta Osta-

tecznego (tj. piel´gniarki i po∏o˝nej) ofer-

ty szkoleniowej,

• kszta∏towanie nawyku podnoszenia kwali-

fikacji przez cale ˝ycie,

• dostosowanie kwalifikacji piel´gniarek

i po∏o˝nych do aktualnych potrzeb s∏u˝by

zdrowia.

Grupa docelowa
Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe

2350 Beneficjentów Ostatecznych (piel´-

gniarek/ piel´gniarzy i po∏o˝nych) pracujà-

cych w zak∏adach opieki zdrowotnej na tere-

nie województwa Êlàskiego i chcàcych z w∏a-

snej woli podnieÊç swoje kwalifikacje.

Zadania
W ramach projektu zorganizowane zostanà

nast´pujàce kursy specjalistyczne:

„Wykonanie i interpretacja zapisu elek-
trokardiograficznego”

W ramach dzia∏ania zostanie przeprowa-

dzonych 40 edycji kursu specjalistycznego

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokar-

diograficznego” dla 1000 BO tj. piel´gnia-

rek i po∏o˝nych (w tym 35 h szkolenia teo-

retycznego i 70 h zaj´ç sta˝owych). Zaj´cia

teoretyczne b´dà obejmowa∏y 4 modu∏y:

Podstawy elektrokardiografi i 7 h, nieprawi-

d∏owoÊci poszczególnych elementów zapisu

EKG 7 h, zapis EKG w wybranych stanach

kardiologicznych 14 h, badania diagnostycz-

ne z wykorzystaniem zapisu EKG 7 h.

Zaj´cia praktyczne: sta˝ w pracowni

EKG 14 h oraz poradni kardiologicznej lub

oddziale kardiologicznym – 56 h.

Kurs ma na celu przygotowanie piel´-

gniarek i po∏o˝nych do wykonania standar-

dowego, spoczynkowego badania elektro-

kardiograficznego, rozpoznania cech elek-

trokardiograficznych stanów zagro˝enia ˝y-

cia i zdrowia, oceny stanów zaburzeƒ pracy

serca, próby wysi∏kowej, badania Holtera,

interpretowaç zapis EKG.

„Resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa”
W ramach dzia∏ania zostanie przeprowa-

dzanych 30 edycji kursów „Resuscytacja krà-

˝eniowo-oddechowa” (RKO; w tym 55

h teorii i 35 h zaj´ç sta˝owych). 

Kurs ma na celu przygotowanie piel´gniar-

ki i po∏o˝nej do rozpoznania stanów zagro˝e-

nia ˝ycia oraz podj´cia dzia∏aƒ resuscytacyj-

nych zgodnie ze wspó∏czesnà wiedzà z zakre-

su ratownictwa med. Ponadto piel´gniarka/

piel´gniarz lub po∏o˝na wykona zaawansowa-

ne zabiegi resuscytacyjne: defibrylacje, przy-

rzàdowo udro˝ni drogi oddechowe oraz poda

leki i p∏yny infuzyjne w stanach zagro˝enia ˝y-

cia. Cz´Êç teoretyczna obejmowaç b´dzie:

podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS (10

h wyk∏adów +15 h çwiczeƒ), zaawansowane

zabiegi resuscytacyjne – ALS (20 h wyk∏adów

+10 h çwiczeƒ). Cz´Êç praktyczna to 35 h na

oddz. intensywnej terapii / intensywnej opieki

kardiolog. / szpitalnym oddz. ratunkowym.

Dzia∏anie obejmie 750 BO. W ramach dzia∏a-

nia zostanà zakupione 2 specjalistyczne fanto-

my z mo˝liwoÊcià monitoringu skutecznoÊci

podejmowanych dzia∏aƒ.

„Szczepienia Ochronne”
Zostanie przeprowadzonych 20 edycji

kursu specjalistycznego „Szczepienia ochron-

ne”. Problemy poruszane na kursie majà na

celu przygotowanie piel´gniarki do wykona-

nia szczepienia ochronnego, zapoznania z or-

ganizacjà szczepieƒ ochronnych w Polsce,

wykazem szczepieƒ obowiàzkowych w przy-

padku wyjazdu za granic´ oraz niepo˝àdany-

mi poszczepiennymi odczynami. 

Po kursie pieĺ gniarka b´dzie umia∏a wyko-

naç szczepienie ochronne w oparciu o obowià-

zujàce procedury oraz oceniç reakcje poszcze-

piennà. Kurs obejmuje 35 h teorii i 45 zaj́ ç sta-

˝owych. Teoria obejmowaç b´dzie: organizacj́

szczepieƒ ochronnych w Polsce (7 h), podstawy

szczepieƒ ochronnych (14 h), szczepienia no-

worodków (4 h), szczepienia dzieci, m∏odzie˝y

i doros∏ych (10 h). Zaj́ cia praktyczne odb´dà

si´ w oddziale noworodkowym (15 h), punkcie

szczepieƒ dla dzieci i m∏odzie˝y (10 h), poradni

pulmonologicznej (10 h) i gabinecie zabiego-

wym (10 h). Dzia∏anie obejmie 500 BO.

„Szczepienia ochronne noworodków”
W ramach zadania zostanà przeprowadzone

4 edycje kursów, ka˝dy obejmujàcy 25 h zaj´ç

teoretycznych oraz 15 h zaj´ç sta˝owych. Szko-

lenie ma na celu przygotowanie po∏o˝nej do sa-

modzielnego wykonania szczepieƒ ochronnych

noworodków w ramach kalendarza szczepieƒ

oraz oceny reakcji poszczepiennej.

Cz´Êç teoretyczna obejmuje organizacj´

szczepieƒ ochronnych w Polsce (7 h), pod-

stawy szczepieƒ ochronnych (14 h), szcze-

pienia ochronne noworodków (4 h); prak-

tyczna 15 h na oddziale noworodkowym.

Obejmie w sumie 100 BO.

Wszystkie kursy b´dà realizowane w sys-

temie 8 h/dziennie w dni wolne od pracy

i po godzinach pracy. Podczas wszystkich

kursów BO b´dà ubezpieczeni (zarówno

NNW jak i OC). Podczas zaj´ç uczestnicy

otrzymajà catering. Osoby ch´tne mogà sko-

rzystaç z biletów na dojazd na zaj´cia. Wy-

magana obecnoÊç w 90% na zaj´ciach teore-

tycznych i 100% na zaj´ciach praktycznych.

Rekrutacja
Rekrutacja b´dzie prowadzona w oparciu

o ogólnodost´pny regulamin uwzgl´dniajàcy

zg∏oszenia z∏o˝one dotychczas. W regulaminie

znajdà si´ informacje m.in. o okresie rekruta-

cji, wymogach formalnych wobec uczestni-

ków oraz procedurze wyboru. Zg∏oszenia z∏o-

˝one dotychczas zostajà uznane i zachowujà

swojà kolejnoÊç. Osoby zainteresowane udzia-

∏em, które dotychczas nie z∏o˝y∏y swojego

zg∏oszenia sk∏adajà zg∏oszenie do pobrania ze

strony internetowej OIPiP Katowice lub biu-

rze projektu. Biuro projektu mieÊci si´ w sie-

dzibie OIPiP Katowice, ul. Francuska 16.

Wszystkie informacje b´dà podawane na

bie˝àco na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do udzia∏u wszystkich cz∏on-
ków OIPiP Katowice!!!

Okr´gowa Izba

Pi´l´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji Projektu
Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!!

Projekt Unijny
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Leczenie uzdrowiskowe

Regulamin udzielania cz∏onkom Okr´-
gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach pomocy w formie skiero-
wania na leczenie sanatoryjne

§ 1. 1. Regulamin okreÊla zasady udzielania

cz∏onkom Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych w Katowicach, zwanej dalej „Izbà”,

pomocy majàcej na celu popraw´ ich zdro-

wia, zwanej dalej „pomocà”.

2. Pomoc polega na skierowaniu przez Izb´

na leczenie sanatoryjne obejmujàce swym

zakresem:

1) choroby narzàdu ruchu i choroby reuma-

tologiczne,

2) schorzenia laryngologiczne,

3) schorzenia pourazowe,

4) choroby uk∏adu nerwowe-

go,

5) choroby onkologiczne.

3. Izba ponosi 50% kosztów

leczenia sanatoryjnego, za

wyjàtkiem leczenia chorób

onkologicznych, które finan-

sowane sà w 100%. 

4. Udzielanie pomocy uzale˝-

nione jest od posiadania przez

Izb´ na ten cel Êrodków finan-

sowych, których wysokoÊç

okreÊla corocznie uchwa∏a bu-

d˝etowa Okr´gowego Zjazdu

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Ka-

towicach. Pierwszeƒstwo

w uzyskaniu pomocy majà osoby ze schorze-

niami onkologicznymi.

§ 2. 1. W ramach leczenia sanatoryjnego

piel´gniarka, po∏o˝na otrzymuje nast´pujàce

Êwiadczenia:

1) 10-dniowy pobyt w Uzdrowisku Gocza∏-

kowice-Zdrój Wojewódzki OÊrodek Reuma-

tologiczno-Rehabilitacyjny,

2) ca∏odobowe wy˝ywienie (3 posi∏ki),

3) wst´pne badanie lekarskie przeprowadzo-

ne w terminie 24 godzin od przyjazdu,

4) ca∏odobowej opieki lekarsko-piel´gniar-

skiej,

5) leczenie balneologiczne i program rehabi-

litacyjny,

6) codziennie, z wy∏àczeniem dnia przyjazdu

oraz niedziel i Êwiàt, 3 zabiegi fizjoterapeu-

tyczne dziennie.

2. Izba nie pokrywa ˝adnych innych kosz-

tów zwiàzanych z leczeniem uzdrowisko-

wym ni˝ wymienione w ust. 1. 

3. W przypadku korzystania z wi´kszej iloÊci

zabiegów oraz za korzystanie z badaƒ dia-

gnostycznych piel´gniarka/po∏o˝na ponosi

op∏aty zgodnie z aktualnymi cennikami

Uzdrowiska.

§ 3. 1. O udzielenie pomocy mogà ubiegaç

si´ cz∏onkowie Izby regularnie op∏acajàcy

sk∏adki cz∏onkowskie, posiadajàcy aktualne

zaÊwiadczenie o prawie wykonywania zawo-

du, którzy nie posiadajà zad∏u˝enia w sto-

sunku do Izby. 

2. Z pomocy okreÊlonej niniejszym regula-

minem cz∏onkowie Izby mogà skorzystaç je-

dynie raz na trzy lata bud˝etowe.

§ 4. 1. Pisemny wniosek sk∏ada si´ w siedzi-

bie Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Katowicach.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) dokumenty potwierdzajàce chorob´ lub

uraz, z których wynika zalecenie do odbycia

leczenia sanatoryjnego,

2) zaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce po-

trzeb´ leczenia sanatoryjnego,

3) dokument potwierdzajàcy regularne op∏a-

canie sk∏adek na rzecz Izby.

§ 5. 1. Decyzj´ w sprawach przyznawania

pomocy, o której mowa w niniejszym regu-

laminie, podejmuje Przewodniczàca Okr´-

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

towicach. 

2. Przewodniczàcej przys∏uguje prawo do-

magania si´ od wnioskodawcy dodatkowych

dokumentów potwierdzajàcych zasadnoÊç

przyznania pomocy w postaci leczenia sana-

toryjnego. 

3. Skierowanie na leczenie sanatoryjne jest

udzielane po uiszczeniu cz´Êci kosztów le-

czenia niepokrywanych przez

Izb´.

4. W przypadku niewykorzy-

stania skierowania na lecze-

nie sanatoryjne, cz∏onek sa-

morzàdu jest obowiàzany

zwróciç ca∏oÊç kosztów sana-

torium poniesionych przez

Izb´. 

5. Przewodniczàca sk∏ada, co

miesiàc sprawozdanie Okr´-

gowej Radzie Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach

z przyznanej pomocy. 

§ 6. Piel´gniarka/po∏o˝na

skierowana na leczenie sanatoryjne jest obo-

wiàzana:

1) zabraç ze sobà posiadanà dokumentacj´

medycznà z przebiegu dotychczasowego le-

czenia i aktualne badania EKG, morfologi´,

OB i mocz,

2) przestrzegaç „Regulaminu Sanatorium

Rehabilitacyjnego dla Doros∏ych”, który b´-

dzie wywieszony w zajmowanym pomiesz-

czeniu Uzdrowiska.

§ 7. Piel´gniarka/po∏o˝na ponosi pe∏nà od-

powiedzialnoÊç za wszelkie zniszczenia do-

konane w mieniu Uzdrowiska.

Leczenie uzdrowiskowe dla pielęgniarek i położnych
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach serdecznie zapraszam do skorzystania z lecze-
nia uzdrowiskowego skierowanego do cz∏onków OIPiP w Katowicach. Leczenie uzdrowiskowe b´dzie mia∏o miejsce
w Gocza∏kowicach-Zdroju zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Uchwa∏à ORPiP z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Nr 32/2010 realizowane b´dzie turnusami 10-dniowymi poczàwszy od dnia 1.03.2010 r.

Serdecznie zapraszam
Mariola Bartusek

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

Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w NIPiP w Warszawie w posiedzeniu Komitetu Organiza-
cyjnego konferencji prasowej organizowanej w sprawie ograniczenia dostępności świadczeniobiorców do
świadczeń zdrowotnych, niedoboru pielęgniarek w placówkach ochrony zdrowia jak również aktualnej
sytuacji w ochronie zdrowia.
Odbyło się spotkanie zespołów ds. POZ oraz opieki długoterminowej z przedstawicielami Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Panią Bożeną Gil i Panem 
Wojciechem Mika. W spotkaniu uczestniczyły również Przewodniczące Zespołów ds. domów pomocy
społecznej oraz higieny szkolnej.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Położnych.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas
którego podjęto 12 uchwał.
Sekretarz Bartosz Szczudłowski uczestniczył w uroczystości oddania do użytku nowego budynku dla
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Izby Przyjęć Dorosłych w SPSK
Nr 1 SUM w Zabrzu.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.

7-8 stycznia

11 stycznia

12 stycznia
12 stycznia
12-13 stycznia
13 stycznia

13 stycznia

14 stycznia

18 stycznia
19 stycznia

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek i listy członków OIPiP
w Katowicach,

• stwierdzenia ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu pielęgniarki oraz
skierowania do odbycia stażu podyplo-
mowego,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach,

• wpisu do rejestru dwóch indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położ-
nych,

• zmiany wpisu w rejestrze jednej indywi-
dualnej praktyki pielęgniarskiej,

• powołania pełnomocnego przedstawi-
ciela ORPiP w Katowicach,

• odwołania pełnomocnego przedstawi-
ciela ORPiP w Katowicach,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska

kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach 
w dniu 13 stycznia 2010 roku 

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Szpitalu Rejono-
wym im. dr. J. Rostka w Raciborzu.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
VIII Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie. Sala wykładowa Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M SUM przy ul. Reymonta 8 w Katowicach.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Sala wykładowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Che-
mioterapii Onkologicznej SPSK-M SUM przy ul. Reymonta 8 w Katowicach.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Wielospecjali-
stycznym Szpitalu Powiatowym im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w NZOZ Szpitalu
Miejskim w Gliwicach.

Kalendarium planowanych wydarzeń na luty 2010 r.
1 lutego

4 lutego

9 lutego
9 lutego

10 lutego

10 lutego

11 lutego

19 lutego

23 lutego
24 lutego

26 lutego

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Kalendarium 20.12.2009 r. – 19.01.2010 r.
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Wyjaśnienie Ministra Zdrowia na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 października 2009 r.
Ministerstwo Zdrowia
Warszawa, dnia 16 grudnia 2009

MZ-PP-077-4421- 4/JJ/09

Pan 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku
W odpowiedzi na pismo znak: RPO-
614538-X/09/AA, z dnia 23 października
2009 r. w sprawie zaprzestania zawierania
i kontynuowania umów o świadczenia z za-
kresu pielęgniarskiej opieki domowej
w POZ realizowanej metodą zadaniową,
Departament Pielęgniarek i Położnych,
przekazuje następujące wyjaśnienia. 
Zgodnie z rozdziałem 4 zarządzenia Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr
105/2008/DSOZ z dnia 5 listopada
2008 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna, ze zm.,
pielęgniarska opieka domowa w POZ jest
realizowana przez pielęgniarkę podstawo-
wej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach za-
kresu świadczenia pielęgniarki POZ,
w domu lub miejscu pobytu świadczenio-
biorcy, u którego stwierdza się ogranicze-
nie sprawności psychofizycznej spowodo-
wane procesem chorobowym i którego
ocena stanu samoobsługi, według skali
Barthel wynosi nie więcej niż 60 punktów.
Natomiast finansowanie świadczeń pielę-
gniarki POZ realizowane jest według
wskazanej przez świadczeniodawcę we
wniosku o zawarcie urnowy metody finan-
sowania świadczeń kapitacyjnej albo za-
daniowej. W związku z tym uprzejmie infor-
muję, iż pielęgniarska opieka domowa
w POZ nie jest zakresem świadczeń
w POZ, który jest kontraktowany odrębnie
przez Narodowy Fundusz. Zdrowia. Pielę-
gniarska opieka domowa w POZ jest
świadczeniem realizowanym w ramach
kontraktowanego odrębnie przez Fundusz
zakresu świadczeń pielęgniarki POZ. 
Mając na uwadze powyższe, należy jed-
noznacznie podkreślić, iż urnowy
o udzielanie świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej w zakresie świadcze-
nia pielęgniarki POZ kapitacyjnej i zada-
niowej metodzie finansowania, meryto-
rycznie, tj. pod względem zakresu zadań

oraz warunków dostępności do świad-
czeń, nie są zróżnicowane. 
W związku z powyższym, uprzejmie wyja-
śniam, iż wszyscy świadczeniobiorcy,
którzy dokonali wyboru pielęgniarki POZ
na podstawie deklaracji wyboru, nieza-
leżnie od przyjętej w umowie przez
świadczeniodawcę metody finansowania
świadczeń, są objęci kompleksową i od-
powiednią do stanu zdrowia opieką pielę-
gniarską, zgodnie z zakresem kompeten-
cji pielęgniarki POZ. 
Zaprzestanie z dniem 1 sierpnia 2009 r.
zawierania nowych umów o udzielanie
świadczeń pielęgniarki poz finansowa-
nych metodą zadaniową oraz zablokowa-
nie możliwości rozszerzania umów już ist-
niejących sankcjonowane jest postano-
wieniami zarządzenia nr 36/DSOZ/2009
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniającego za-
rządzenie w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Powyższa sytuacja spowodowana jest
przyczynami ekonomicznymi leżącymi, po
stronie Funduszu, spowodowanymi zna-
cząco niższymi od planowanych na 2009 r.
przychodami NFZ z tytułu składki na
ubezpieczenie zdrowotne, co uniemożli-
wiło dyrektorom oddziałów Funduszu po-
dejmowanie nowych zobowiązań finanso-
wych wobec świadczeniodawców. Zgod-
nie z art. 132 ust. 5 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 164, poz. 1027). wysokość łącznych
zobowiązań Funduszu wynikających z za-
wartych ze świadczeniodawcami umów
nie może przekroczyć wysokości wydat-
ków przewidzianych na ten cel w planie fi-
nansowym Funduszu. Podjęta decyzja
wynika, więc z konieczności dotrzymania
bezpieczeństwa planu finansowego Fun-
duszu na 2009 rok, który jest podstawą
wszelkich działań podejmowanych przez
NFI w zakresie finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej. Inny, niż wyżej wymie-
niony sposób podejmowania zobowiązań
finansowych wobec świadczeniodawców
stanowiłby naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych. 
Odnosząc się do zagadnienia dotyczące-
go realizacji świadczeń pielęgniarki POZ
w 2010 r. w odniesieniu do grup osób do-

tychczas objętych opieką domową w POZ
uprzejmie informuję, iż w dalszym ciągu
pielęgniarki POZ, które będą miały podpi-
saną umowę z Funduszem będą zobowią-
zane do udzielania świadczeń świadcze-
niobiorcom, którzy złożyli deklaracje wy-
boru do danej pielęgniarki POZ, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy nie kwalifikują się do
objęcia świadczeniami opieki stacjonarnej
w rodzaju opieka długoterminowa łub
opieka paliatywna i hospicyjna, zgodnie
z zasadami finansowania świadczeń okre-
ślonych w parag.10 zarządzenia Nr
72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada
2009 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie
świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka
zdrowotna. Świadczenia finansowane bę-
dą w oparciu o roczną stawkę kapitacyjną
korygowaną współczynnikiem odpowied-
nim dla grupy wiekowej świadczeniobior-
cy, tak jak ma to miejsce w roku bieżącym.
Ponadto zgodnie z warunkami zawierania
i realizacji umów w omawianym zakresie
określonymi przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia sprawowanie przez
pielęgniarkę POZ opieki nad zadeklarowa-
nymi świadczeniobiorcami będącymi pod-
opiecznymi DPS ma obejmować: 
• współudział w uzgodnieniu i tworzeniu

przez zespól opiekuńczo-terapeutycz-
ny DPŚ indywidualnych planów opieki
dla jego mieszkańców; 

• edukację personelu DPS w zakresie
wynikającym z potrzeb ustalonych pla-
nami opieki; 

• realizację świadczeń pielęgnacyjno-
leczniczych i leczniczych wynikających
z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń
lekarskich, 

Ponadto biorąc pod uwagę kwestie doty-
czące dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej dla mieszkańców domów po-
mocy społecznej, uprzejmie wyjaśniam, iż
w świetle przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.,
1027, ze zm.) ww. osoby mogę korzystać
z kontraktowanych przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej
na zasadach ogólnych, dotyczących
wszystkich świadczeniobiorców. Nato-
miast obowiązek umożliwienia i zorganizo-
wania mieszkańcom domów pomocy spo-
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Odpowiedź Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia opieki pielęgniarskiej 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa, dnia 23 grudnia 2009 r.
RPO-61- 4538-X/O9/AA
Zespół Administracji Publicznej
Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców 

Pani 
Elżbieta Buczkowska 
Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes
W nawiązaniu do dotychczasowej kore-
spondencji w sprawie zapewnienia opieki
pielęgniarskiej w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego, z upoważnienia Rzecznika

Praw Obywatelskich uprzejmie informuję,
że Rzecznik otrzymał wyjaśnienie Ministra
Zdrowia na wystąpienie z dnia 23 paź-
dziernika 2009 r., w którym przedstawił
zastrzeżenia, uwagi i postulaty zgłoszone
Rzecznikowi przez pielęgniarki oraz zain-
teresowanych obywateli. Kopię tego pi-
sma pozwolę sobie przekazać do wiado-
mości Pani Prezes. Jednocześnie uprzej-
mie informuję, że Rzecznik Praw Obywa-
telskich przyjął do wiadomości stanowi-
sko Ministra Zdrowia i postanowił o za-
kończeniu postępowania w tej sprawie. 
Rzecznik Praw Obywatelskich przyjął
również do wiadomości - przekazane
przez Panią Prezes przy piśmie z dnia 4
grudnia b.r. - stanowisko Nr 35 Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia

2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuń-
czych w ramach opieki długoterminowej.
Uprzejmie przypominam, że stosownie
do art. 3 Id ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164. poz. 1027
ze zm.) rozpatrzenie uwag do tego rozpo-
rządzenia pozostaje w kompetencji Mini-
stra Zdrowia. 

Z upoważnienia
Zastępca Dyrektora Zespołu

Agnieszka Adamska-Karska

łecznej pomocy w korzystaniu ze świad-
czeń opieki zdrowotnej przysługujących im
w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego pozostaje w gestii kierowni-
ków i pracowników tych domów, do czego
zobowiązują ich przepisy ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.) 
Należy również zaznaczyć, iż dom pomocy
społecznej zgodnie z zapisami ww. ustawy
zobowiązany jest do świadczenia usług by-
towych, opiekuńczych, wspomagających
i edukacyjnych na poziomie obowiązujące-
go standardu, w zakresie i formach wynika-
jących z indywidualnych potrzeb osób
w nim przebywających. Rodzaje specjali-
stycznych usług opiekuńczych dostosowa-
nych do szczególnych potrzeb osób wy-
magających pomocy w formie specjali-
stycznych usług wynikających z rodzaju ich
schorzenia lub niepełnosprawności oraz
kwalifikacje osób świadczących specjali-
styczne usługi określa rozporządzenie Mi-
nistra Polityki Społecznej z dnia 22 wrze-
śnia 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.
1598, ze zm.). Do powyższych specjali-
stycznych usług opiekuńczych należy mię-
dzy innymi pielęgnacja jako wspieranie
procesu leczenia, w tym także: 
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdro-

wotnych, 
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt

lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawia-
niu leków w aptece, 

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz
obserwowanie ewentualnych skutków
ubocznych ich stosowania, 

e) w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach zmiana opatrunków, pomoc w uży-
ciu środków pomocniczych i materiałów
medycznych, przedmiotów ortopedycz-
nych a także w utrzymaniu higieny, 

f) pomoc w dotarciu do placówek służby
zdrowia, 

g) pomoc w dotarciu do placówek reha-
bilitacyjnych. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż
w celu umożliwienia objęcia świadczenia-
mi pielęgniarskiej opieki długoterminowej
domowej szerszej grupy świadczeniobior-
ców w Ministerstwie Zdrowia, w Departa-
mencie Zdrowia Publicznego, trwają pra-
ce nad zmianą rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki Długoter-
minowej (Dz.U. Nr 140, poz. 1147). Za-
projektowane zmiany dotyczą zmian wy-
kreślenia z ww. rozporządzenia wymogu
realizacji - przez okres powyżej 14 dni - co
najmniej jednego z wymienionych świad-
czeń pielęgniarskich, takich jak cewniko-
wanie czy pielęgnacja w związku z założo-
ną rurką tracheotomijną, co powinno wpły-
nąć na poprawę dostępności do świad-

czeń opieki długoterminowej domowej dla
wszystkich świadczeniobiorców wymaga-
jących tego typu świadczeń, w tym rów-
nież mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej. 
Ponadto z informacji przekazanych przez
Fundusz wynika, że na 2010 rok zaplano-
wano zwiększenie środków finansowych
na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuń-
cze w ramach opieki długoterminowej,
w szczególności na świadczenia pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej realizo-
wanej w domu świadczeniobiorcy. 
Natomiast w odniesieniu do podstawo-
wej opieki zdrowotnej, w celu poprawy
dostępności do świadczeń opieki pielę-
gniarskiej nad mieszkańcami domów po-
mocy społecznej, a także poprawy jako-
ści sprawowanej opieki oraz warunków
współpracy pomiędzy dyrektorami do-
mów pomocy społecznej i świadczenio-
dawcami, do których mieszkańcy DPS
złożyli deklaracje wyboru pielęgniarki poz.
Fundusz wprowadził na rok 2010 obowią-
zek zawierania przez świadczeniodaw-
ców poz z dyrektorami DPS porozumień
o współpracy oraz potwierdzania, co naj-
mniej 2 razy w roku listy świadczeniobior-
ców objętych opiekę w danej placówce. 

Z poważaniem
Podsekretarz Stanu 

Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber

www.izbapiel.org.pl
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Spotkanie pielęgniarek Zespołu opieki długoterminowej i Zespołu pielęgniarek POZ 
z przedstawicielami NFZ

Wdniu 12.01.2010 roku w siedzibie
OIPiP w Katowicach odbyło sie

spotkanie z przedstawicielami NFZ
w sprawie kontraktowania świadczeń
zdrowotnych w opiece długoterminowej
i POZ. Przewodnicząca Mariola Bartusek
bardzo serdecznie przywitała gości Panią
Bożenę Gil oraz Pana Wojciecha Mikę
i licznie przybyłe pielęgniarki, przedstawi-
cielki POZ, Opieki Długoterminowej, Me-
dycyny Szkolnej oraz Hospicjum.

Opieka długoterminowa
NFZ anektował umowy z opieki długoter-
minowej na dwa miesiące, czyli do końca
lutego. 
Od stycznia 2010 roku obowiązuje Roz-
porządzenie MZ z dnia 30 sierpnia 2009
roku, w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu świadczeń pielęgnacyj-
nych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej oraz Zarządzenie NR
84 Prezesa NFZ.
W związku z powyższym było wiele zapy-
tań i niejasności, różne interpretacje za-
pisów.
Poprosiliśmy przedstawiciela NFZ, Pana

W. Mikę o wyjaśnienia i otrzymaliśmy od-
powiedzi:
1. Kwalifikacja pacjentów - u pacjentów,

u których opieka jest kontynuowana
(objęci byli opieką w 2009 roku), obo-
wiązuje załącznik nr 3 z zarządzenia nr
84, czyli karta ze skalą Barthel do 40
punktów, z tymi problemami, które kwa-
lifikują pacjenta (opatrunki na rany itd.),
z pieczątką lekarza i pielęgniarki poz lub
pielęgniarki opieki długoterminowej.

2. Nowy pacjent – zaświadczenie do ob-
jęcia opieką długoterminową - załącz-
nik nr 4 podpisane przez lekarza ubez-
pieczenia zdrowotnego z dołączoną
kartą ze skalą Barthel – załącznik nr 3,
podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę.

3. O objęciu opieką pacjenta informuje-
my w formie pisemnej do 3 dni Od-
dział NFZ, lekarza POZ, do którego
chory złożył deklarację oraz pielę-
gniarkę POZ, do której jest zadeklaro-
wany. Informujemy również o zgonie
i zakończeniu opieki, lekarza i pielę-
gniarkę informujemy również o wszyst-

kich istotnych zmianach zdrowia pa-
cjenta.

4. Pielęgniarka opieki długoterminowej
prowadzi opiekę nad pacjentem zgod-
nie z ustalonym planem pielęgnacji,
wzoru z NFZ nie ma, każda pielęgniar-
ka ma obowiązek sama, z rodziną, ta-
ki plan opieki ustalić i korygować go,
jak następują ważne zmiany.

5. Pielęgniarka zaznacza wykonane pro-
cedury w karcie czynności, a pacjent
lub rodzina lub opiekun faktyczny po-
twierdzają to podpisem.

6. Pielęgniarka obejmuje opieką do 6.
pacjentów, a mieszkających pod tym
samym adresem np. mieszkańcy DPS
-12 podopiecznych.

7. Dostępność komórki opieki długoter-
minowej od 800-2000.

Maria Frąckowiak
Przewodnicząca Zespołu 

ds. opieki długoterminowej

Opinia w sprawie zastosowania ochraniaczy jednorazowych na obuwie dla odwiedzających 
w zakładach opieki zdrowotnej

KWPE/ 01/01/2010

Katowice, 25.01.2010 r.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-

kaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
z art. 11 i art. 14, kierownicy zakładów
opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzie-
lające świadczeń zdrowotnych są zobo-
wiązani do podejmowania działań zapo-
biegających szerzeniu się zakażeń i cho-
rób zakaźnych oraz do wdrożenia i za-
pewnienia funkcjonowania systemu za-
pobiegania i zwalczania zakażeń szpital-
nych.
Jednym z elementów bezpieczeństwa
pacjenta, personelu oraz osób odwie-
dzających jest zapewnienie i właściwy
dobór indywidualnych środków ochrony,
umożliwiających skuteczną prewencję
zakażeń.

Zgodnie z procedurami izolacji, wszyst-
kie osoby wchodzące do strefy izolacyj-
nej powinny być chronione odzieżą jed-
norazową tj. czapką ochronną, maską,
fartuchem, rękawicami oraz ochraniacza-
mi na obuwie. Bezpośrednio po opusz-
czeniu tej strefy, środki ochrony powinny
być usunięte do pojemnika na odpady
skażone a ręce obowiązkowo poddane
procedurze dezynfekcji.
Wymóg powszechnego stosowania
ochraniaczy dla osób odwiedzających
nie znajduje żadnego uzasadnienia
w obowiązujących przepisach.
Podstawową ochroną przed zanie-
czyszczeniami mechanicznymi w szpi-
talu są trzystopniowe wycieraczki
o różnej gęstości włosia, które sku-
tecznie usuwają brud z obuwia przy
strefach wejściowych do budynków,
ale przede wszystkim przestrzeganie
częstego i regularnego sprzątania.

System taki pozwala zachować wysoki
poziom higieny.
Stosowanie jednorazowych ochraniaczy

na obuwie przez osoby odwiedzające
bez uzasadnienia epidemiologicznego
w całym szpitalu, wpływa niekorzystnie
na bezpieczeństwo epidemiologiczne
szpitala i samych odwiedzających, stwa-
rza często błędne wrażenie „podwyższo-
nych” wymogów higienicznych. 
Mając na uwadze powyższe uzasadnie-
nie, konieczne jest, aby kierownicy zakła-
dów opieki zdrowotnej zlikwidowali wy-
móg stosowania przez osoby odwiedza-
jące jednorazowych ochraniaczy na obu-
wie.

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego
dla województwa śląskiego

Mirosława Malara
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Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wprowadzenia rozwiązań prawnych 
w zakresie nieodpłatnego użyczenia pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich 

w placówkach oświatowo-wychowawczych

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 
Departament Zwiększania Szans 
Edukacyjnych
DZSE-EL-045- l6(2)/09 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2009 r.

Pani 
Elżbieta Buczkowska 
Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes,
nawiązując do Pani pisma z dnia 15 czerwca
br. (znak NIPiP/NRPiP/DM/0055/179/09
dotyczącego wprowadzenia rozwiązań
prawnych w zakresie nieodpłatnego uży-
czenia pielęgniarkom gabinetów pielę-
gniarskich w placówkach oświatowo-wy-
chowawczych, po uzyskaniu wyjaśnień
z Narodowego Funduszu Zdrowia,
uprzejmie informuję co następuje. 
Organizację profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem
nauki oraz kształcącymi się w szkołach
ponadgimnazjalnych do ich ukończenia
określa w sposób szczegółowy rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia 2009 roku w sprawie organiza-
cji profilaktycznej opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 139, poz. 1133) oraz rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
sierpnia 2009 roku w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139,
poz. 1139). 
Wykaz świadczeń gwarantowanych leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
warunki ich realizacji oraz wykaz świad-
czeń gwarantowanych pielęgniarki lub hi-
gienistki szkolnej udzielanych w środowi-
sku nauczania i wychowania oraz warunki
ich realizacji zamieszczone są w załączni-
kach do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r., Nr 256. poz. 2572
z późn. zm.) szkoła publiczna powinna

zapewnić uczniom możliwość korzysta-
nia z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej. 
Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 28 sierpniu 2009 roku
w sprawie organizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej pielęgniarka, higienist-
ka szkolna albo położna sprawują profi-
laktyczną opiekę zdrowotną nad ucznia-
mi w znajdującym się na terenie szkoły
gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomo-
cy przedlekarskiej. 
W sytuacjach, o których mowa w § 12
ww. rozporządzenia w przypadku braku
na terenie szkoły gabinetu profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
o którym mowa powyżej profilaktyczną
opiekę zdrowotną sprawuje lekarz i pielę-
gniarka, spełniający wymogi określone
w tymże rozporządzeniu. W miejscu
określonym w umowie o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje
świadczenia pielęgniarki szkolnej w ra-
mach podstawowej opieki zdrowotnej. 
Warunki udzielania i zakres świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, a także zasady
i tryb finansowania tych świadczeń okre-
śla ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027. ze zm.)
oraz akty wykonawcze do tej ustawy i za-
rządzenia Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, dotyczące postępowań
w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w poszcze-
gólnych rodzajach i zakresach. 
Kwestie dotyczące postępowania
w sprawie zawarcia i realizacji umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju podstawowa opieka zdro-
wotna a także warunki wymagane od
świadczeniodawców reguluje Zarządze-
nie Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia nr 105/2008/DSOZ z dnia 5 li-
stopada 2008 r. w sprawie określania
warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju podstawowa opieka zdro-
wotna (ze zmianami). Przepis § 26 ww.
zarządzenia wskazuje, iż finansowanie

świadczeń pielęgniarki szkolnej, realizo-
wane jest według ustalonej stawki kapita-
cyjnej. W stosunku do konkretnego ucz-
nia roczna stawka kapitacyjna, korygo-
wana jest współczynnikiem odpowiednim
dla typu szkoły i populacji uczniów, zgod-
nie z tabelą zamieszczoną w § 34 w/w
zarządzenia. 
Ponadto Narodowy Fundusz, Zdrowia po
zawarciu umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad uczniami, zgod-
nie z § 11 cytowanego wcześniej rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej zobo-
wiązany jest do przekazania właściwemu
wojewodzie danych umożliwiających oce-
nę poziomu ich zabezpieczenia. 
Funkcje związane z tworzeniem i utrzyma-
niem na terenach szkół gabinetów profi-
laktyki zdrowotnej i pomocy przedlekar-
skiej należą na podstawie przepisów od-
rębnych do władz samorządowych (orga-
nów prowadzących szkoły) i dyrektorów
szkół. Zasada ta dotyczy także (poza sytu-
acją opisaną w § 12 w/w rozporządzenia)
doboru realizatora świadczeń udzielanych
w ramach tworzonych gabinetów. 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada
kompetencji, zgodnie z którymi mógłby
ingerować w decyzje podejmowane
przez podmioty administracji publicznej
oraz osoby kierujące szkołami i placów-
kami systemu oświaty. Zawierając umo-
wy ze świadczeniodawcami uwzględnia
ryzyko zmian w odniesieniu do wielkości
populacji objętej opieką danego świad-
czeniodawcy. W tym przypadku jest ono
ryzykiem świadczeniodawcy i w celu jego
minimalizacji powinno być regulowane na
drodze umowy cywilnoprawnej lub poro-
zumienia zawieranego przez świadcze-
niodawców z dyrektorami szkół lub orga-
nami założycielskimi szkół. 
Jednocześnie uprzejmie przepraszam za
zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych

Emilia Wojdyła
www.izbapiel.org.pl
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Notatka ze spotkania w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Katowicach w dniu 21 stycznia 2010 roku

Wzwiązku z pojawieniem się ogło-
szenia o Konkursie Ofert na

świadczenia w opiece długoterminowej,
Pani Przewodnicząca ustaliła spotkanie,
aby uzyskać informację dotyczącą ww.
faktu.

W spotkaniu udział wzięły: Przewodni-
cząca OIPiP w Katowicach Pani Mariola
Bartusek, Przewodnicząca Zespołu ds.
opieki długoterminowej Pani Maria Frąc-
kowiak oraz Sekretarz Krajowego Związ-
ku Pracodawców NZOZ Pani Violetta
Dytko.

Ze strony NFZ Naczelnik Wydziału
Świadczeń Zdrowotnych Pan Aleksander
Brzęska oraz Pan Wojciech Mika.
Omówiono następujące zagadnienia:
1. Ze względu na ogłoszenie konkursu

ofert na regiony, oferenci składają
oferty zgodnie z zarejestrowanymi
miejscami udzielania świadczeń (defi-
nicja miejsca udzielania świadczeń zo-
stała określona w §2 -Zarządzenia Nr
84/2009/DSOZ Prezesa NFZ tj. jed-
ną ofertę na region (katowicki lub biel-
ski lub częstochowski). W przypadku
posiadania rejestru na kilka miejsc
w obrębie regionu – składa się 1. ofer-
tę z kilkoma wyróżnikami).

2. W załączonej do ogłoszonych postę-
powań ankiecie – brak jest punktów
za kontynuację realizacji świadczeń.
W związku z powyższym świadczenio-
dawcy dotychczas realizujący umowy
w przedmiotowym zakresie nie uzy-
skają dodatkowych punktów. 

3. W przypadku dużej ilości ofert na dany
region – może zdarzyć się taka sytu-
acja, że podmioty zostaną bez kon-
traktów – wynika to z ograniczeń fi-
nansowych – a o wyborze oferty decy-
dować będzie suma punktów wynika-
jąca z oceny oferty.

4. Pieniądze z podstawowej opieki
zdrowotnej zostały „zdjęte”, ok. 50-
70% tych środków przeszło do „dłu-
goterminówki” na zakontraktowanie
pielęgniarskiej opieki długotermino-
wej.

5. W Konkursie Ofert będą bardzo rygo-
rystycznie przestrzegane kryteria –
najwięcej kontrowersji wzbudził rocz-
ny staż pracy w lecznictwie stacjonar-
nym (jest to wymóg bezwzględny) –
pielęgniarki, które go nie posiadają,
nie mogą być wykazane do oferty.
Staż pracy w DPS nie jest tożsamy ze
stażem w lecznictwie stacjonarnym.
Te same kryteria dotyczą mgr pielę-
gniarstwa.

6. W ofercie wykazujemy dostępność
komórki organizacyjnej od 800 do
2000. Nie określa się indywidualnych
harmonogramów na konkretną pielę-
gniarkę, podaje się w ofercie tygo-
dniowy-godzinowy wymiar zatrudnie-
nia.

7. W przypadku zleceń lekarskich do wy-
konania 2 razy dziennie lub więcej,
wykonuje je pielęgniarka opieki długo-
terminowej, gdyż pacjenci objęci
opieką długoterminową nie podlegają
pod nocną, świąteczną ambulatoryjną
i wyjazdową opiekę pielęgniarską –
zgodnie z postanowieniami §27 ust. 5
Zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Pre-
zesa NFZ w sprawie określenia wa-
runków zawierania i realizacji umów
w rodzaju: podstawowa opieka zdro-
wotna. 

8. Pobieranie krwi leży w kompetencji
pielęgniarki opieki długoterminowej –
zgodnie z określonym katalogiem
czynności pielęgnacyjnych – załącz-
nik nr 5 do Zarządzenia Nr
84/2009/DSOZ Prezesa NFZ.

9. Neseser pielęgniarski powinien być
wyposażony wg. załącznika nr 4

(część III ust. 2) do Rozporządzenia
MZ z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej. Pielęgniar-
ka opieki długoterminowej zapewnia
wyroby medyczne zgodnie z okre-
ślonym wyposażeniem nesesera
oraz czynnościami pielęgnacyjnymi
określonymi w załączniku nr 5 do Za-
rządzenia Nr 84/2009/DSOZ Pre-
zesa NFZ. Sprzęt znajduje się
w miejscu udzielania świadczeń. Pa-
cjenta należy poinformować, że mu-
si zaopatrzyć się w materiały opa-
trunkowe i lecznicze we własnym za-
kresie – zgodnie z postanowieniami
określonymi w §13 ust. 2 pkt 4 Zarzą-
dzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa
NFZ.

10. W przypadku, gdy w zakładzie jest
kolejka oczekujących, a pacjent
otrzymuje skierowanie do pielę-
gniarki opieki długoterminowej i ma
zlecone zabiegi do wykonania – zo-
staje on wpisany na listę oczekują-
cych i zgłasza pielęgniarce POZ
konieczność wykonania u niego
zleconych zabiegów – zgodnie
z zapisami w §13 ust. 2 pkt 13 Za-
rządzenia Nr 84/2009/DSOZ Pre-
zesa NFZ.

11. Pielęgniarka opieki długoterminowej
nie może jednocześnie wykonywać
zadań pielęgniarki POZ oraz zadań
pielęgniarki w domu pomocy spo-
łecznej.

Violetta Dytko
Sekretarz 

Krajowego Związku 
Pracodawców Niepublicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej

Podziękowania

Sk∏adam serdeczne podzi´kowania Paniom Piel´gniarkom oraz ca∏emu personelowi Oddzia∏u Wewn´trznego
Szpitala w Âwi´toch∏owicach za wspania∏à opiek´; wszelkà pomoc w tych trudnych dniach i ogromne serce
dla Teresy.

Anna ˚erucha-Swinarew 
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Opinia dotycząca objęcia funkcji oddziałowej pionu położniczo-ginekologicznego

Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. 

Zgodnie z Art. 44a ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 roku o zakładach

opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z późn. zm.) w publicznych za-
kładach opieki zdrowotnej na stanowisko
oddziałowej przeprowadzane są konkur-
sy. Szczegółowe regulacje dotyczące
postępowania konkursowego zostały za-
warte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej, składu ko-
misji konkursowej oraz ramowego regu-
laminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.
Nr 115, poz. 749). Ponadto postępowa-
nie konkursowe powinno być przeprowa-
dzane zgodnie z zasadami oraz z zacho-
waniem kolejności czynności wynikają-
cych z § 3 ust. tj.: 
1) opracowanie i przyjęcie przez komisję

konkursową regulaminu konkursu, na
podstawie ramowego regulaminu po-
stępowania konkursowego, stanowią-
cego załącznik do rozporządzenia,
oraz projektu ogłoszenia o konkursie, 

2) ogłoszenie o konkursie, w terminie
nie przekraczającym 2 miesięcy od
dnia wszczęcia postępowania konkur-
sowego, 

3) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur, 
4) wybranie kandydata na stanowisko

objęte konkursem. 

Wybór kandydata na dane stanowisko
odbywa się w drodze tajnego głosowa-
nia, bezwzględną liczbą głosów. 

Ponadto rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie

kwalifikacji wymaganych od pracowni-
ków na poszczególnych rodzajach stano-
wisk pracy w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz.
300 z późn. zm.) określa kwalifikacje wy-
magane od osób na określone stanowi-
ska. Zgodnie z Taryfikatorem kwalifikacyj-
nym cytowanego rozporządzenia na sta-
nowisko oddziałowej wymagane jest wy-
kształcenie: 
• wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe

mające zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń w działalności podstawowej
i średnie medyczne oraz 3 lata stażu
zawodowego w szpitalu; lub 

• średnie medyczne i specjalizacja oraz
5 lat stażu zawodowego w szpitalu; lub 

• średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny
oraz 7 lat stażu zawodowego w szpita-
lu. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z Art. 44
ww. ustawy za zarządzanie publicznym
zakładem opieki zdrowotnej odpowie-
dzialność ponosi kierownik zakładu, któ-
ry jest jednocześnie przełożonym wszyst-
kich pracowników w nim zatrudnionych.
Kierownik zakładu podejmuje decyzję
o sprawach kadrowych i on odpowiada
za zatrudnienie na danym stanowisku
pracy osoby posiadającej wymagane
przepisami kwalifikacje. 

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Pani
Leokadii Jędrzejewskiej – Konsultanta
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego w przy-
padku konkursów przeprowadzanych
w celu wskazania osoby na stanowiska
kierownicze w pionie opieki nad kobietą,
matką i dzieckiem bardzo ważnym jest,
aby powołana w tym celu komisja uznała,
że do organizowania i kierowania tym

działem opieki powinna być powołana
położna gdyż: 
• ustawowo upoważniona jest do realiza-

cji opieki nad kobietą, kobietą ciężar-
ną, rodzącą i położnicą oraz noworod-
kiem, 

• jest osobą kompetentną do świadcze-
nia ww. opieki, organizowania jej oraz
kierowania osobami ja wykonującą,
gdyż odbyła specjalistyczne kształce-
nie podstawowe i podyplomowe oraz
legitymuje się ukierunkowaną praktyką
zawodową. 

Jest to szczególnie ważne, gdyż osoba
powołana na stanowisko naczelnej, prze-
łożonej i oddziałowej w pionie opieki nad
kobietą, matką i dzieckiem, powinna peł-
nić rolę lidera w dokonujących się zmia-
nach, budować autorytet i siłę profesji. 

Oddziałowa w każdej sytuacji powinna
udzielać wsparcia współpracownikom
uczestnicząc w rozwiązywaniu bieżących
problemów oraz włączając się do realiza-
cji zadań na zasadzie mistrz-uczeń.

Reasumując w opinii Departamentu kiero-
wanie pracą położnych na bloku porodo-
wym, oddziałach ginekologicznych i po-
łożniczych zawsze w pierwszej kolejności
powinno być prowadzone przez położną
posiadającą ww. kwalifikacje. Komisja
konkursowa dopiero w przypadku braku
odpowiedniej kandydatury, winna brać
pod uwagę zgłoszenia pielęgniarek przy-
stępujących do ogłoszonego konkursu. 

Jolanta Skolimowska
Zastępca Dyrektora Departamentu

Pielęgniarek i Położnych
Ministerstwo Zdrowia

www.mz.gov.pl

Przeczyt@j w internecie
• Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji w pielęgniarstwie, problemów zawodowo-społecznych

pielęgniarek i położnych przekazanym do Ministra Zdrowia oraz innych kwestii dotyczących systemu ochrony zdrowia i opieki
społecznej… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie uregulowania przepisów dotyczących transportu przez pielęgniarkę materiału biologicz-
nego pobranego w domu pacjenta… więcej www.izbapiel.org.pl

• Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie prośby o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej… więcej www.izbapiel.org.pl

• Odpowiedź Biura Rzecznia Praw Pacjenta na pismo w sprawie pilnego ogłoszenia ofert w przedmiocie pielęgniarskiej opieki dłu-
goterminowej w związku z likwidacją opieki pielęgniarskiej finansowanej metodą zadaniową w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej… więcej www.izbapiel.org.pl
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Pismo Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie proponowanych
przez resort zdrowia i NFZ warunków kontraktów na pielęgniarską opiekę długoterminową 

świadczoną w domach pomocy społecznej

Warszawa, dnia 21 stycznia 2010 r.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
BPS-KRPS-O42-2/10

Szanowna Pani
Elżbieta Buczkowska
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

Komisja Rodziny i Polityki Społecz-
nej Senatu RP, na posiedzeniu

w dniu 21 stycznia 2010 r. zapoznała
się z proponowanymi przez resort zdro-
wia i NFZ warunkami kontraktów na pie-
lęgniarską opiekę długoterminową
świadczona w domach pomocy spo-
łecznej. Komisja jednomyślnie uznała,
że propozycje te tak dramatycznie po-
garszają warunki zawierania umów, że
doprowadzą do odejścia pielęgniarek
z domów pomocy społecznej. Narazi to
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkają-
cych tam osób oraz przekreśla dotych-
czasowe wysiłki zmierzające do sen-
sownego uregulowania zakresu i warun-
ków świadczeń pielęgniarskich w do-

mach pomocy. Tym samym, ponad 80-
tysięczna grupa ubezpieczonych w dal-
szym ciągu (lub ponownie) nie będzie
miała zagwarantowanych ustawowo na-
leżnych świadczeń na poziomie ade-
kwatnym do ich stanu zdrowia. 
Szczególne oburzenie Komisji wywoła-
ła informacja o propozycji zastosowania
stawki za osobodzień w wysokości 0,4
stawki ustalonej dla pacjentów domo-
wej (środowiskowej) opieki długotermi-
nowej. O ile zwiększenie liczby klientów
na jedną pielęgniarkę (choć zbyt daleko
idące) dają się wytłumaczyć lepszą do-
stępnością i łatwością dotarcia do
świadczeniobiorców, o tyle różnicowa-
nie stawek płatności za osobodzień jest
nie do przyjęcia. Nie można przecież
dla osób będących w tym samym stanie
zdrowia, odmiennie wyceniać tych sa-
mych, zestandaryzowanych czynności.
Ponadto, stawki te ustalono na tak ni-
skim pułapie, że pracujące na własny
rachunek pielęgniarki, po opłaceniu
składek ubezpieczeń społecznych, bę-
dą zarabiały mniej, niż personel pomoc-
niczy w domach pomocy. Istnieje za-

grożenie, że w niektórych regionach
będzie to nawet mniej niż najniższa pła-
ca.
Komisja uważa, że zaproponowane wa-
runki i stawki są nie do zaakceptowania
i doprowadzą do drastycznego ograni-
czenia dostępności opieki pielęgniarskiej
w domach pomocy, zaprzepaszczą wysi-
łek personelu pielęgniarskiego włożony
w podnoszenie kwalifikacji i całkowicie
zniszczą wizerunek Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia jako in-
stytucji zdolnych do podejmowania racjo-
nalnych decyzji.
Nasze stanowisko proszę przyjąć jako
zdecydowany protest przeciwko postę-
powaniu resortu i funduszu zupełnie lek-
ceważących realne potrzeby mieszkań-
ców domu pomocy społecznej. Nie do
przyjęcia jest ignorowanie kolejnych pro-
pozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, zmierzających do rozwiązania
tej bardzo niekorzystnej sytuacji.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Augustyn

www.izbapiel.org.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„W zgodzie z tradycją – otwarci na nowe wyzwania medycyny XXI wieku”
Poznań 18-20.06.2010 r.

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej oraz Komitetu Organizacyjnego,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Konferencji Naukowej „W zgodzie z tradycją, otwarci na wyzwania medycyny
XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2010 roku w auli Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu.
Tematyka Konferencji obejmuje: 
• Kontrowersje w opiece paliatywnej • Problemy psychologiczne w opiece paliatywnej • Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej
• Opieka duchowa w opiece paliatywnej.
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej IV Konferencja Naukowa PTPOPiH.
Uczestnicy IV Konferencji Naukowej będą mieli okazję zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami na polu medycyny paliatywnej. 
Wykłady wygłoszone zostaną przez zaproszonych wybitnych nauczycieli opieki paliatywnej z przodujących Hospicjów w kraju.
Przedstawione zostaną wyniki własnych badań i obserwacji oraz będzie możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych. 
Serdecznie zapraszamy 
Anna Kaptacz Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego W imieniu organizatorów konferencji
Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej

Komitet Organizacyjny:
Wiesława Piotrowska, Hospicjum Pallium, Oś. Rusa 25 a, 61-245 Poznań, tel. 502 953 898, faks 61 873 83 03
e-mail: wiesia-piotr@o2.pl  www.ptpopih.pl
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▼
§

Nawst´pie podkreÊlenia wymaga fakt,

i˝ ustawodawca w ustawie o zak∏a-

dach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2007, Nr

14, poz. 89 z póên. zm.) uregulowa∏ w spo-

sób odr´bny kwesti´ pe∏nienia dy˝urów

przez pracowników wykonujàcych zawód

medyczny, którzy posiadajà wy˝sze wy-

kszta∏cenie i sà zatrudnieni w systemie pracy

zmianowej w zak∏adach opieki zdrowotnej

przeznaczonych dla osób, których stan zdro-

wia wymaga ca∏odobowych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych – od regulacji Kodeksu pracy znaj-

dujàcej zastosowanie do wszystkich pracow-

ników (w tym przypadku do pracowników

podmiotów innych, ni˝ zak∏ady opieki zdro-

wotnej np. domy pomocy spo∏ecznej).

W pierwszej kolejnoÊci omówiona zosta-

nie regulacja kodeksowa, a nast´pnie regula-

cja szczególna dotyczàca zak∏adów opieki

zdrowotnej.

Problematyka zwiàzana z dy˝urem zosta-
∏a uregulowana w Kodeksie pracy w art.
1515, który brzmi:
§1. Pracodawca mo˝e zobowiàzaç pracowni-

ka do pozostawania poza normalnymi go-

dzinami pracy w gotowoÊci do wykony-

wania pracy wynikajàcej z umowy o prac´

w zak∏adzie pracy lub w innym miejscu

wyznaczonym przez pracodawc´ (dy˝ur). 

§2. Czasu dy˝uru nie wlicza si´ do czasu

pracy, je˝eli podczas dy˝uru pracownik

nie wykonywa∏ pracy. Czas pe∏nienia dy-

˝uru nie mo˝e naruszaç prawa pracow-

nika do odpoczynku, o którym mowa

w art. 132 i 133. 

§3. Za czas dy˝uru, z wyjàtkiem dy˝uru pe∏-

nionego w domu, pracownikowi przy-

s∏uguje czas wolny od pracy w wymiarze

odpowiadajàcym d∏ugoÊci dy˝uru,

a w razie braku mo˝liwoÊci udzielenia

czasu wolnego – wynagrodzenie wyni-

kajàce z jego osobistego zaszeregowania,

okreÊlonego stawkà godzinowà lub mie-

si´cznà, a je˝eli taki sk∏adnik wynagro-

dzenia nie zosta∏ wyodr´bniony przy

okreÊlaniu warunków wynagradzania –

60% wynagrodzenia. 

§4. Przepisu §2 zdanie drugie oraz §3 nie

stosuje si´ do pracowników zarzàdzajà-

cych w imieniu pracodawcy zak∏adem

pracy. 

Dy˝ur jest wynikajàcym ze stosunku pracy

Êwiadczeniem pracownika na rzecz praco-

dawcy polegajàcym na pozostawaniu poza

normalnymi godzinami pracy w gotowoÊci

do wykonywania pracy wynikajàcej z umowy

o prac´ w zak∏adzie pracy lub innym miejscu

wyznaczonym przez pracodawc´. W czasie

pe∏nienia dy˝uru pracownik pozostaje tylko

w stanie gotowoÊci do pracy i co do zasady

nie wykonuje równoczeÊnie dodatkowych

czynnoÊci. 

Pe∏nienie dy˝uru odbywa si´ poza nor-

malnymi godzinami pracy, co dy˝ur od prac

polegajàcych na pozostawaniu w pogotowiu

do podj´cia zadaƒ (art. 137 Kodeksu pracy)

i przestoju (art. 81 Kodeksu pracy), które

zaliczane sà do czasu pracy.

PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ czas pe∏nie-

nia dy˝uru nie mo˝e naruszaç prawa pra-

cownika do odpoczynku, o którym mowa

w art. 132 (co najmniej 11 godzin nieprze-

rwanego odpoczynku w ka˝dej dobie) i 133

(co najmniej 35 godzin nieprzerwanego od-

poczynku, obejmujàcego co najmniej 11 go-

dzin nieprzerwanego odpoczynku dobowe-

go w ka˝dym tygodniu) Kodeksu pracy. Po-

wy˝sze nie znajduje zastosowania do pra-

cowników zarzàdzajàcych w imieniu praco-

dawcy zak∏adem pracy. 

Dy˝ur powinien byç zaplanowanym ele-

mentem organizacji pracy, poniewa˝ „nie

mo˝na traktowaç jako dy˝uru w rozumieniu

art. 1515 §1 Kodeksu pracy równie˝ przed∏u-

˝onej obecnoÊci pracownika w zak∏adzie lub

innym wyznaczonym miejscu, podczas której

z przyczyn niezale˝nych od pracowników nie

nastàpi∏o Êwiadczenie pracy i pracownik

zmuszony jest bezczynnie oczekiwaç na przy-

dzia∏ pracy. Praktyka taka przerzuca∏aby na

pracownika skutki wadliwej organizacji pra-

cy” [1]. 

Miejscem pe∏nienia dy˝uru mo˝e byç za-

k∏ad pracy lub inne miejsce wyznaczone

przez pracodawc´, w szczególnoÊci dy˝ur

mo˝e byç pe∏niony w domu pracownika.

„Domem” nie sà miejsca czasowego pobytu,

nawet je˝eli pracownik ma w nich zapewnio-

nà mo˝liwoÊç chwilowego wypoczynku [2].

Pe∏nienie dy˝uru nale˝y do obowiàzków

wynikajàcych ze stosunku pracy, gdy˝ na

ka˝dym pracowniku spoczywa obowiàzek

dba∏oÊci o dobro zak∏adu pracy (art. 100 §2

pkt 4 Kodeksu pracy). Przez obowiàzek dba-

∏oÊci o dobro zak∏adu pracy nale˝y rozumieç

zobowiàzanie pracownika do wykonania,

w interesie zak∏adu pracy w szczególnych

i wyjàtkowych sytuacjach, czynnoÊci wykra-

czajàcych poza zakres obowiàzku Êwiadcze-

nia pracy okreÊlonego w zawartej umowie

o prac´ i poza normalnymi godzinami pracy

[3]. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e dy˝ur

w rozumieniu art. 1515 §1 Kodeksu pracy,

nie wynika z odr´bnego tytu∏u prawnego,

lecz jest jednym z obowiàzków pracowni-

czych, stanowi bowiem dodatkowe zadanie

robocze po normalnych godzinach pracy,

bez wzgl´du na to, czy zadanie to mieÊci∏o

si´ w ramach uzgodnionego rodzaju pracy,

czy te˝ wykracza∏o poza ten rodzaj [4]. Na-

tomiast odmowa pe∏nienia dy˝uru (jako nie-

spe∏nienie obowiàzku pracownika dba∏oÊci

o dobro zak∏adu pracy) mo˝e byç usprawie-

dliwiona tylko wyjàtkowymi okolicznoÊcia-

mi, a niestawienie si´ do pracy po zg∏oszeniu

gotowoÊci do jej podj´cia (dy˝ur na tzw. te-

lefon), jest ra˝àcym niedbalstwem, uzasad-

niajàcym rozwiàzanie umowy o prac´ bez

wypowiedzenia z winy pracownika [5].

Za czas pe∏nienia dy˝uru podczas, które-

go pracownik nie wykonuje dodatkowych

czynnoÊci i którego nie wlicza si´ do czasu

pracy, pracownikowi przys∏uguje czas wolny

od pracy w wymiarze odpowiadajàcym d∏u-

goÊci dy˝uru. Dopiero w razie braku mo˝li-

woÊci udzielenia czasu wolnego, pracowni-

kowi przys∏uguje wynagrodzenie wynikajàce

z jego osobistego zaszeregowania, okreÊlo-

nego stawkà godzinowà lub miesi´cznà, a je-

˝eli taki sk∏adnik wynagrodzenia nie zosta∏

wyodr´bniony przy okreÊlaniu warunków

wynagradzania – 60% wynagrodzenia. 

W zwiàzku z tym, i˝ dy˝ur zgodnie z de-

finicjà pe∏ni si´ poza normalnym czasem

pracy, to godziny efektywnej pracy podczas

dy˝uru w warunkach wskazanych w art.

Problematyka prawna związania z pełnieniem dyżurów

Bar∏omiej Rupik ● Mgr prawa, Specjalista ds. prawnych Okr´gowej Izby

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

§
1515 §1 Kodeksu pracy, jako przekraczajàce

normy czasu pracy ustalone dla pracownika,

muszà byç traktowane jako praca w godzi-

nach nadliczbowych, za które przys∏uguje

wynagrodzenie z dodatkiem za prac´ w go-

dzinach nadliczbowych [6]. Taka forma re-

kompensaty obowiàzuje niezale˝nie od te-

go, czy dy˝ur by∏ pe∏niony w dzieƒ powsze-

dni, niedziel´, Êwi´to, dzieƒ wolny wynika-

jàcy z rozk∏adu czasu pracy w przeci´tnie 5-

dniowym tygodniu pracy albo w porze noc-

nej [7].

W myÊl art. 1515 §3 Kodeksu pracy

w sposób odmienny potraktowany zosta∏

dy˝ur pe∏niony w domu pracownika (tzw.

dy˝ur na telefon) – za czas pe∏nienia dy˝uru

w domu, pracownikowi nie nale˝y si´ re-

kompensata. Dopiero w przypadku, gdy

pracownik zostanie wezwany do pracy, to

czas faktycznie wykonywanej pracy winien

byç traktowany jako praca wykonywana

w godzinach nadliczbowych.

Przepis art. 1515 Kodeksu pracy nie okre-

Êla, w jakim terminie ma byç udzielony pra-

cownikowi czas wolny w zamian za pe∏niony

dy˝ur, w∏aÊciwym wydaje si´ uregulowanie

tej kwestii w aktach wewnàtrzzak∏adowych.

Wyznaczenie terminu korzystania z czasu

wolnego nale˝y do pracodawcy, ale nie powi-

nien on byç zbytnio odleg∏y. Spe∏nienie celu,

jakiemu s∏u˝y udzielenie czasu wolnego, tj.

wypoczynek pracownika, wymaga jednak,

aby wyznaczenie terminu czasu wolnego na-

stàpi∏o w porozumieniu z pracownikiem [8].

Przepisów o rekompensacie za czas pe∏-

nienia dy˝uru nie stosuje si´ do pracowni-

ków zarzàdzajàcych w imieniu pracodawcy

zak∏adem pracy (definicja pracownika zarzà-

dzajàcego w imieniu pracodawcy zak∏adem

pracy znajduje si´ w art. 128 §2 pkt 2 Ko-

deksu pracy). W zwiàzku z powy˝szym, pra-

cownikom zarzàdzajàcym w imieniu praco-

dawcy zak∏adem pracy za czas dy˝uru, bez

wzgl´du na miejsce jego pe∏nienia, nie przy-

s∏uguje ani czas wolny, ani wynagrodzenie.

W sposób odmienny zosta∏ uregulowany

dy˝ur medyczny w ustawie o zak∏adach opie-

ki zdrowotnej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4

ustawy, dy˝urem medycznym jest wykony-

wanie poza normalnymi godzinami pracy,

czynnoÊci zawodowych przez lekarza lub in-

nego posiadajàcego wy˝sze wykszta∏cenie

pracownika wykonujàcego zawód medyczny,

w zak∏adzie opieki zdrowotnej przeznaczo-

nym dla osób, których stan zdrowia wymaga

udzielania ca∏odobowych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych. Natomiast przez osob´ wykonujà-

cà zawód medyczny nale˝y rozumieç osob´,

która na podstawie odr´bnych przepisów

uprawniona jest do udzielania Êwiadczeƒ

zdrowotnych, oraz osob´ legitymujàcà si´

nabyciem fachowym kwalifikacji do udziela-

nia Êwiadczeƒ zdrowotnych w okreÊlonym

zakresie lub w okreÊlonej dziedzinie medycy-

ny, czyli np. piel´gniark´ lub po∏o˝nà posia-

dajàcà wy˝sze wykszta∏cenie. 

Kwestie zwiàzane z pe∏nieniem dy˝uru
medycznego uregulowane sà w nast´pu-
jàcych dwóch przepisach ustawy o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej:
Art. 32j. 

1. Lekarze oraz inni posiadajàcy wy˝sze wy-

kszta∏cenie pracownicy wykonujàcy zawód

medyczny, zatrudnieni w zak∏adzie opieki

zdrowotnej przeznaczonym dla osób, któ-

rych stan zdrowia wymaga udzielania ca∏o-

dobowych Êwiadczeƒ zdrowotnych, mogà

byç zobowiàzani do pe∏nienia w tym zak∏a-

dzie dy˝uru medycznego. 

2. Czas pe∏nienia dy˝uru, o którym mowa

w ust. 1, wlicza si´ do czasu pracy. 

3. Praca w ramach pe∏nienia dy˝uru medycz-

nego mo˝e byç planowana równie˝ w za-

kresie, w jakim przekraczaç b´dzie 37 go-

dzin 55 minut na tydzieƒ w przyj´tym

okresie rozliczeniowym. Do pracy w ra-

mach pe∏nienia dy˝uru nie stosuje si´ prze-

pisów art. 1513 i art. 1514 Kodeksu pracy. 

4. Do wynagrodzenia za prac´ w ramach

pe∏nienia dy˝uru medycznego stosuje si´

odpowiednio przepisy art. 1511 §1-3 Ko-

deksu pracy. 

5. Zasad wynagradzania, o których mowa

w przepisach art. 1511 §1-3 Kodeksu pra-

cy, nie stosuje si´ do lekarzy sta˝ystów,

których zasady wynagradzania okreÊlajà

odr´bne przepisy. 

Art. 32k. 

1. Osoby, o których mowa w art. 32j. ust. 1,

mogà zostaç zobowiàzane do pozostawa-

nia poza zak∏adem opieki zdrowotnej

w gotowoÊci do udzielania Êwiadczeƒ

zdrowotnych. 

2. Za ka˝dà godzin´ pozostawania w goto-

woÊci do udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-

nych przys∏uguje wynagrodzenie w wyso-

koÊci 50% stawki godzinowej wynagro-

dzenia zasadniczego. 

3. Godzinowà stawk´ wynagrodzenia zasad-

niczego oblicza si´, dzielàc kwot´ mie-

si´cznego wynagrodzenia zasadniczego

wynikajàcà z osobistego zaszeregowania

pracownika przez liczb´ godzin pracy

przypadajàcych do przepracowania w da-

nym miesiàcu. 

4. W przypadku wezwania do zak∏adu opie-

ki zdrowotnej zastosowanie majà przepisy

dotyczàce dy˝uru medycznego.

Czas pe∏nienia dy˝uru medycznego wli-

cza si´ do czasu pracy i przys∏uguje za nià

wynagrodzenie ustalane przy odpowiednim

zastosowaniu przepisów o wynagrodzeniu

za prac´ w godzinach nadliczbowych (art.

1511 §1– 3 Kodeksu pracy) [9]. 

BezpoÊrednio po zakoƒczeniu pe∏nienia

dy˝uru medycznego pracownikowi powi-

nien byç udzielony okres 11 godzin nieprze-

rwanego odpoczynku dobowego.

PodkreÊlenia wymaga, i˝ praca w ramach

dy˝uru medycznego mo˝e byç planowana

równie˝ w zakresie, jakim przekraczaç b´dzie

37 godzin 55 minut na tydzieƒ w przyj´tym

okresie rozliczeniowym. Do pracy w ramach

pe∏nienia dy˝uru medycznego nie stosuje si´

przepisów o dniu wolnym od pracy wynika-

jàcym z rozk∏adu czasu pracy w przeci´tnie

pi´ciodniowym tygodniu pracy (art. 1513

Kodeksu pracy) oraz o pracy poza normalny-

mi godzinami pracy pracowników zarzàdza-

jàcych w imieniu pracodawcy zak∏adem pra-

cy i kierowników wyodr´bnionych komórek

organizacyjnych (art. 1514 Kodeksu pracy). 

Pracownik mo˝e równie˝ byç zobowiàza-

ny do pozostawania poza zak∏adem opieki

zdrowotnej (np. w domu pod telefonem)

w gotowoÊci do udzielania Êwiadczeƒ zdro-

wotnych. Za ka˝dà godzin´ pozostawania

w gotowoÊci do udzielania Êwiadczeƒ zdro-

wotnych przys∏uguje pracownikowi wyna-

grodzenia w wysokoÊci 50% stawki godzino-

wej wynagrodzenia zasadniczego. Godzino-

wà stawk´ wynagrodzenia zasadniczego obli-

cza si´, dzielàc kwot´ miesi´cznego wynagro-

dzenia zasadniczego wynikajàcà z osobistego

zaszeregowania pracownika przez liczb´ go-

dzin pracy przypadajàcych do przepracowa-

nia w danym miesiàcu. Natomiast w przy-

padku wezwania do zak∏adu opieki zdrowot-

nej pracownikowi przys∏uguje wynagrodze-

nie, jak za czas pe∏nienia dy˝uru medycznego. 

Przypisy:

1. W. Masewicz, Nowy, s. 420.

2. por. wyr. SN z 31.1.1978 r., I PRN 147/77,

OSNC 1978, Nr 7, poz. 126.

3. por. wyr. SN z 24.3.1976 r., I PR 47/76, OSNC

1976, Nr 11, poz. 254.

4. por. wyr. SN z 31.1.1978 r., I PRN 147/77,

OSNC 1978, Nr 7, poz. 126.

5. por. wyr. SN z 7.9.1999 r., I PKN 224/99,

OSNAPiUS 2001, Nr 1, poz. 7.

6. por. wyr. SN z 31.1.1978 r., I PRN 147/77,

OSNC 1978, Nr 7, poz. 126.

7. Kodeks pracy. Komentarz., red. W. Muszalski,

C.H. Beck 2009.

8. op. cit.

9. por. uchw. SN z 3.6.2008 r., I PZP 10/07, OSNP

2008, Nr 23-24, poz. 342.
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Prawnik radzi

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia

z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie

rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej

w zak∏adach opieki zdrowotnej oraz sposo-

bu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz.

1819) zawiera w § 6 ust. 1 pkt 4 dane iden-

tyfikujàce m.in. piel´gniark´, po∏o˝nà udzie-

lajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych, a uwidocz-

nione w dokumentacji indywidualnej. 

Zgodnie z powo∏anym powy˝ej przepi-

sem, dane identyfikujàce to: 

• nazwisko i imi´ (imiona), 

• tytu∏ zawodowy, uzyskane specjalizacje, 

• numer prawa wykonywania zawodu,

• podpis. 

O ile wi´kszoÊç tych danych nie stwarza

w interpretacji ˝adnych wàtpliwoÊci, tak nie-

jasnoÊç stwarza okreÊlenie „tytu∏ zawodo-

wy”. Problemem po prostu jest to, czy piel´-

gniarka, po∏o˝na posiadajàca tytu∏ magistra

w innej dziedzinie ni˝ piel´gniarstwo i po-

∏o˝nictwo, ma prawo umieÊciç jego skrót

przed nazwiskiem. 

Wsytuacji tej nale˝y ustaliç, co to jest

tytu∏ zawodowy, który jest jednym

˝ elementów informacji wskazanej w § 6 ust.

1 pkt 4 cyt. rozporzàdzenia. Definicja „ogól-

na” okreÊla tytu∏ zawodowy jako system cer-

tyfikatów i tytu∏ów otrzymywanych przez

osoby, które (przynajmniej teoretycznie) do-

wiod∏y, ˝e posiadajà okreÊlony zasób wiedzy

i umiej´tnoÊci potrzebnych do wykonywania

danego zawodu. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt

6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wy˝szym (Dz.U. Nr 164

poz. 1365) tytu∏ zawodowy to tytu∏ licencja-

ta, in˝yniera, magistra lub tytu∏ równorz´d-

ny. I tak tytu∏y zawodowe uzyskiwane

w szko∏ach wy˝szych to:

• magister, 

• magister in˝ynier,

• magister in˝ynier architekt,

• magister sztuki,

• lekarz,

• lekarz weterynarii,

• magister piel´gniarstwa,

• magister po∏o˝nictwa,

• in˝ynier,

• in˝ynier architekt,

• licencjat,

• licencjat piel´gniarstwa,

• licencjat po∏o˝nictwa.

Aby uzyskaç wymienione powy˝ej tytu∏y

zawodowe student musi zaliczyç wszystkie

przedmioty i praktyki obj´te planem stu-

diów, z∏o˝yç i obroniç prac´ dyplomowà

oraz zdaç pomyÊlnie egzamin dyplomowy.

Absolwent szko∏y wy˝szej otrzymuje dy-

plom ukoƒczenia studiów na okreÊlonym

kierunku studiów. 

Od tytu∏ów zawodowych nale˝y odró˝niç

tytu∏y naukowe, które sà dowodem posiada-

nia okreÊlonego poziomu wiedzy i ogólnie

rozumianych zdolnoÊci intelektualnych i nie

dajà zwykle (oprócz stanowisk szkolnych

i akademickich) ˝adnego formalnego prawa

do wykonywania okreÊlonego zawodu. 

Hierarchia tytu∏ów zawodowych wyglà-

da ró˝nie, w ró˝nych grupach zawodowych.

W Polsce, w niektórych grupach zawodo-

wych (technicy, lekarze, rzemieÊlnicy) istnie-

jà ustawowo zadekretowane nazwy i hierar-

chie tych stopni, podczas gdy w innych nie

ma takich systemów. 

Co nale˝y rozumieç pod poj´ciem „tytu∏

zawodowy” w ochronie zdrowia dla zawodu

piel´gniarki i zawodu po∏o˝nej okreÊla usta-

wa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr

57, poz. 602. z póên. zm.) w art. 8. I tak ty-

tu∏ami zawodowymi sà:

• piel´gniarka (ukoƒczona szko∏a pomatu-

ralna),*)

• magister piel´gniarstwa (ukoƒczona szko-

∏a wy˝sza prowadzàca kszta∏cenie w for-

mie studiów magisterskich jednolitych lub

uzupe∏niajàcych),

• licencjat piel´gniarstwa (ukoƒczona szko∏a

wy˝sza prowadzàca kszta∏cenie w formie

studiów wy˝szych zawodowych),

• po∏o˝na (ukoƒczona szko∏a pomatural-

na),*)

• magister po∏o˝nictwa (ukoƒczona szko∏a

wy˝sza prowadzàca kszta∏cenie w formie

studiów, magisterskich jednolitych lub

uzupe∏niajàcych), 

• licencjat po∏o˝nictwa (ukoƒczona szko∏a

wy˝sza prowadzàca kszta∏cenie w formie

studiów wy˝szych zawodowych). 

Ustawa o zawodach piel´gniarki i po-

∏o˝nej w zakresie odnoszàcym si´ do

tytu∏ów zawodowych stanowi lex specialis

w stosunku do ustawy o szkolnictwie wy˝-

szym. Nale˝y wobec powy˝szego przyjàç,

˝e w sytuacji, gdy piel´gniarka lub po∏o˝na

po udzieleniu Êwiadczeƒ zdrowotnych do-

konuje wpisów w dokumentacji medycz-

nej, w zakresie okreÊlonym przez obowià-

zujàce w tym zakresie przepisy, winna

w podpisie (na pieczàtce) zawrzeç te infor-

macje, które wskazuje § 6 ust. 1 powo∏ane-

go na wst´pie rozporzàdzenia, jako enume-

ratywnie wymienione. Posiadanie innych

tytu∏ów zawodowych nie upowa˝nia auto-

matycznie do ich podawania w sytuacji

okreÊlonej powy˝ej. Natomiast nie ma

przeciwwskazaƒ do u˝ywania tytu∏ów za-

wodowych (ich skrótów) innych ni˝ wska-

zane powy˝ej dla potrzeb identyfikacji

w sytuacjach, których nie obejmuje dyspo-

zycja zawarta w § 6 ust. 1 powo∏anego na

wst´pie rozporzàdzenia. 

*) Art. 7 ust. 2 pkt 1 oraz art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy

o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej podajà, i˝ szko∏à

piel´gniarskà lub szko∏à po∏o˝nych, w rozumieniu

ustawy, jest szko∏a pomaturalna. Jednak˝e nale˝y tu

odnieÊç si´ do art. 34 ust. 1 cyt. ustawy, który stano-

wi, i˝ piel´gniarka lub po∏o˝na, która uzyska∏a kwa-

lifikacje zawodowe wymagane do otrzymania prawa

wykonywania zawodu przed dniem wejÊcia w ˝ycie

ustawy, zachowuje te uprawnienia. Oznacza to oso-

b´, która ukoƒczy∏a przed dniem wejÊcia w ˝ycie

ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej szkó∏: li-

ceum medycznego oraz medycznego studium zawo-

dowego.

Ewa Stasiak ● Radca prawny DolnoÊlàskiej Okr´gowej Izby 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych we Wroc∏awiu

Identyfikacja danych pielęgniarki i położnej 
w dokumentacji medycznej
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Bardzo podobny podzia∏ do Char-

les’a Handy (prezentowany w biulety-

nie Nasze Sprawy Nr 1/2010) zapropono-

wa∏ Roger Harrisom:

Kultura w∏adzy – najwy˝szà wartoÊcià sà

pieniàdze i status. Kultura opiera si´ na dzia-

∏aniu podw∏adnych, którzy chcà przewidzieç

˝yczenia prze∏o˝onych. 

Kultura roli – du˝à wag´ przywiàzuje si´ do

funkcji, stanowiska czy specjalizacji, nowe

pomys∏y sà t∏umione, poniewa˝ racjonaliza-

tor wykracza poza rol´. Przyk∏adem mo˝e

byç biurokratyzacja w urz´dach lub du˝ych

firmach monopolistycznych. 

Kultura zadania – dzia∏ania sà nastawione

na rozwiàzywanie problemów, wyst´puje

praca w zespo∏ach, zdecentralizowane zarzà-

dzanie i elastycznoÊç. W kulturze zadania in-

teresy jednostki mogà byç poÊwi´cone dla

utrzymania zespo∏u. 

Kultura osoby – podstawowym celem jest

s∏u˝enie jednostkom. Dzia∏anie organizacji

jest podporzàdkowane potrzebom jej cz∏on-

ków. Przyk∏adem mo˝e byç zespó∏ wysoko

wykwalifikowanych specjalistów. 

Wymiary kultury organizacji
Kultura organizacji sk∏ada si´ z kilku wymia-

rów, za pomocà których mo˝na jà opisaç

i ustaliç jej rodzaj:

• Przywództwo – okreÊlony styl zarzàdzania,

który stosowany jest zarówno wobec pra-

cowników, jak i klientów i kontrahentów.

Rodzaj przywództwa b´dzie te˝ okreÊla∏

to, jakie cechy b´dà przydatne menad˝ero-

wi, aby móg∏ efektywnie i zgodnie z ocze-

kiwaniami zarzàdzaç zespo∏em. 

• Zarzàdzanie Êrodowiskiem pracy – to ca-

∏okszta∏t cech Êrodowiska pracy.

• SpójnoÊç organizacji – ka˝da firma spój-

noÊç wewn´trznà zapewniaç mo˝e sobie

w inny sposób. Mogà to byç imprezy inte-

gracyjne, ale wspólna odpowiedzialnoÊç

za projekty. Mo˝e to byç nepotyzm

(zw∏aszcza w firmach rodzinnych) albo

pog∏´bianie poczucia wielokulturowoÊci

i mi´dzynarodowoÊci Êrodowiska. 

• Strategia organizacji – sposób, w jaki orga-

nizacja funkcjonuje, co jest dla niej najwa˝-

niejsze (dobry jakoÊciowo produkt, opinie

klientów, zysk itd.) Od tego zale˝eç b´dzie

zarówno strategia organizacji jak i dobór

personelu, dla którego wa˝ne musi byç to,

na co firma k∏adzie najwi´kszy nacisk. 

• Sukces – co zrobiç, aby osiàgnàç w firmie

sukces – ten wymiar kultury jest dla pracow-

ników jednym z wa˝niejszych. Kszta∏tuje po-

czucie bezpieczeƒstwa i umo˝liwia zobacze-

nie siebie w organizacji równie˝ za jakiÊ czas. 

Kultura pozytywna 
i negatywna

Kultura pozytywna jest to kultura kon-

struktywna, motywuje ludzi do wydajnej pra-

cy, pomaga im bardziej efektywnie reagowaç

na nadchodzàce zmiany. Kultura negatywna

ma takie cechy jak depersonalizacja relacji,

ch∏ód emocjonalny, subordynacja, brak ela-

stycznoÊci w stosunku do nowych sytuacji,

wykonywanie tylko tych czynnoÊci, za które

pracownik jest odpowiedzialny i unikanie

wtràcania si´ w nie swoje spraw, konserwa-

tyzm. 

Subordynacja – dzia∏anie tylko wg zasad,

robi si´ tylko to co ktoÊ kaza∏ zrobiç, nie ma

twórczego podejÊcia do problemu. 

Depersonalizacja relacji – nie ma relacji

interpersonalnych, sygna∏em depersonaliza-

cji jest mówienie o rzeczach negatywnych

nie mówiàc, o kogo chodzi. 

Ch∏ód emocjonalny – nie zwraca si´ uwa-

gi na problemy innych ludzi. 

Kultura introwertyczna 
– ekstrawertyczna

Kultura introwertyczna – firma skoncen-

trowana na swoim wn´trzu, na swoich zaso-

bach, to kultura adoracyjna, zespo∏y wza-

jemnie si´ adorujà, co pozwala funkcjono-

waç firmie, jednak nie daje szans na wpro-

wadzenie nowych wartoÊci z zewnàtrz. 

Cechy kultury introwertycznej:
• ma∏a tolerancja wobec odmiennych war-

toÊci i poglàdów

• ludzie doskonale si´ znajà, podobnie my-

Êlà i czujà

• podejrzliwoÊç, poczucie obcoÊci w stosun-

ku do ludzi nowych, innych

• ludzie nie wyobra˝ajà sobie zmiany miej-

sca pracy.

Kultura ekstrawertyczna – otwarta na

uczestnictwo w otoczeniu, wzorce kulturowe

sà zazwyczaj pochodzenia zewn´trznego,

ma∏a integracja pracowników, lojalnoÊç wo-

bec firmy nie jest wartoÊcià cenionà. Otwar-

toÊç na zmian´ miejsca pracy. 

Kultura męsko-kobieca
Kultura m´ska to kultura agresywna, silna,

kultura dominacji. Firma nastawiona jest na

zadania a nie na zaspokajanie potrzeb pracow-

ników. Cz´ste postawy agresywne,, zw∏aszcza

w walce z konkurencjà. Najbardziej cenione sà

wspó∏zawodnictwo, walka, rywalizacja. 

Kultura kobieca – przyjazna, wspierajàca,

opiekuƒcza, intuicyjna. Wspiera nawet tych

pracowników, którzy nie sà odpowiednio

kompetentni. Wysoka lojalnoÊç pracowni-

ków wobec firmy. 

Kultura zachowawcza 
– innowacyjna 

Kultura zachowawcza – dla pracowników

najwa˝niejsze sà normy, wartoÊci, symbole

i tradycje. Jest to kultura zorientowana na

przesz∏oÊç. Formalne regu∏y sà szanowane,

dajà poczucie bezpieczeƒstwa i stabilizacji.

Ludzi cechuje ma∏a ambicja rozwoju, s∏aba

motywacja osiàgni´ç. Zmiana jest zaprzecze-

niem stabilizacji, dlatego jest torpedowana. 

Kultura innowacyjna – organizacja ∏atwo

przystosowuje si´ do zmian, firma ch´tnie

podejmuje ryzyko, orientacja na przysz∏oÊç,

promuje si´ ludzi m∏odych, zdolnych, niepo-

kornych, dynamicznych. Lidzie nastawieni sà

na wyzwania, a wartoÊci kulturowe trakto-

wane sà instrumentalnie. 

Kultura elitarna – egalitarna 
Kultura elitarna – to szacunek dla kwali-

fikacji zawodowych uzyskanych w dobrych

Renata Ciemierz ● Po∏o˝na, mgr piel´gniarstwa, Naczelna Piel´gniarka w SPSK

Nr 6 SUM w Katowicach, GórnoÊlàskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Paw∏a II

Tworzenie kultury organizacyjnej placówki ochrony zdrowia
nastawionej na jakość cz. II
Typologia Kultury Organizacyjnej poprzez pary kultur dychotomicznych
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szko∏ach, poszanowanie tradycji, szerokie

uzasadnienie ró˝nic w hierarchii w∏adzy, bo-

gata symbolika podkreÊlajàca odr´bnoÊç or-

ganizacji, ró˝nego rodzaju odznaki, charak-

terystyczny ubiór, identyfikatory, rytua∏y. 

Cechy kultury egalitarnej:
• akcentowanie braku sztywnej hierarchii

• równoÊç wszystkich mi´dzy sobà

• w∏adza nie wydaje si´ byç potrzebna

• kierownik jest koordynatorem a robotnik

asystentem kierownika. 

Etnocentryzm 
w kulturze organizacji

Etnocentryzm jest postawà polegajàcà na

traktowaniu w∏asnej grupy jako najlepszej,

wyznaczajàcej standardy, umieszczonej

w centrum. Mo˝e prowadziç do nietolerancji

i szowinizmu. Etnocentryzm przejawia si´

w dyskryminowaniu poszczególnych grup

spo∏ecznych, postrzeganiu w∏asnego zacho-

wania jako jedynego w∏aÊciwego, uznawaniu

w∏asnej grupy za nadrz´dnà, a innych za s∏a-

be, nieuczciwe i b´dàce êród∏em problemów.

Warto pami´taç, ˝e w praktyce zarzàdzania

mened˝er etnocentryczny nie uwa˝a, ˝e jest

dominujàcy – sàdzi raczej, ˝e jest on jedynà

osobà w firmie pracujàcà „w∏aÊciwie”, wy-

znajàcà „s∏uszne” wartoÊci, majàcà za zadanie

wychowaç i nauczyç swoich podw∏adnych

„jedynie s∏usznych rozwiàzaƒ”. 

Tworzenie i utrzymywanie
kultury organizacji

Kultura organizacji wykszta∏ca si´ i roz-

wija w ciàgu d∏ugiego okresu czasu.

W wi´kszoÊci przypadków twórcà pier-

wowzoru kultury jest jej za∏o˝yciel, ponie-

wa˝ posiada on z regu∏y okreÊlone poglàdy

na temat jej funkcjonowania oraz jej charak-

teru. Narzuca swojà wizj´ wszystkim, którzy

wchodzà w sk∏ad organizacji. Je˝eli dyrektor

przedsi´biorstwa jest agresywny i przedsi´-

biorczy to firm´ cechuje sk∏onnoÊç do podej-

mowania ryzyka i innowacyjnoÊç; a je˝eli na

jej czele b´dzie sta∏ biurokrata to organizacja

i stosunki w niej panujàce b´dà bardzo sfor-

malizowane, a rozwój b´dzie ograniczony.

Kiedy kultura ju˝ funkcjonuje, sposoby

post´powania w organizacji podtrzymujà jà,

poddajàc wszystkich pracowników podob-

nym doÊwiadczeniom. Proces doboru pra-

cowników, kryteria oceny efektywnoÊci, spo-

soby nagradzania i systemy awansowania po-

wodujà, ̋ e ci, których si´ zatrudnia, pasujà do

kultury organizacji, ˝e nagradza si´ tych, któ-

rzy jà podtrzymujà i ˝e karze si´ (a nawet wy-

rzuca) tych, którzy jà kwestionujà. W pod-

trzymywaniu kultury szczególnie du˝à rol´

odgrywajà: sposoby doboru pracowników,

dzia∏ania naczelnego kierownictwa i metody

socjalizacji.

Na kultur´ organizacji wywiera du˝y

wp∏yw post´powanie naczelnego kierownic-

twa. Mened˝erowie ustanawiajà normy, do

których przej´cia jako w∏asnych zobowiàzy-

wani sà pozostali pracownicy na ni˝szych

szczeblach. Najtrudniejszym etapem jest

wprowadzenie w firm´ pracowników no-

wych. Niezale˝nie od tego, jak skutecznie or-

ganizacja przeprowadza rekrutacj´ nowych

pracowników, nie sà oni w pe∏ni indoktryno-

wani w kulturze organizacji, dlatego organi-

zacja musi im pomóc w dostosowaniu si´ do

jej kultury i adaptacji. Ten proces dostosowa-

nia nosi nazw´ socjalizacji lub akulturacji i po-

lega na wpojeniu kultury jednostce przez gru-

p´. Dokonuje si´ to poprzez system nagród

i kar, którymi grupa dysponuje w stosunku

do jednostki. WÊród nagród sà: dobrowolnie

Êwiadczona wspó∏praca i pomoc w podejmo-

wanych przez jednostk´ dzia∏aniach, uznanie

oraz presti˝. Kary to przede wszystkim brak

nagród, ale tak˝e dzia∏ania podejmowane

przeciwko: sabotowanie podejmowanych

przez pracownika dzia∏aƒ, z∏a opinia, brak po-

parcia, w skrajnych przypadkach zaÊ izolacja,

wyalienowanie i ostracyzm. Du˝à pomocà sà

tworzone arkusze adaptacji i oceny nowego

pracownika – tu oceny dokonuje bezpoÊredni

prze∏o˝ony, sam pracownik a w niektórych

przypadkach wspó∏pracownik.

Socjalizacj´ mo˝na rozpatrywaç jako pro-

ces sk∏adajàcy si´ z trzech etapów: przed-

wst´pnego, praktycznego zetkni´cia si´ z or-

ganizacjà i metamorfozy. 

Pierwszy z tych etapów obejmuje wszyst-

ko to, czego kandydat si´ uczy przed przyj´-

ciem do pracy w firmie, posiadane kwalifika-

cje, umiej´tnoÊci. W drugim etapie nowy

pracownik widzi, jaka jest rzeczywistoÊç i do-

strzega mo˝liwoÊç wystàpienia rozbie˝noÊci

mi´dzy oczekiwaniami a stanem faktycznym,

który zasta∏ na stanowisku pracy. W trzecim

etapie nowy pracownik opanowuje umiej´t-

noÊci potrzebne w pracy i dostosowuje si´ do

warunków i panujàcych w organizacji.

Kierownictwo pragnie, ˝eby cz∏onkowie

organizacji przyj´li podstawowe wartoÊci

kulturowe organizacji za swoje. W innym

wypadku pracownicy tacy zapewne nie b´dà

pasowaç do organizacji ani nie zostanà przez

nià akceptowani.

Tworzenie kultury organizacyjnej mo˝e

przebiegaç na ró˝ne sposoby w zale˝noÊci od

preferencji najwy˝szego kierownictwa. Pierw-

szy to dominacja kulturowa polegajàca na na-

rzuceniu w∏asnego stylu zarzàdzania. Inni mu-

szà dostosowaç si´ do stawianych wymogów

dominanta - jest to najbardziej agresywna, ale

te˝ naj∏atwiejsza w zastosowaniu strategia,

która nie wymaga szczególnego wysi∏ku ze

strony zarzàdzajàcych. Niesie ona jednak ze

sobà ryzyko - opór ze strony pracowników re-

prezentujàcych zdominowanà kultur´, kon-

flikty i ich niskie zaanga˝owanie w wykony-

wanà prac´. W firmach nastawionych na ja-

koÊç taki sposób budowania kultury organiza-

cji nie powinien w ogóle mieç zastosowania. 

Drugi model to wspó∏istnienie kulturo-

we polegajàce na poszukiwaniu rozwiàzaƒ

mo˝liwych do zaakceptowania dla wszyst-

kich wspó∏pracujàcych stron. Wszyscy stara-

jà si´ unikaç konfliktów i dzia∏ajà w p∏asz-

czyênie porozumienia, wspó∏pracujà ze so-

bà. Jest to bezpieczny model unikania kon-

fliktów, jednak nie daje on mo˝liwoÊci wy-

korzystania wszystkich mo˝liwoÊci organiza-

cji – w aspekcie projakoÊciowym mo˝e mieç

zastosowanie w ograniczonym zakresie.

Trzeci sposób to wspó∏praca kulturowa

wykszta∏cajà nowy, w∏asny styl zarzàdzania,

powstajàcy z twórczego po∏àczenia kreatyw-

noÊci, otwartoÊci na zmian´ i zaanga˝owania

wszystkich pracowników identyfikujàcych

si´ z celami, politykà jakoÊci i misjà organi-

zacji. Strategia wspó∏pracy kulturowej wy-

maga dobrego przygotowania mened˝erów

i du˝ej kompetencji oznaczajàcà i jest to jed-

noczeÊnie model pozwalajàcy najpe∏niej wy-

korzystaç szanse i mo˝liwoÊci organizacji. 

Jednym z najwa˝niejszym aspektów bu-

dowania kultury organizacyjnej nastawionej

na jakoÊç jest niwelowanie barier komunika-

cyjnych oraz otwartoÊç na zmian´.

Kultura organizacyjna charakteryzuje si´

wysokim poziomem inercji, czyli zmienia si´

wolno i bardzo trudno jest dostosowaç jà do

nowej sytuacji i planów kierownictwa. Zarów-

no ludzie, jak i Êrodowiska (grupy) rzadko, nie-

ch´tnie i powoli zmieniajà wyznawane przez

siebie wartoÊci. Kulturowo okreÊlone normy,

wzorce i rytua∏y przestrzegane sà instynktow-

nie, bez udzia∏u ÊwiadomoÊci. Cz∏owiek jest

emocjonalnie przywiàzany do symboli i trudno

jest wyobraziç sobie Êwiadomà ich zamian´.

Przebudowa kultury mo˝liwa jest, wi´c tylko

w pewnym zakresie i musi dokonaç si´ stop-

niowo. Logika zmian polega na tym, ˝e Êwia-

dome zamierzenia splatajà si´ w jedno z nie-

kontrolowanymi procesami spo∏ecznymi. Nie-

zwykle istotne jest, aby dzia∏ania najwy˝szego

kierownictwa zmieniajàce do zmiany kultury

organizacji by∏o w pe∏ni Êwiadome. Dzia∏ania

te dotyczà wartoÊci, norm i wzorców oraz

symboli. Najbardziej widoczne sà dzia∏ania na

symbolach. Polegajà one na zmianach barw,

szablonów, logo, hase∏ promocyjnych, na

wprowadzaniu nowych standardów post´po-

wania. Aby jednak zmiany prowadzi∏y do za- ▼
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mierzonych efektów, muszà one rzeczywiÊcie

symbolizowaç coÊ istotnego i byç odbierane

zarówno wewnàtrz, jak i na zewnàtrz organiza-

cji. Konieczne jest wi´c, wyspecyfikowanie

wartoÊci, które le˝à u pod∏o˝a zmian. Trzeba

wyjaÊniç, dlaczego coÊ nowego staje si´ dla or-

ganizacji wa˝ne, poinformowaç o tym pracow-

ników i budowaç w nich ÊwiadomoÊç celów

i zrozumienia wprowadzania zmian. Normy

i wzorce powinny w czytelny sposób umo˝li-

wiaç realizacj´ wartoÊci. Najwa˝niejsze jest jed-

nak pe∏ne zaanga˝owanie naczelnego kierow-

nictwa, które powinno w∏asnym przyk∏adem

symbolizowaç nowe elementy kultury. Budo-

wanie kultury organizacyjnej wymaga uwa˝nej

obserwacji uczestniczàcej i wielu rozmów. Me-

ned˝er, który wchodzi do organizacji z misjà

dokonania zmian i realizacji zadaƒ, musi po-

Êwi´ciç najpierw nieco czasu na poznanie ju˝

istniejàcej kultury organizacyjnej i dokonaç

szczegó∏owej diagnozy organizacji w zakresie

planowanych zmian. Wymaga to socjotech-

nicznych umiej´tnoÊci „wnikni´cia” w ró˝ne

spo∏ecznoÊci. Kultur´ organizacji, którà si´ za-

rzàdza, trzeba nie tylko znaç, ale tak˝e i „czuç”.

Dlatego nic nie zastàpi osobistego kontaktu

i doÊwiadczenia, rozmów z pracownikami.

Ka˝da analiza powinna si´ opieraç zarówno

na zbadaniu artefaktów kulturowych (fizycz-

nych, behawioralnych i j´zykowych), jak

i wp∏ywajàcych na nie norm i wartoÊci, a tak˝e

podstawowych za∏o˝eƒ. Artefakty fizyczne to

wszystkie przedmioty materialne. Natomiast

za artefakty behawioralne uwa˝a si´ wszelkie

zachowania w organizacji dla niej specyficzne.

Pracownicy powinni uczestniczyç w ca∏ej

serii spotkaƒ dyskusyjnych, szkoleƒ i warsz-

tatów, stwarzajàcych im mo˝liwoÊç aktyw-

nego uczestnictwa w tworzeniu i utrwalaniu

elementów nowej kultury, a przede wszyst-

kim nale˝y przekonaç ich, ˝e b´dzie ona le-

piej s∏u˝y∏a wszystkim. W ten sposób nowe

elementy kultury organizacyjnej nak∏adajà

si´ na ju˝ istniejàce i stopniowo wypierajà je

lub przekszta∏cajà. Jest to optymistyczny sce-

nariusz przeprowadzonej z sukcesem, zamie-

rzonej zmiany kulturowej.

Jak wprowadzać kulturę 
organizacji?
Metodà prób i b∏´dów (nie wskazane) lub

1. Profesjonalnie, Êwiadomie i rozwa˝nie

2. Poprzez sprecyzowanie misji, celów i war-

toÊci firmy 

3. Wdra˝anie standardów pracowniczych,

opis procesów i projekty

4. Dokonanie diagnozy potrzeb szkolenio-

wych w firmie

5. Doskonalenie systemu zarzàdzania zaso-

bami ludzkimi

6. Nadawanie znaczenia wartoÊciom organi-

zacyjnym

7. Zarzàdzanie przez wartoÊci

8. Badanie i ewaluacje zmian – poprzez ba-

danie postaw.

Aby zmieniç kultur´ organizacji mena-

d˝erowie muszà mieç jasne wyobra˝enie

o tym, co majà zamiar stworzyç. Istotny

sposób kszta∏towania kultury organizacji po-

lega na wprowadzaniu ludzi z zewnàtrz na

wa˝ne stanowiska kierownicze, co jest wy-

raênym sygna∏em przygotowywanych

zmian. Zmiany mo˝na wprowadzaç zu˝y-

ciem wielu metod. Jednà z najprostszych jest

metoda K. Lewina. Kurt Lewin, uznany

teoretyk organizacji, sugerowa∏, i˝ ka˝da

zmiana musi przebiegaç w 3 etapach:

1. Rozmro˝enie – osoby, których dotykaç b´-

dà zmiany muszà uznaç ich koniecznoÊç

2. Zmiana sama w sobie – dzia∏anie

3. Zamro˝enie – takie wzmocnienie i wspar-

cie zmiany, ̋ e staje si´ ona cz´Êcià systemu.

Model Lewina wskazuje na znaczenie

planowania zmian, przekonywania i infor-

mowania o ich wartoÊciach oraz umocnienie

zmian ju˝ wprowadzonych. Systemowe po-

dejÊcie do zmian wyznacza kompleksowe

podejÊcie do wprowadzania zmiany i wyty-

cza szereg konkretnych kroków, które za-

pewniajà zmianom sukces.

1. Uznanie potrzeby zmian

2. Ustalenie celów zmian

3. Diagnoz istotnych zmiennych

4. Wybór odpowiedniej techniki zmian

5. Planowanie wdra˝ania zmian

6. Faktyczne wdra˝anie

7. Ocena i kontynuacja

Zmiana kultury organizacji
szczególnie w aspekcie 
zarządzania musi zawierać
pięć kluczowych czynników
1. WartoÊci – misja i wizja, w sk∏ad, której

wchodzà nie tylko elementy intelektualne,

lecz i emocjonalne. Misja stanowi obraz

aspiracji zarzàdzajàcych i dostarcza inspi-

racji do dalszej pracy. Wizja i wartoÊci sta-

nowià ∏àcznie podstaw´ do procesu zmia-

ny kultury zarzàdza nià w organizacji.

2. Motywacja – najistotniejszym jest poznanie

nastawienia ludzi do budowania nowej pro-

jakoÊciowej kultury organizacji, przedsta-

wienie im wszystkich za i przeciw tak, aby

sami doszli do wniosku, ˝e zmian jest ko-

rzystna dla organizacji a tym samym rów-

nie˝ dla pracowników. Pod kierunkiem lide-

rów mo˝na stworzyç zespo∏y robocze, ko-

misje, nadaç im uprawnienia i zakres odpo-

wiedzialnoÊci oraz przyznanie im Êrodków

do realizacji zadania. Zespó∏ musi pracowaç

samodzielnie najlepiej z u˝yciem „burzy

mózgów”, ale aby wyniki jego pracy by∏y

zgodne z za∏o˝eniami zarzàdzajàcego musi

mieç znaç dok∏adnie cel, jaki ma osiàgnàç.

3. Stworzenie otoczenia – umo˝liwia to

upowszechnienie i przyj´cie strategii oraz

wzmacnia zmian´. Nale˝y inteligentnie

wspó∏pracowaç z innymi, nawet tymi naj-

bardziej opornymi – wówczas powstajà

lepsze pomys∏y.

4. Jasno okreÊlone, niesprzeczne cele – mu-

szà byç zakomunikowane pracownikom,

jasne i dla nich zrozumia∏e. Cele organiza-

cji powinny byç tak okreÊlone, aby pra-

cownik w procesie wprowadzania zmian

uzna∏ je równie˝ za swoje.

5. System zarzàdzania wykonawstwem –

system nagród i uznania

6. Podstawowym kryterium oceny zmiany

kultury organizacji i zarzàdzania jest prze-

konanie, ˝e wartoÊç nowo budowanej

kultury kreowana jest na bazie rezultatu,

czyli poziomu satysfakcji pacjenta

Sukces wymaga zmiany w sposobie myÊle-

nia, mentalnoÊci i szukaniu nowych efektyw-

nych wzorców zachowaƒ, ale przede wszystkim

skutecznej komunikacji w organizacji zarówno

w poziomie jak i pionie decyzyjnym. Kultura

organizacyjna mo˝e wp∏ywaç na system zarzà-

dzania jakoÊcià w obszarze przywództwa, zaan-

ga˝owania pracowników, odpowiedzialnoÊci za

jakoÊç, pracy grupowej i koordynacji, orientacji

na klienta, benchmarkingu oraz ciàg∏ego do-

skonalenia. Budujàc model systemu zarzàdza-

nia jakoÊcià nale˝y uwzgl´dniç kultuŕ  organi-

zacyjnà, jako jeden z istotnych czynników wp∏y-

wajàcych na skutecznoÊç wdro˝enia i funkcjo-

nowania oraz zakres systemu. Jej pomini´cie

mo˝e uniemo˝liwiç implementacj´ modelu

w niektórych organizacjach lub sprawiç, ˝e nie

b´dzie on dzia∏a∏ prawid∏owo. System zarzà-

dzania jakoÊcià powinien tak˝e wp∏ywaç na kul-

tur´ organizacji w celu kszta∏towania wzorców

zachowaƒ pracowników. Nale˝y przy tym dà-

˝yç do uzyskania wp∏ywu nie tylko na poziom

artefaktów, ale równie˝ na g∏´bsze i mniej

uÊwiadomione poziomy. 

Znaczenie poj´cia kultury organizacyjnej

wcià˝ jest przedmiotem sporów i kontro-

wersji. Jest to poniekàd zrozumia∏e zwa˝yw-

szy z jednej strony wieloznacznoÊç poj´cia

kultury, a z drugiej – zró˝nicowanie oczeki-

waƒ, co do mo˝liwoÊci wyjaÊniania w kate-

goriach analizy kulturowej rozmaitych zja-

wisk organizacyjnych.

Literatura u autorki

▼



Nasze Sprawy ● L u t y 2 0 1 0 19

Wokół zawodu

Ka˝dego roku, dzieƒ 11 lutego obcho-

dzony jest w wielu krajach Êwiata jako

Dzieƒ Chorego, a jednoczeÊnie Âwi´to Mat-

ki Bo˝ej z Lourdes znanej z licznych uzdro-

wieƒ. Ten wyjàtkowy dzieƒ dla chorych

ustanowi∏ Papie˝ Jan Pawe∏ II w 1992 roku

w 11-stà rocznic´ zamachu na Jego ˝ycie. 

Dokumenty papieskie jako podstawowe

cele Êwiàtecznego dnia podkreÊlajà:

• inspirowanie instytucji koÊcielnych, Êwiec-

kich do zapewnienia chorym, jak najlep-

szej, profesjonalnej opieki i wsparcia

• dowartoÊciowanie cierpienia chorych

w aspekcie duchowym i ludzkim

• popieranie aktywnego w∏àczenia w dusz-

pasterstwo s∏u˝by zdrowia wspólnot

chrzeÊcijaƒskich i rodzin zakonnych

• akcentowanie zaanga˝owania osób dzia∏a-

jàcych w wolontariacie

• zach´cenie ksi´˝y, by nie szcz´dzili si∏,

w niesieniu wsparcia, bo… „Czas sp´dzo-

ny przy tych, którzy sà doÊwiadczani,

owocuje ∏askà we wszystkich innych wy-

miarach duszpasterstwa” [1]

• wyra˝enie wdzi´cznoÊci pe∏niàcym co-

dziennie „apostolstwo mi∏osierdzia”

wzgl´dem tych, którzy cierpià [2]

• skoncentrowanie si´ na modlitwie i ofiaro-

waniu swojego cierpienia na rzecz kap∏a-

nów

• podejmowanie dyskusji nad rolà wiary

w procesie terapeutycznym .

Motywem przewodnim kazaƒ, konfe-

rencji, dyskusji w tym dniu staje si´ cierpie-

nie, ból, choroba, ˝ycie - ich sens i cel. Dla-

czego akcentowane jest cierpienie? bowiem

jak pisa∏ profesor socjologii, Jan Szczepaƒski

podczas przymusowego pobytu w szpitalu

w etapie „pooperacyjnej euforii” - „Cierpie-

nie tworzy cz∏owieka, a wi´c tak˝e sprawdza

jego wartoÊç, i to w dwóch wymiarach: w∏a-

snym, mierzonym w tym, jak dalece jednost-

ka nie pozwala cierpieniu zmieniaç jej celów

i aspiracji ˝yciowych, jak umie przeciwsta-

wiç si´ cierpieniom i l´kom przed cierpie-

niem, aby kontynuowaç swoje dzie∏o – oraz

w spo∏ecznym, mierzonym miarami ulgi

przynoszonej w cierpieniach innym i zmniej-

szaniu ich cierpieƒ” [3].

Dzieƒ ten jest szczególnà okazjà do pre-

zentacji dorobku i postaw ludzi chorych, by-

wa, ˝e obarczonych chorobà Êmiertelnà

u których zwyci´˝ajà postawy twórcze, pe∏-

ne zaanga˝owania w ˝ycie rodzinne, zawo-

dowe, spo∏eczne oraz inspiracji innych do

dzia∏ania. Ludzi pe∏nych charyzmy, ciep∏a,

dobroci, troski o najbli˝szych oraz inne oso-

by mimo w∏asnego cierpienia.

Warto nadmieniç, ˝e jednà z najbardziej

oryginalnych i odkrywczych prac zwiàza-

nych z tematem twórczej obecnoÊci cz∏owie-

ka chorego w ˝yciu i w Êwiecie ludzi zdro-

wych jest ksià˝ka wybitnej klinicystki, dr

hab. n. med. Krystyny Osiƒskiej wydana

jeszcze w 1983 roku, pt. „Twórcza obecnoÊç

chorych”. Praca autorki pisana z pozycji ka-

tolickich inspiruje wszystkich do refleksji

i zadumy oraz pozytywnych dzia∏aƒ na rzecz

cz∏owieka chorego [4]. 

Autorka podejmuje problemy ludzi cho-

rych, procesu chorobowego, który jak pisze

„mo˝na przekszta∏ciç w dobro indywidualne

i spo∏eczne”. Prezentuje liczne studia przy-

padków poczynajàc od okresu ˝ycia p∏odo-

wego ju˝ naznaczonego chorobà, poprzez

dzieciƒstwo, m∏odoÊç, okres dojrza∏y i sta-

roÊç. Ukazuje cz∏owieka w okresach wzrostu

i choroby jako twórc´. Dzieci chore jako nie-

Êwiadomych twórców mi∏oÊci, solidarnoÊci,

pomocy, wspó∏czucia, uÊmiechu. 

Ksià˝ka poprzez studia przypadku wni-

kliwie przedstawia równie˝ postawy ludzi

doros∏ych, zdrowych, cz∏onków rodzin do

swoich chorych, wyra˝ajàcych mi∏oÊç, odda-

nie, gotowoÊç do pomocy, zrozumienie, de-

likatnoÊç, opiekuƒczoÊç. Oprócz postaw pe∏-

nych oddania i ciàg∏ej walki o ˝ycie i zdrowie

swoich najbli˝szych spotykamy równie˝ ne-

gatywne zachowania cz∏onków rodziny.

Krystyna Osiƒska zalicza do nich:

• Brak sta∏ego zainteresowania

• Znu˝enie d∏ugotrwa∏oÊcià przebiegu cho-

roby

• Oboj´tnoÊç

• Odrzucenie

• Czerpanie dla siebie zysków z choroby

cz∏onka rodziny.

Takie postawy wyrzàdzajà osobom cho-

rym wyjàtkowà krzywd´; bowiem w∏aÊnie

rodzina, oprócz szpitali i innych oÊrodków

opieki instytucjonalnej ma chroniç, opieko-

waç si´, pomagaç ludziom przewlekle cho-

rym, starym i niepe∏nosprawnym. 

Gromadzenie informacji o postawach ro-

dziny wobec chorych jej bliskich osób stano-

wi wa˝ny element w rozpoznaniu i planowa-

niu opieki piel´gniarskiej. U∏atwia nam zro-

zumienie przyczyn zachowania szczególnie

tych pacjentów, których nikt nie odwiedza,

a którzy pragnà zwróciç na siebie uwag´ po-

przez krzyk, niezadowolenie, ciàg∏e dzwonki

do dy˝urki piel´gniarek. Te nietypowe za-

chowania cz´sto ilustrujà wo∏anie o pomoc,

obecnoÊç, zainteresowanie, s∏owa pociechy,

serdecznoÊç, uÊmiech i zrozumienie. 
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XVIII obchody Światowego Dnia Chorego
„Tam gdzie ból fizjologiczny ka˝e cz∏owiekowi cofaç si´ i uciekaç, tam gdzie strach przed bólem i samo odczuwanie
bólu ka˝e cz∏owiekowi rezygnowaç z wysi∏ku, moralny i filozoficzny wymiar cierpienia, powiedzia∏bym „ludzki 
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Lucyna Gieniusz-Wojczyk ● Mgr piel´gniarstwa i mgr psychologii, Izba

Przyj´ç Dzieci, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

im. prof. Stanis∏awa Szyszko SUM w Zabrzu

Dzieci w szpitalu majà kontakt z obcym

otoczeniem, z obcymi budzàcymi l´k

ludêmi, zabiegami oraz najcz´Êciej bólem

i przykroÊciami. Dlatego te˝ ma∏y pacjent sto-

jàc przed tymi wyzwaniami szuka oparcia

w piel´gniarce, od której oczekuje zapewnie-

nia bezpieczeƒstwa oraz ulgi w przykroÊciach.

Cechà ma∏ych dzieci jest to, ˝e nie ufajà

obcym doros∏ym, a wi´c zdobycie ich zaufa-

nia jest nie lada sztukà. Piel´gniarka mo˝e

zapewniç szukanego wsparcia tylko wów-

czas, gdy zdo∏a stwo-

rzyç pewnà wi´ê

z pacjentem. Owa

wi´ê tworzy si´ ju˝

od momentu pierw-

szego kontaktu. Wra-

˝enia, jakie wówczas

odnosi dziecko, cz´-

sto warunkuje dalszy

przebieg zdarzeƒ,

muszà wi´c byç, jak

najmniej stresujàce.

Dobrze, je˝eli rodzi-

ce wczeÊniej przygo-

tujà swojà pociech´

do tego faktu. Jest to

jednak mo˝liwe tylko

w wypadku planowa-

nego przyj´cia. Przy-

gotowanie m∏od-

szych dzieci mo˝e

wspomóc zabawa ty-

pu „jest – nie ma”

z przedmiotami i ludêmi. Jest to sposób na

przeciwdzia∏anie l´kom separacyjnym i po-

konywanie ich. Zabawy tego rodzaju przy-

spieszajà proces zrozumienia, ˝e to, czego

maluch nie widzi, nadal istnieje i po pew-

nym czasie znów b´dzie widoczne. Przygo-

towanie dzieci starszych polega na przepro-

wadzeniu rozmowy, w której nale˝y wyja-

Êniç, dlaczego musi pójÊç do szpitala. Mo˝-

na wesprzeç si´ w tym t∏umaczeniu tekstami

z ksià˝ek (Olszewska, Âmietanka, 1998;

Formaƒski, 1998; Bartoszewicz, 2003).

Pierwszy kontakt z dzieckiem powinien

byç przyjazny, szczery i nacechowany zrozu-

mieniem. Osoby bioràce udzia∏ w pierw-

szym zetkni´ciu si´ z ma∏ym pacjentem zo-

bowiàzane sà zachowaç spokój, cierpliwoÊç

i uÊmiech nawet niekiedy wobec agresyw-

nych i roz˝alonych dzieci. Podstawowà zasa-

dà jest nie wzmacnianie agresji. JeÊli dziecko

traci panowanie nad swoim zachowaniem,

rozsàdnie jest nie staç w pobli˝u niego na

kilka minut. Z chwilà, gdy wróci równowa-

ga emocjonalna a dziecko pozna, ˝e ma do

czynienia z osobà o mocnym charakterze, na

której mo˝na polegaç, ciep∏e s∏owa upewnia-

jà je, i˝ jego interesy b´dà respektowane. Je-

Êli owa agresywnoÊç b´dzie pojawia∏a si´

w dalszej hospitalizacji potrzebne b´dzie

wówczas wnikliwe dochodzenie do jej przy-

czyn. Bardzo cz´sto mali pacjenci poprzez

agresj´ wo∏ajà o pomoc lub zainteresowanie

(Weachter, Blake, 1979).

Okres niemowl´cy oraz po niemowl´cy to

czas, gdzie wi´ê z matkà jest najsilniejsza. Ka˝-

da nowa osoba pojawiajàca si´ w ˝yciu dziec-

ka budzi l´k. Aby nie pog∏´biaç tego l´ku pod-

czas pierwszego kontaktu piel´gniarka powin-

na pozwoliç na d∏u˝szà obserwacj´ jej osoby

i staç w nieco wi´kszej odleg∏oÊci od dziecka,

ni˝ podczas normalnych kontaktów mi´dzy-

ludzkich. Powolne zbli˝anie si´ do dziecka za-

zwyczaj odnosi dobry skutek i nie powoduje

negatywnych zachowaƒ. Poza tym ze wzgl´du

na du˝à wi´ê emocjonalnà, pierwsze godziny

hospitalizacji dziecko powinno sp´dzaç z ro-

dzicami. OczywiÊcie,

jeÊli istnieje taka mo˝-

liwoÊç najkorzystniej-

sze jest, jeÊli matka ma

mo˝liwoÊç ciàg∏ego

pobytu z dzieckiem

w szpitalu (Weachter,

Blake 1979; Góral-

czyk, 1996; Macierz,

1996; Formaƒski,

1998; Rybakowa,

1999; Bartoszewicz,

2003).

W nawiàzaniu

kontaktu z chorym

dzieckiem i w zaini-

cjowaniu wspó∏dzia-

∏ania pomocne sà za-

bawki, które odwra-

cajà uwag´ dziecka

od tematu choroby

i jej konsekwencji.

Dziecku powinno si´

stwarzaç mo˝liwoÊç posiadania swoich w∏a-

snych zabawek, poniewa˝ sà one jakby ∏àcz-

nikiem z domem, a tak˝e unaoczniajà mu

fakt, ˝e jego dom istnieje mimo oddalenia

(Warakomska-Grzycka, 1997; Formaƒski,

1998; Rybakowa, 1999).

Po wejÊciu na oddzia∏ rodzice i dziecko

powinni byç zaraz przedstawieni personelo-

wi, który b´dzie sprawowa∏ opiek´ nad

dzieckiem. Osoby z personelu mogà zapew-

niç dziecko, ˝e b´dà si´ nim opiekowaç i ˝e

mo˝e zwracaç si´ do nich o pomoc. Rów-

Nawiązanie kontaktu oraz oddziaływanie 
na stan psychiczny dziecka
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nie˝ oprowadzenie po oddziale zmniejsza

l´k dzieci i upewnia ich, ˝e majà one specjal-

ne miejsce dla siebie. Nale˝y dawaç im rów-

nie˝ okazj´ manipulowania wyposa˝eniem

szpitalnym na w∏asny sposób. Nale˝y staran-

nie zaplanowaç zwiedzanie oddzia∏u, tak,

aby maksymalnie oswoiç z nim dzieci, uni-

kajàc sytuacji budzàcych l´k, jak np.: zabiegi

wykonywane innym dzieciom. Bardzo istot-

ne jest, aby w dniu przyj´cia, w miar´ mo˝-

liwoÊci nie wykonywaç zabiegów sprawiajà-

cych ból lub inne dolegliwoÊci. Istotne jest,

aby dzieƒ ten by∏ przeznaczony na adaptacj´

dziecka do nowego Êrodowiska (Weachter,

Blake 1979; Olszewska, 1998; Bartosze-

wicz, 2003).

Sylwia Warakomska-Grzycka (1997) pi-

sze, ˝e piel´gniarka w kontakcie z dzieckiem

powinna „zni˝yç si´ do poziomu „ swojego

pacjenta. JeÊli piel´gniarka rozumie prze˝y-

cia dziecka to równoczeÊnie potrafi zmniej-

szyç l´ki i roz∏adowaç napi´cia. Tutaj istotnà

rol´ pe∏ni osobowoÊç, ale równie˝ wa˝na jest

wiedza z zakresu rozwoju dziecka, która po-

zwala zrozumieç i przewidzieç pewne zacho-

wania ma∏ych pacjentów. 

Priorytetowym celem piel´gniarki jest

walka z l´kiem dziecka. Dlatego jej za-

chowania powinny dzia∏aç na dziecko mo-

dulujàco, tzn. powinny byç spokojne, zrów-

nowa˝one, stajàce si´ wzorem do naÊlado-

wania. Jej ruchy powinny byç ∏agodne, p∏yn-

ne i spokojne. W swoich czynnoÊciach po-

winna unikaç gwa∏townoÊci i poÊpiechu, po-

niewa˝ zbyt du˝a iloÊç bodêców dzia∏ajàcych

na dziecko stwarza niepokój. Opanowanie,

to jedna z cech piel´gniarki pediatrycznej.

Wszelkie próby pocieszenia przera˝onego

dziecka szybkimi ko∏yszàcymi ruchami, czy

gwa∏townym tuleniem koƒczà si´ zazwyczaj

nasileniem l´ku. Dla zapewnienia bezpie-

czeƒstwa wa˝ne jest dla dziecka, aby mog∏o

przewidywaç zjawiska, to znaczy by wiedzia-

∏o, co go czeka. S∏u˝y temu informacja, co

do planowanego zabiegu. Aby nie zak∏ócaç

harmonii myÊlenia dziecka, wa˝ne jest, aby

piel´gniarka wprowadzi∏a pewne rytualizacje

w swoich zachowaniach. Rytua∏ w wykony-

waniu czynnoÊci i ich niezmiennoÊç pozwa-

lajà przewidywaç z góry wszelkie elementy

dzia∏aƒ, co zwi´ksza poczucie bezpieczeƒ-

stwa. L´ki prze˝ywane przez dziecko piel´-

gniarka mo˝e ∏agodziç poprzez przyjazne

gesty, takie jak podtrzymywanie d∏oni, poda-

nie ulubionej zabawki, przytulenie, g∏aska-

nie, branie na r´ce. Dobrym sposobem jest

opowiedzenie dziecku bajki, poniewa˝ po-

zwala ona na skonkretyzowanie, zmateriali-

zowanie i odreagowanie problemów psy-

chicznych prze˝ywanych przez dzieci, sk∏a-

nia równie˝ dziecko do znalezienia skutecz-

nych sposobów radzenia sobie z trudnoÊcia-

mi (Formaƒski, 1998; Bartoszewicz, 2003).

Wymaga to od piel´gniarki pewnej kreatyw-

noÊci. Tego samego wymaga zabawa. Zaba-

wa mo˝e s∏u˝yç wyjaÊnieniom, czym jest

choroba, ból, badanie czy szpital (np.: „ma-

∏y doktor”). Spe∏nia ona równie˝ ogromnà

rol´ terapeutycznà. Umo˝liwia ona ekspresj´

przykrych prze˝yç zwiàzanych z chorobà, co

pozwala na przynajmniej cz´Êciowà obron´

przed frustracjà i cierpieniem psychicznym.

Poza tym kreatywne zaj´cia chronià dziecko

przed nudà dnia szpitalnego (Weachter, Bla-

ke, 1979; Formaƒski, 1998; Bartoszewicz,

2003).

Dziecko w ró˝ny sposób sygnalizuje

swoje potrzeby. Wymaga to indywidualne-

go podejÊcia do ma∏ego pacjenta, które

wzmocni jego poczucie bezpieczeƒstwa

oraz przyniesie radoÊç tak potrzebnà

w okresie zdrowienia. Ju˝ od momentu

przyj´cia dziecka na oddzia∏ piel´gniarka

powinna obserwowaç, w jaki sposób pa-

cjent sygnalizuje swoje potrzeby, jakie sà je-

go cechy indywidualne, z czym ma k∏opoty

i jak reaguje na pobyt w szpitalu. Nale˝y

jednak pami´taç, ˝e opieka nad dzieckiem

s∏u˝àca zaspokajaniu potrzeb ma równocze-

Ênie za zadanie tworzenie nale˝ytych warun-

ków do jego wychowania. Opiekujàc si´

chorym dzieckiem nie mo˝emy go rozpiesz-

czaç i stosowaç stale „taryfy ulgowej”. Nale-

˝y, na tyle na ile pozwala stan zdrowia, za-

ch´ciç go do samodzielnego wykonywania

ró˝nych czynnoÊci w∏aÊciwych dla jego wie-

ku, uczenia si´ potrzebnych umiej´tnoÊci,

przyswajania potrzebnych nawyków i przy-

zwyczajeƒ, które jego rówieÊnicy wykonujà

samodzielnie. Tym samym dajemy dzieciom

szans´ równoleg∏ego rozwoju ze swymi ró-

wieÊnikami a tak˝e szans´ pokonania trud-

noÊci (Macierz, 1996).

Na poczucie bezpieczeƒstwa b´dzie mia∏

równie˝ wp∏yw klimat oddzia∏u. Na od-

dziale dzieci´cym powinna panowaç mi∏a,

przyjazna atmosfera. Osoby pracujàce tu

powinny byç radosne, ∏atwo nawiàzujàce

kontakt, wzbudzajàce zaufanie. Ca∏e oto-

czenie powinno byç przystosowane do po-

trzeb dzieci, tzn. pomieszczenia i przed-

mioty do zabawy, poÊciel i pi˝amy w cie-

p∏ych kolorach, optymistyczne plakaty, itp.

Personel oddzia∏u dzieci´cego powinien

wykazywaç pewnà elastycznoÊç. Przepisy

porzàdku i dyscypliny nie zawsze mogà byç

sztywno zastosowane na oddziale pedia-

trycznym, chocia˝ pewien stopieƒ porzàd-

ku jest niezb´dny. Nie mo˝na wymagaç od

dzieci skrupulatnego porzàdkowania ich

rzeczy osobistych. Âwiadczy to o braku

zrozumienia. Zabawki i pamiàtki z domu

mogà mieç g∏´bokie zabarwienie emocjo-

nalne dla dzieci. Mali pacjenci powinni

mieç w∏asne miejsca dla swoich ulubionych

przedmiotów, których nie nale˝y ruszaç bez

ich pozwolenia. Grupowanie dzieci w od-

dziale powinno byç podyktowane ci´˝ko-

Êcià choroby. Dzieci w ostrej fazie choroby

potrzebujà spokoju i wypoczynku, powin-

no si´ oddzieliç od rekonwalescentów, któ-

rzy potrzebujà zabawy i kontaktu z rówie-

Ênikami. Nowo przyj´tym chorym dzie-

ciom bez objawów ostrej choroby dobrze

robi kontakt z dzieçmi oswojonymi ju˝

z otoczeniem szpitalnym. 

Odpiel´gniarki dziecko w czasie ho-

spitalizacji wymaga równie˝ cie-

p∏a, empatii i cierpliwoÊci. Nie powinna si´

dziwiç, ˝e dziecko przenosi swoje uczucia do

matki na nià, gdy˝ chce nimi obdarowaç ko-

gokolwiek, kto znajduje si´ przy nim.

Opieka nad dzieckiem chorym nie jest

rzeczà ∏atwà i wymaga od piel´gniarki wyra-

biania inteligencji, wyobraêni, wyrozumia∏o-

Êci i cierpliwoÊci, ale efekty tej pracy dajà bar-

dzo du˝à satysfakcj´. Nie ma chyba lepszego

podzi´kowania za trud jak uÊmiech malca.
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Karta Praw Pacjenta jest dokumentem

przyj´tym w ustawie o zak∏adach opie-

ki zdrowotnej, w myÊl której pacjent ma pra-

wo do:

1. „Âwiadczeƒ zdrowotnych odpowiadajà-

cym wymaganiom wiedzy medycznej.

2. Wyra˝enia zgody lub odmowy jej udziela-

nia na okreÊlone Êwiadczenia po uzyska-

niu odpowiedniej informacji. 

3. Uzyskania informacji o swoim

stanie zdrowia. 

4. Poszanowania jego intymnoÊci

i godnoÊci w czasie udzielania je-

mu Êwiadczeƒ zdrowotnych’’.

Komunikacja to relacja mi´dzy

jednostkami. W pierwszym rz´dzie

to percepcja, która implikuje Êwiado-

me lub nieÊwiadome przekazywanie

wiadomoÊci przeznaczonych do po-

informowania odbiorcy lub grupy

odbiorców. W tym samym czasie gdy

przekazywana jest informacja, odby-

wa si´ oddzia∏ywanie wzajemne

nadawcy i odbiorcy komunikatów

oraz wytwarza si´ efekt zwrotny.

Mowa nie jest jedynà formà komuni-

kacji, sà nimi tak˝e mimika i gest. 

Komunikacj´ mo˝na podzieliç na
dwie grupy: 
• werbalnà,

• niewerbalnà; zalicza si´ do niej

mow´ cia∏a, przestrzeƒ oraz czas;

mowa cia∏a to oprócz ruchów, ge-

stykulacja, mimika, pozycja cia∏a

oraz sposób ubierania si´, uczesa-

nia, makija˝.

A asertywność...
Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e jednym z naj-

wa˝niejszych praw ka˝dego z nas jest prawo

do bycia sobà i ka˝dy ma swoje prawa indy-

widualne. Nasze prawa indywidualne ró˝nià

si´ od praw indywidualnych innych osób,

ale jedno prawo jest dla nas wspólne, to jest

uk∏adanie swoich stosunków z innymi zgod-

nie z w∏asnymi potrzebami, upodobaniami

i wartoÊciami. Wszystko to, co od nas zale˝y

i do nas nale˝y (czyli nasze myÊli, post´po-

wanie, potrzeby, prawa, obowiàzki ), tworzy

nasze terytorium psychologiczne i ka˝dy ma

prawo do jego obrony. Przekraczanie granic

terytorium psychologicznego ÊciÊle wià˝e si´

z emocjami ujemnymi tj. z∏oÊç, gniew, wro-

goÊç czy ch´ç odwetu. Dlatego niezmiernie

wa˝nà umiej´tnoÊcià w relacjach interperso-

nalnych jest asertywnoÊç. Informujàc oto-

czenie, rozmówc´ o swoich uczuciach zwià-

zanych z danà sytuacjà, wyra˝ajàc wprost

swoje oczekiwania, mo˝na t´ zmian´ uzy-

skaç. JeÊli pami´tamy o granicach w∏asnego

terytorium psychologicznego oraz granicach

terytorium psychologicznego naszego roz-

mówcy. 

Podstawà praktyki piel´gniarskiej i fun-

damentem piel´gnowania jest kontakt piel´-

gniarki z pacjentem.

Komunikowanie si´, czyli przekaz wer-

balny i niewerbalny, umo˝liwia poznanie

cierpieƒ, potrzeb i oczekiwaƒ ci´˝ko chorych

pacjentów i ich bliskich. Dla chorych stano-

wi podstawowe ogniwo ∏àczàce go z opieku-

jàcymi si´ i otaczajàcym Êwiatem ze-

wn´trznym. Opiekujàcym si´ poma-

ga dotrzeç do wn´trza chorego –

z regu∏y trudno dost´pnych obsza-

rów ˝ycia intymnego, duchowego.

Wa˝nymi formami przekazu oprócz

s∏ów sà j´ki, westchnienia, p∏acz oraz

niewerbalne formy porozumiewania

si´ stanowiàce 70% przekazu: zna-

czàce milczenie, wyraz i mimika twa-

rzy, kontakt wzrokowy lub jego uni-

kanie, gesty, uk∏ad cia∏a i dotyk.

Brak korelacji pomi´dzy przeka-

zem s∏ownym a niew∏aÊciwym, nie

korespondujàcym z przekazywanà tre-

Êcià sposobem zachowania si´ roz-

mówcy, zak∏óca w znacznym stopniu

proces komunikowania si´. Zrozu-

mienie j´zyka gestów u∏atwiajà: zdol-

noÊç bacznego spostrzegania, nieza-

burzona percepcja i umiej´tnoÊç kon-

centrowania si´. NieuÊmierzony ból,

dusznoÊç i inne dokuczliwe objawy

oraz l´k i niepokój, znacznie utrudnia-

jà choremu swobodny kontakt. Chory

mo˝e byç ca∏kowicie zniewolony

przerastajàcym go cierpieniem – nie-

znoÊnymi doznaniami.

Nie mamy gotowych technik roz-

mowy z cierpiàcym cz∏owiekiem.

Mo˝e jedynie tyle, ˝e trzeba opanowaç l´k,

zachowaç si´ naturalnie i przyjaênie, zacho-

waç pogod´ ducha i wiar´ w wartoÊç i sens

˝ycia. Je˝eli jest coÊ, co rani cierpiàcego cz∏o-

wieka to rezerwa, z jakà si´ do niego zbli˝a-

my. Nie musimy, nawet nie powinniÊmy mó-

wiç zbyt wiele – raczej nastawiç si´ na bardzo

uwa˝ne s∏uchanie. Pustki nie sposób wype∏-

niç s∏owami, wype∏niç jà mo˝e jedynie obec-

Katarzyna Mazur ● Mgr piel´gniarstwa, I Oddzia∏ Kardiochirurgii 

– SPSK Nr 7 SUM w Katowicach GCM im. prof. Leszka Gieca 

Komunikacja interpersonalna między pielęgniarką a pacjentem,
czyli jak mówić, by pacjenci nas słuchali i jak słuchać, 
by pacjenci mówili...?
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noÊç cz∏owieka. Chory cz´sto stawia trudne

pytania. Nie nale˝y spieszyç si´ z odpowie-

dzià. Chory dobrze wie, ˝e my jej tak˝e nie

znamy. Dlaczego wi´c stawia takie pytania?

Mo˝e dlatego, ˝eby podzieliç si´ bólem? Mo-

˝e to byç tak˝e forma nawiàzania z nami kon-

taktu. Najcz´Êciej ten, kto zadaje pytanie no-

si w sobie odpowiedê. Trzeba wi´c pomóc

choremu ws∏uchaç si´ w siebie, wydobyç to

co ukryte w podÊwiadomoÊci. Ukryty pro-

blem wydobyty na powierzchni´ musi wy-

brzmieç. Milczenie w tym wypadku ma

ogromne znaczenie. Ju˝ samà swojà obecno-

Êcià i ˝yczliwoÊcià pomagamy choremu spoj-

rzeç prawdzie w oczy z odwagà. Jest to za-

zwyczaj trudna rozmowa, która cz´sto „nie

klei si´” – wymaga wielkiej cierpliwoÊci, zro-

zumienia i opanowania w∏asnego stresu. By-

wa jednak czasem, ˝e rozmowa z chorym od

pierwszej chwili spotkania jest solidna, rze-

czowa, szczera, nawet bardzo serdeczna. JeÊli

chory odkrywa przed nami „ciemne strony

swojego ˝ycia”, swoje za∏amania moralne czy

upadki, wa˝ne jest, ˝eby mu nie przerywaç,

ale pozwoliç si´ wypowiedzieç do koƒca –

nie osàdzaç go, ale te˝ nie wybielaç. S∏ucha-

nie to coÊ wi´cej ni˝ technika.

Komunikowanie w relacjach
pielęgniarka-pacjent

By piel´gnowanie by∏o efektywne, pod-

stawà jest kszta∏towanie w∏aÊciwej relacji

z pacjentem majàcej charakter wspomagajà-

co-leczniczy. Jest to zapewnienie takiej po-

mocy, najbardziej potrzebnej, która przy-

wraca nadziej´, pomaga w bezradnoÊci, po-

budza do aktywnoÊci i wspó∏dzia∏ania, przy-

gotowujàc do samodzielnoÊci. KtoÊ przyja-

zny, kompetentny, komu mo˝na w pe∏ni za-

ufaç. Piel´gniark´ powinny charakteryzo-

waç postawy „do cz∏owieka”, takie cechy jak

szacunek i kompetencja; powinna ceniç

godnoÊç pacjenta, znaç i respektowaç jego

ludzkie prawa. Sprawy te powinny stanowiç

jej najwy˝sze wartoÊci i znajdowaç si´

u podstaw motywacji zawodowych. Wyma-

gane jest od piel´gniarki posiadanie wszech-

stronnej wiedzy o cz∏owieku, zdrowiu, cho-

robie, ale niezb´dna jest równie˝ wiedza

w komunikowaniu mi´dzyludzkim.

Piel´gniarka powinna znaç swojego pa-

cjenta, który jest niepowtarzalnà indywidual-

noÊcià; ma rodzin´, przyjació∏, wierzenia, hie-

rarchi´ wartoÊci, ale te˝ problemy i obawy.

W kszta∏towaniu relacji terapeutycznej z pa-

cjentem piel´gniarka powinna pozyskaç za-

ufanie pacjenta, przez to odzyska poczucie

bezpieczeƒstwa. Musimy zdawaç sobie spra-

w´, ̋ e zaufanie wymaga ciàg∏ego umacniania,

mo˝na je ∏atwo straciç i jest poddawane cià-

g∏ym próbom. W tym celu staramy si´ spe∏niç

jak najwi´cej czynników warunkujàcych pra-

wid∏owà komunikacj´ interpersonalnà tj: kli-

mat, czyli ogó∏ warunków oddzia∏ujàcych na

cz∏owieka w danej sytuacji. Wytworzenie cie-

p∏a i bliskoÊci zale˝y od cech osobowoÊci pie-

l´gniarki, przejawia si´ ono w s∏owach oraz

pozas∏ownie (ton g∏osu, wyraz twarzy, gesty).

Sprzyjajà takiemu klimatowi warunki intym-

noÊci i spokoju. Zachowanie piel´gniarki po-

winno cechowaç si´ naturalnoÊcià, ale nie im-

pulsywnoÊcià; winna okazywaç spokój, opa-

nowanie, wra˝liwoÊç i akceptacj´ pacjenta.

Akceptacja oznacza bezwarunkowe

przyjmowanie pacjenta takiego jakim jest,

a wi´c nieocenianie i nie krytykowanie. Nie

jest to przyznawaniem racji, lecz uznaniem

prawa do bycia sobà i pope∏niania b∏´dów.

Akceptacja umacnia w pacjencie poczucie

w∏asnej wartoÊci, umo˝liwia wspólne roz-

wa˝ania, które by∏y b∏´dne lub zbyt po-

chopne.

Szacunek, jaki okazuje piel´gniarka pa-

cjentowi jest potwierdzeniem poczucia w∏a-

snej wartoÊci, a jest to niezmiernie istotne

w czasie choroby, gdy bywa ono zachwiane.

Piel´gniark´ powinny cechowaç du˝a wra˝li-

woÊç i szacunek (przejawiane w sposób wer-

balny i pozawerbalny). Nigdy nie powinna

okazywaç lekcewa˝enia, szczególnie w sytu-

acjach kr´pujàcych dla pacjenta. 

Oparcie fizyczne i psychiczne zwi´ksza

poczucie zaufania, bezpieczeƒstwa, nadziei.

Piel´gniarka musi reagowaç stosownie do

potrzeb pacjenta, sygnalizowaç swoim za-

chowaniem, ˝e zawsze mo˝na na nià liczyç;

chce i mo˝e pomóc. 

AutentycznoÊç piel´gniarki wymaga, by

w swoim post´powaniu by∏a prawdziwa

i uczciwa. W sytuacjach przygn´bienia, nie

mo˝noÊci opanowania si´ powinna wyjaÊniç

przyczyny swojego zachowania. 

CelowoÊç jest Êwiadomym i wyraênym

okreÊleniem, do czego si´ zmierza w kontak-

tach z pacjentem. Wymaga od niej odejÊcia

od rutyny, przypadkowoÊci i stawia przed

nià zobowiàzanie do rozwagi, wnikliwoÊci

i jasnego okreÊlenia celów. 

OtwartoÊç to przejawianie gotowoÊci

i zdolnoÊci wys∏uchania, rozumienia i akcep-

tacji pacjenta. Jest to ÊwiadomoÊç ró˝nic

mi´dzy ludêmi, a tak˝e gotowoÊç do przyj´-

cia krytyki.

W kszta∏towaniu terapeutycznej relacji

piel´gniarka-pacjent istotny jest fakt, i˝

oÊrodkiem jest pacjent i jego problemy, a ce-

lem najlepsza pomoc ze strony piel´gniarki.

Empatia jest niezmiernie potrzebna. Rozwi-

janie zdolnoÊci empatycznych wymaga kon-

centrowaniu uwagi na pacjencie, staranie si´

rozpoznawaç, co on myÊli i czuje. Piel´gniar-

ka, która posiada te zdolnoÊci dostrzega pro-

blemy pacjenta i potrafi mu pomóc. 

W komunikowaniu terapeutycznym pie-
l´gniarka musi byç Êwiadoma mo˝liwoÊci
pope∏niania b∏´dów. Oto najcz´Êciej po-
pe∏niane: 
• bronienie si´,

• doradzanie,

• fa∏szywe zapewnianie,

• ganienie,

• g∏uche milczenie,

• moralizowanie,

• niew∏aÊciwoÊci zwiàzane z zadawaniem

pytaƒ,

• ocenianie,

• patronowanie,

• racjonalizowanie uczuç,

• sugerowanie odpowiedzi,

• zmienianie tematu.

Aby zachowywaç si´ naturalnie i sponta-

nicznie piel´gniarka musi nauczyç si´ pos∏u-

giwaç ró˝nymi sposobami komunikowania,

koncentrowaç si´ na pacjencie oraz unikaç

b∏´dów. Istotnà rzeczà jest, by w trudnych

sytuacjach z pacjentami analizowaç je i dà-

˝yç do poznania ich przyczyn. Piel´gniarka

musi mieç ÊwiadomoÊç, ˝e z niektórymi pa-

cjentami nawiàzanie relacji terapeutycznej

mo˝e si´ nie udaç. 
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Rok 2010 naukowcy Âlàskiego Centrum

Chorób Serca w Zabrzu, Instytutu

Onkologii w Gliwicach oraz Fundacji Roz-

woju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Religii w Zabrzu, skupieni wokó∏ problemu

regeneracji serca rozpocz´li z entuzjazmem

i radoÊcià, ale tak˝e z niema∏à obawà i niepo-

kojem. Âlàskie Centrum Chorób Serca two-

rzàc konsorcjum naukowe z Instytutem On-

kologii w Gliwicach oraz Fundacjà Rozwoju

Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii

w Zabrzu otrzyma∏o dofinansowanie ze

Êrodków Unii Europejskiej w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka (poddzia∏anie 1.3.1), w wysokoÊci 7.8

mln z∏otych na rozwój i realizacj´ programu

naukowego dotyczàcego regeneracji mi´Ênia

sercowego z wykorzystaniem sercowych ko-

mórek macierzystych. 

Projekt, którego czas trwania przewidzia-

no na lata 2010-2014, zatytu∏owany „Ser-
cowe komórki macierzyste i progenito-
rowe - nowa metoda regeneracji uszko-
dzonego serca” wspó∏finansowany ze

Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka, dotyka

komórek, których potencja∏ regeneracyjny

wydaje si´ mieç olbrzymie znaczenie w od-

budowie uszkodzonego mi´Ênia sercowego,

zak∏ada skutecznà izolacj´ i hodowl´ tych˝e

komórek in vitro oraz aplikacje w modelu

niedokrwienia u myszy otwierajàc drog´ do

dalszych badaƒ doÊwiadczalnych i klinicz-

nych. Co wa˝ne, projekt ten stanowi frag-

ment szerszego Projektu Badawczego, wy-

chodzàcego daleko poza okres 5 lat, majàce-

go na celu przygotowanie silnych funda-

mentów pod pierwsze kliniczne zastosowa-

nie sercowych komórek macierzystych. 

Projekt podzielono na trzy etapy, z czego

dwa pierwsze realizowane b´dà ze Êrodków

UE: pierwszy, który skupia si´ na izolacji

i hodowli komórkowej z fragmentów eks-

plantowanego mi´Ênia sercowego cz∏owie-

ka, z dok∏adnà charakteryzacjà materia∏u in

vitro, drugi, który zak∏ada szereg doÊwiad-

czeƒ na zwierz´tach laboratoryjnych, doku-

mentujàcych regeneracyjny potencja∏ CSC,

oraz etap trzeci, którego fundamentem b´-

dà wyniki otrzymane we wczeÊniejszych

etapach – badanie kliniczne, przeprowadzo-

ne na wyselekcjonowanej grupie chorych,

pozbawionych innych opcji leczenia, oce-

niajàc mo˝liwoÊç i bezpieczeƒstwo oraz

skutecznoÊç implantacji autologicznych

CSC do niewydolnego serca ludzkiego. Na-

le˝y bowiem pami´taç, i˝ pomimo bardzo

du˝ego post´pu w leczeniu farmakologicz-

nym przewlek∏ej niewydolnoÊci serca

(wprowadzenie inhibitorów konwertazy an-

giotensyny, inhibitorów receptorów beta-

adrenergicznych, statyn) a tak˝e post´pu

w kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii

(kardiodefibrylatory, chirurgiczny remode-

ling lewej komory – SVR, systemy wspo-

magania lewej komory – LVAD) z∏otym

standardem leczenia zaawansowanej postaci

niewydolnoÊci uk∏adu krà˝enia pozostaje

transplantacja serca. Mechaniczne urzàdze-

nia majàce wspomóc lub zastàpiç uszkodzo-

ne serce nie sà dostatecznie rozpowszech-

nione, a ich stosowanie ∏àczy si´ z szeregiem

ograniczeƒ. Stàd rosnàce zainteresowanie

alternatywnymi sposobami regeneracji mi´-

Ênia sercowego. 

Celem terapii komórkowej jest wprowa-

dzenie niezró˝nicowanych komórek do ser-

ca (chirurgicznie lub przezskórnie) i po-

przez ich ró˝nicowanie odtworzenie ele-

mentu kurczliwego mi´Ênia sercowego.

Wspó∏czesna medycyna dysponuje plejadà

komórek niezró˝nicowanych, które w zale˝-

noÊci od zdolnoÊci proliferacyjnych i poten-

cja∏u regeneracyjnego, znalaz∏y zastosowa-

nie w wielu dziedzinach sztuki lekarskiej.

W terapii chorób serca z ró˝nym efektem

stosowano dotychczas komórki hematopo-

etyczne (zarówno w postaci nieoczyszczo-

nej jak i puryfikowane – np. komórki me-

zenchymalne), Êródb∏onkowe komórki pro-

Micha∏ Zembala ● Dr n. med., Katedra i Oddzia∏ Kliniczny Kardiochirurgii 

i Transplantologii SUM, Âlàskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

Piotr Wilczek ● Dr n. med., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 

im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Tomasz Cichoƒ, Ryszard Smolarczyk ● Dr. n. med., Zak∏ad Biologii Molekularnej,
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Sercowe komórki macierzyste 
Szansa dla serca, szansa dla Śląska

Ryc. Komórki w hodowli wtórnej pozytywne o charakterze macierzystych komórek ser-
cowych: A – tworzące sfery CSC B, C - reakcja pozytywna względem receptora c-kit.
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genitorowe oraz mioblasty szkieletowe. Ko-

mórki te charakteryzujà si´ ró˝nà zdolnoÊcià

do ró˝nicowania si´ w komórki mi´snia ser-

cowego - kardiomiocyty. Mioblasty – ko-

mórki satelitarne w∏ókien mi´Êni szkieleto-

wych – ulegajà ró˝nicowaniu wy∏àcznie do

komórek mi´Êni poprzecznie prà˝kowa-

nych, których odpornoÊç na niedokrwienie

jest wielokrotnie wi´kszà ni˝ komórek mio-

kardium. Chocia˝ mioblasty zosta∏y wielo-

krotnie zastosowane w badaniach klinicz-

nych, ich najwi´kszà wadà jest asynchronia

z komórkami mi´Ênia sercowego, co skut-

kuje niebezpiecznymi, zagra˝ajàcymi ˝yciu

pacjenta zaburzeniami rytmu serca. Najwi´-

cej uwagi poÊwi´cono komórkom macierzy-

stym pochodzenia szpikowego, które sà ∏a-

twe do pozyskania, izolacji i hodowli, a któ-

rych liczba dramatycznie wzrasta po ka˝-

dym incydencie sercowo-naczyniowym su-

gerujàc udzia∏ tych˝e komórek w mechani-

zmach obronnych organizmu. Jednak˝e

mo˝liwoÊci transdyferencjacji komórek he-

matopoetycznych wydajà si´ byç mocno

ograniczone. Mezenchymalne komórki ma-

cierzyste (Mesenchymal Stem Cells, MSC)

których potencja∏ oceniany jest najwy˝ej,

stanowià jedynie ok. 2% wszystkich macie-

rzystych komórek szpiku. Poniewa˝ tylko

30% z MSC ma zdolnoÊç ró˝nicowania si´

do kardiomiocytów, to w przypadku poda-

nia choremu pe∏nej frakcji macierzystych

komórek szpikowych tylko nieco wi´cej ni˝

0,5% z nich potencjalnie mo˝e przekszta∏ciç

si´ w dojrza∏e kardiomiocyty. Komórki he-

matopoetyczne nie sà narzàdowo specyficz-

ne, co zawsze stwarza niebezpieczeƒstwo

karcynogenezy. 

Trudno nie zauwa˝aç sytuacji klinicz-

nych, w których obserwowana popra-

wa funkcji serca mo˝e byç wynikiem jego

autoregeneracji. Przypadki ostrej niewydol-

noÊci serca, przebiegajàce z bardzo niskà

frakcjà wyrzutowà lewej komory

(LVEF=10-15%) wymagajà natychmiasto-

wej interwencji w∏àcznie z zastosowaniem

mechanicznego wspomagania krà˝enia

w postaci balonu do kontrpulsacji we-

wnàtrzaortalnej (IABP) lub sztucznej ko-

mory serca. Niewydolne serce, silnie wspo-

magane przez urzàdzenie mechaniczne, pra-

cujàc bez obcià˝enia, ulega skutecznej auto-

regeneracji w czasie 80-140 dni, z powro-

tem funkcji skurczowej nawet do 40%. Me-

chanizm tak dramatycznej poprawy wcià˝

pozostaje niejasny. JednoczeÊnie nie

u wszystkich pacjentów podobnie silna au-

toregeneracja zachodzi, implikujàc koniecz-

noÊç sta∏ego wspomagania mechanicznego

lub transplantacji serca (bridge to destina-

tion, bridge to transplantation). Terapia

z zastosowaniem komórek multipotencjal-

nych zdolnych odtworzyç aparat kurczliwy

i przywróciç funkcj´ skurczowà serca stano-

wi jednà z najwi´kszych wyzwaƒ wspó∏cze-

snej kardiologii i kardiochirurgii. Wysoka

specyficznoÊç CSC eliminuje ryzyko karcy-

nogenezy, a du˝y potencja∏ regeneracyjny

wydaje si´ byç niezwykle obiecujàcy w tera-

pii. 

Sercowe komórki macierzyste (Cardiac

Stem Cells – CSC), których skutecznà

izolacj´ i hodowl´ przewiduje Projekt, sà no-

woodkrytà grupà komórek multipotencjal-

nych, zdolnych do wielokrotnej replikacji

i ró˝nicowania si´ w kardiomiocyty, komór-

ki endothelium oraz komórki mi´Êni g∏ad-

kich. Komórki te rezydujà wy∏àcznie w mi´-

Êniu sercowym. Charakteryzuje wyst´powa-

nie powierzchniowych bia∏ek c-kit

(CD117), MDR-1 oraz sca-1. JednoczeÊnie

brak na ich powierzchni markerów charakte-

rystycznych dla komórek hematopoetycz-

nych, neuronalnych, komórek mi´Êni szkie-

letowych, g∏adkich, kardiomiocytów oraz

komórek endothelium. DoÊwiadczenia wie-

lu oÊrodków ukaza∏y istnienie CSC w mio-

kardium wielu gatunków zwierzàt laborato-

ryjnych oraz u cz∏owieka. Liczba, jak i cz´-

stoÊç wyst´powania CSC w mi´Êniu serco-

wym jest trudna do oszacowania, przypusz-

cza si´ jednak, i˝ ustalona zostaje jeszcze

podczas ˝ycia p∏odowego lub bezpoÊrednio

po narodzinach, jest zmienna w zale˝noÊci

od gatunku i waha si´ w granicach 1 CSC na

8000 – 20 000 kardiomiocytów (u cz∏owie-

ka 1 CSC na 10 000 kardiomiocytów, Êred-

nio ok. 3,7 komórki/mm3). 

Odkrycie CSC zrewolucjonizowa∏o spo-

sób postrzegania mi´Ênia sercowego, jako

organu pozbawionego zdolnoÊci regenera-

cyjnej. Obecnie uwa˝a si´, i˝ starzejàce si´

komórki mi´Ênia sercowego, zarówno kar-

diomiocyty jak i komórki tworzàce naczynia

wieƒcowe, a tak˝e komórki zr´bowe, ulega-

jàce apoptozie/nekrozie sà nieustannie za-

st´powane przez odpowiadajàce im, w pe∏-

ni funkcjonalne nowe generacje komórek,

b´dàce wynikiem ró˝nicowania si´ endo-

gennych komórek macierzystych. Równo-

waga mi´dzy procesami tworzenia a nisz-

czenia warunkuje homeostaz´ myocardium.

Publikowane wczeÊniej dane pokazujà, ˝e

w warunkach fizjologicznych, u doros∏ego

cz∏owieka ka˝dego dnia apoptozie ulega bli-

sko 3x106 kardiomiocytów. JeÊli identyczna

liczba komórek nie powsta∏aby ka˝dego

dnia, to przy zak∏adanym Êrednim czasie

trwania apoptozy (3 godziny) i obumiera-

nia kardiomiocyta (24 godziny), oraz szacu-

jàc liczb´ komórek mi´Ênia sercowego (lewa

komora) na 4,9-1,0 x 109 serce uleg∏oby

ca∏kowitej degradacji w czasie 4-5 lat. Ist-

niejàcy stan wiedzy pozwala wi´c przypusz-

czaç, i˝ nieprzerwanie funkcjonujàcy proces

Ryc. Prawdopodobny scenariusz terapii sercowymi komórkami macierzystymi:
pobranie fragmentu serca metodą przezskórnej biopsji 

– izolacja i hodowla w laboratorium – podanie namnożonych komórek dosercowo 
(bezpośrednie wstrzyknięcie w mięsień), dowieńcowo (przezskórnie, 

cewnikiem do naczyń wieńcowych).

▼
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repopulacji kardiomiocytów skutkuje wy-

mianà wszystkich komórek mi´Ênia serco-

wego 18-20 razy w ciàgu ˝ycia cz∏owieka.

Najnowsze publikacje potwierdzajà Êmia-

∏oÊç tych teorii, ukazujàc i˝ komórki mio-

kardium w jednym i tym samym sercu majà

ró˝ny wiek. 

Udzia∏ CSC w fizjologii oraz patofizjo-

logii serca jest wcià˝ przedmiotem in-

tensywnych badaƒ. Wiadomo, i˝ liczba

CSC zmniejsza si´ z wiekiem, a zwi´kszona

proliferacja CSC przyczynia si´ do klinicz-

nie jawnego przerostu mi´Ênia sercowego

w odpowiedzi na zwi´kszone obcià˝enie.

Olbrzymi potencja∏ regeneracyjny serca wy-

daje si´ byç jednak niewystarczajàcy w wa-

runkach niedokrwienia. Przyczyn upatruje

si´ mi´dzy innymi w niskiej tolerancji nie-

dotlenienia przez CSC i ich obumarciu

w obszarze zawa∏u. Niejasne jest pochodze-

nie CSC, które uznane sà przez wielu bada-

czy za komórki pochodzenia szpikowego.

WyjaÊnienia wymaga sposób aktywacji tych-

˝e komórek i mechanizm sterujàcy ich mi-

gracjà do miejsca uszkodzenia. Znalezienie

choç cz´Êciowych odpowiedzi na te, ale

i wiele innych pytaƒ pozwoli nam stopnio-

wo myÊleç o przeprowadzeniu badaniu kli-

nicznym.

Warunkiem koniecznym do spe∏nienia

przed rozpocz´ciem badaƒ klinicznych jest

dokonanie niezwykle dok∏adnej i skrupulat-

nej oceny w∏aÊciwoÊci CSC, w∏àcznie

z optymalizacjà metod pobrania tkanki jak

i samych procedur izolacji i hodowli komór-

kowych. Naprzeciw tym problemom wy-

chodzà cele niniejszego Projektu.

Projekt, ze wzgl´du na jego z∏o˝onoÊç,

jest realizowany przez Konsorcjum Nauko-

we z∏o˝one ze Âlàskiego Centrum Chorób

Serca w Zabrzu, Fundacji Rozwoju Kardio-

chirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w Za-

brzu oraz Instytutu Onkologii w Gliwi-

cach. Konsorcjanci majà dobrà i d∏ugà hi-

stori´ wspó∏pracy zarówno w dziedzinach

angiogenezy, hodowli komórkowych, ozna-

czeƒ immunohistochemicznych, oraz no-

woczesnych technologii medycznych

(sztuczne komory wspomagania serca

POL-VAD, projekt robota kardiochirur-

gicznego RobinHeart). Projekt finansowa-

ny w ramach dotacji ze Êrodków UE w ra-

mach POIG zdecydowanie tà wspó∏prac´

zacieÊni, rozwijajàc trzy oÊrodki we wspól-

nym temacie regeneracji mi´Ênia sercowe-

go, ale tak˝e ka˝dà z nich osobno, poprzez

realizowanie projektów na bazie doÊwiad-

czeƒ, parku sprz´towego i materia∏owego.

Dalszy rozwój oÊrodka uczestniczàcego

w Projekcie, jego zwi´kszony potencja∏ na-

ukowo-badawczy czy te˝ uzyskane w wyni-

ku Projektu technologie – to cele podsta-

wowe dotacji unijnych. Program, którego

ramy czasowe okreÊlono na 5 lat, trwaç po-

winien daleko poza ten czas, a w oparciu

o wyniki uzyskane podczas jego realizacji

powinny powstaç nast´pne programy i pro-

jekty badaƒ.

Wierzymy, ˝e tak w∏aÊnie si´ stanie

i w przypadku naszego Projektu. Otrzyma-

ne dofinansowanie po raz pierwszy pozwo-

li∏o zadbaç o personel uczestniczàcy w bada-

niu, oferujàc wynagrodzenia na miar´ euro-

pejskich placówek badawczych. Projekt re-

alizowaç b´dzie zespó∏ 15 osób w tym: 5

kobiet, 6 m∏odych naukowców, doktoran-

tów, magistrantów i studentów dajàc du˝à

szans´ na rozwój zawodowy wielu z nich.

JednoczeÊnie nale˝y pami´taç, ˝e rozlicze-

nie dotacji ze Êrodków UE w ramach

POIG jest nie∏atwe. Projektem od strony

administracyjnej zarzàdza zespó∏ ksi´go-

wych (osobny w ka˝dej instytucji partycy-

pujàcej) specjalistów od zamówieƒ publicz-

nych oraz koordynatorów do spraw spra-

wozdawczoÊci. Na potrzeby projektu po-

wsta∏ Sekretariat i prowadzona jest strona

internetowa, której celem jest informowa-

nie opinii publicznej o celach i za∏o˝eniach

badania, jego post´pie i dalszych planach.

Wierzymy, ˝e Projekt ten przyczyni si´ do

rozwoju medycyny regeneracyjnej w Pol-

sce, ale i na Êwiecie, do rozwoju instytucji

wchodzàcych w sk∏ad Konsorcjum, ale

przede wszystkim, pomo˝e naszym pacjen-

tom, którzy mo˝e ju˝ nied∏ugo b´dà g∏ów-

nym jego beneficjentem. ■

Odkilku lat s∏yszymy o krwiotwór-

czych komórkach macierzystych

(KKM). Zdania na ten temat wÊród perso-

nelu medycznego sà bardzo podzielone, ale

czy znalezienie odpowiedzi na n´kajàce

ludzkoÊç choroby nie sà dla wspó∏czesnej

medycyny priorytetem? Czy nadzieje cho-

rych na wynalezienie terapii skutecznych

w walce z cierpieniami spowodowanymi

przez nieuleczalne choroby sà realne? Czy

komórki macierzyste to rzeczywiÊcie no-

woÊç? 

Historia
Pierwsze badania prowadzone by∏y na

zwierz´tach i si´gajà po∏owy ubieg∏ego stu-

lecia – rok 1949, badacz Jacobsen i w 1951

roku Lorenz oraz Ich wspólnicy. Wnioski

z Ich pracy dowiod∏y skutecznoÊci terapeu-

tycznych iniekcji do˝ylnych wyciàgów ze

szpiku kostnego w leczeniu zwierzàt podda-

nych naÊwietleniu letalnà dawkà promienio-

wania RTG. W 1981 roku naukowcy Evans

i Kaufman po raz pierwszy wyizolowali ko-

mórki macierzyste bezpoÊrednio z w´z∏a za-

rodkowego mysiej blastocysty. Badania te

i szereg innych prac naukowców na Êwiecie

doprowadzi∏y do poszerzenia naszej wiedzy

o mo˝liwoÊciach wykorzystania komórek

macierzystych, które obecnie sà uwa˝ane za

jednà z najwi´kszych nadziei medycyny.

Na Êwiecie pierwsze banki krwi p´powi-

nowej powsta∏y w 1993 roku, natomiast

w Polsce pierwszy bank powsta∏ w 2000 ro-

ku w Warszawie. Obecnie istnieje kilka

oÊrodków gotowych przeprowadziç prze-

szczep krwi p´powinowej. Dokonano jak

dotàd kilkunastu przeszczepów, a pierwszy

z nich przeprowadzono w 1983 roku w Po-

znaniu. By∏o to pierwsze syngeniczne prze-

Cudowne komórki

Ma∏gorzata Kowalska ● Po∏o˝na, Szpital Zakonu Bonifratrów 

pw. Anio∏ów Stró˝ów w Katowicach-Bogucicach
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szczepienie szpiku u dziecka z niedokrwisto-

Êcià plastycznà – Prof. U. Radwaƒska. Na-

st´pnie w 1984 roku Prof. W. J´drzejczak

(Warszawa) przeprowadzi∏ pierwsze w Pol-

sce przeszczepienie alloBMT (BMT – ze

szpiku kostnego) oraz w 1985 roku pierw-

sze w Polsce autoBMT. Prof. J. Ho∏owiecki

w 1996 roku przeprowadzi∏ pierwszy w Pol-

sce przeszczep alloBMT od dawcy niespo-

krewnionego. Wed∏ug ró˝nych êróde∏ do

dnia dzisiejszego wykonano ponad 7000

przeszczepieƒ krwi p´powinowej, z czego

ponad 600 dla rodzeƒstwa oraz kilkadziesiàt

autologicznych. Obecnie komórki macierzy-

ste wykorzystuje si´ g∏ównie w leczeniu

ostrych i przewlek∏ych bia∏aczek, niedokrwi-

stoÊciach aplastycznych, dysfunkcji szpiku

kostnego, genetycznie uwarunkowanych

ci´˝kich niedoborów odpornoÊci, nowotwo-

rów litych.

Źródła i pozyskiwanie KKM
1. Szpik kostny – g∏ównie przeszczepienia

allogeniczne (przeszczep od innego osob-

nika np. przeszczep rodzinny) - bez za-

mra˝ania.

2. Krew obwodowa – przeszczepienia au-

tologiczne (dawca jest jednoczeÊnie bior-

cà) – z zamra˝aniem i allogeniczne.

3. Krew p´powinowa – pobierana z ∏o˝y-

ska – zamro˝ona.

Komórki macierzyste pobrane w trakcie

porodu majà wiele zalet przewy˝szajàcych

komórki szpiku kostnego. Komórki pobrane

w trakcie porodu sà bowiem m∏odsze, mniej

dojrza∏e, posiadajà du˝à zdolnoÊç namna˝a-

nia.

Pobranie KKM 
z krwi pępowinowej

Pobranie krwi jest ca∏kowicie bezbolesne

i odbywa si´ bezpoÊrednio po urodzeniu

p∏odu, zaklemowaniu p´powiny, nak∏uciu

w sposób ja∏owy ˝y∏y p´powinowej. Krew

pobierana jest przez personel po∏o˝niczy Sa-

li Porodowej, do specjalnie przeznaczonych

do tego celu worków wchodzàcych w sk∏ad

zestawu dostarczanego przez bank, w któ-

rym pacjentka zdecydowa∏a si´ zmagazyno-

waç krew. Pobranie trwa kilka minut a na-

st´pnie zestaw jest przewo˝ony przez pra-

cownika banku do laboratorium, gdzie

krew jest poddawana badaniom, a nast´pnie

mro˝eniu. Krew jest zamro˝ona w ciek∏ym

azocie i przechowywana w temperaturze -

190 C. Badania wskazujà, ˝e komórki ma-

cierzyste przechowywane nawet ponad 20

lat i d∏u˝ej nie zmieniajà swych w∏aÊciwoÊci

i majà taki sam sk∏ad jak w momencie za-

mra˝ania. Dziecko po uzyskaniu pe∏nolet-

noÊci dysponuje krwià i decyduje jak ma byç

ona wykorzystana.

Prawdopodobieƒstwo zidentyfikowania
dawców:
1. Rodzeƒstwo ok. 25-30%

2. Dalsza rodzina ok. 5%

3. Niespokrewniony ok. 70%

Dokonania polskich 
naukowców

W Polsce lekarze wykorzystujà komórki

macierzyste m. in. do regeneracji uszkodzo-

nego serca po zawale. Szef zespo∏u z Pozna-

nia, Prof. Maciej Kurpisz z Zak∏adu Biologii

Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytu-

tu Genetyki Cz∏owieka PAN, pracuje nad

usuwaniem blizn po zawa∏ach. Zabieg pole-

ga na pobraniu KKM z uda, rozmno˝eniu

ich i podaniu do serca przez ma∏e okienko

wyci´te w skórze na wysokoÊci blizny poza-

wa∏owej. Prof. dr hab. n. med. Bogus∏aw

Machaliƒski z Pomorskiej Akademii Me-

dycznej w Szczecinie prowadzi badania nad

zastosowaniem komórek macierzystych

w medycynie regeneracyjnej. Komórki ma-

cierzyste izolowane sà ze szpiku kostnego,

krwi obwodowej oraz krwi p´powinowej.

Dzi´ki pracy naukowców jest nadzieja, ˝e

w niedalekiej przysz∏oÊci b´dzie mo˝na za-

stosowaç zdobytà wiedz´ w leczeniu chorób

uk∏adu nerwowego takich jak:

• udar mózgu 

• uszkodzenie rdzenia kr´gowego 

• chorobie Parkinsona

• plàsawicy Huntingtona (choroba gene-

tyczna atakujàca oÊrodkowy uk∏ad nerwo-

wy – niekontrolowane ruchy oraz ot´pie-

nie)

• stwardnieniu zanikowym bocznym.

Wed∏ug doniesieƒ z wyk∏adu dr hab. n.

med. Rafa∏a Stojko – obecnie Kierownika

Oddzia∏u Ginekologiczno-Po∏o˝niczego

w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowi-

cach-Bogucicach, wyg∏oszonego na sympo-

zjum naukowo-szkoleniowym w paêdzier-

niku 2008 roku na temat „Zastosowanie

KKM w ginekologii i po∏o˝nictwie” dowia-

dujemy si´, ˝e: „… wyniki najnowszych ba-

daƒ wskazujà na mo˝liwoÊç wykorzystania

komórek macierzystych krwi p´powinowej

w leczeniu wczeÊniaków oraz noworodków,

u których wystàpi∏o niedotlenienie oko∏o-

porodowe”. Z dalszej cz´Êci wyk∏adu wnio-

skujemy, ˝e komórki macierzyste mogà

mieç znaczenie terapeutyczne w przypadku

uszkodzenia mózgu w okresie noworodko-

wym. Sà równie˝ prowadzone badania nad

znaczeniem KKM w schorzeniach endome-

trium, w aspekcie leczenia nowotworów,

w tym guzów litych jak rak jajnika.

Ostatnie lata badaƒ nad komórkami ma-

cierzystymi dostarczy∏y donios∏ych odkryç

w dziedzinie wykorzystania i zastosowania

tych komórek. JednoczeÊnie komórki te

wzbudzajà ogromne kontrowersje oraz

aspekt etyczny, wynikajàcy bardziej z niewie-

dzy i braku ch´ci poznania tematu, gdy˝ na-

le˝y rozgraniczyç komórki macierzyste za-

rodkowe od komórek macierzystych nieza-

rodkowych, pobieranych z tkanek p∏odo-

wych (krwi p´powinowej, p´powiny i ∏o˝y-

ska) lub organizmu dojrza∏ego.

Banki komórek macierzystych przeÊciga-

jà si´ w promocjach swojej oferty, ale czy jest

to wy∏àcznie komercja?

Dzi´ki decyzjom podj´tym przez rodzi-

ców, ich dzieci majà zabezpieczone zdrowie

a naukowcy mogà pracowaç nad rozwojem

nauki w tym temacie. Kilka lat temu na od-

dziale po∏o˝niczym, na którym pracuj´, pa-

cjentka ci´˝arna w oczekiwaniu na poród

bliêniàt zdecydowa∏a si´ na pobranie krwi

p´powinowej. W rozmowie ujawni∏a, ˝e dla

Niej to nie tylko myÊl o przysz∏oÊci nowona-

rodzonych dzieci by∏a motorem do podj´cia

tej decyzji - w bliskiej rodzinie by∏a osoba

chora na bia∏aczk´ i jako m∏odzi rodzice po-

stanowili zabezpieczyç krew do ewentualne-

go przeszczepu. Szczytny cel, zadziwiajàca

dojrza∏oÊç, choç niema∏y koszt dla tak m∏o-

dych rodziców, ale wart poÊwi´cenia. Mama

bliêniàt zachwyci∏a i zaskoczy∏a mnie znajo-

moÊcià tematu. Bacznie Êledz´ post´py w ba-

daniach nad tymi cudownymi komórkami

i zach´cam do Êledzenia najnowszych wyni-

ków odkryç naszych naukowców oraz do-

niesieƒ z zagranicznych oÊrodków nauko-

wych.

èród∏a:

1. Dr hab. n. med. Rafa∏ Stojko – Rozprawa Habili-

tacyjna. Âlàska Akademia Medyczna w Katowi-

cach „AktywnoÊç transkrypcyjna kompleksu telo-

merazy komórek macierzystych krwi p´powino-

wej CD34 – w zale˝noÊci od sposobu rozwiàzania

cià˝y oraz czasu jej preparatyki”. Katowice 2006 r.

2. Dr hab. n. med. Rafa∏ Stojko – wyk∏ad „Zastoso-

wanie komórek macierzystych w ginekologii i po-

∏o˝nictwie”. 2008 r.

3. Dr n. med. Agnieszka Tomaszewska, transplanto-

log – wyk∏ad z transplantacji KKM. 2009 r.

4. Materia∏y informacyjne – NOVUM BKM –

www.novumbkm.pl

5. Materia∏y informacyjne – Progenis BKM –

www.progenisbkm.pl
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Oddzia∏ Opieki Paliatywnej zosta∏ otwar-

ty 31 stycznia 2000 w B´dziƒskim

Szpitalu Nr 1, poczàtkowo jako Oddzia∏

Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, póêniej na-

zw´ zmieniono na Oddzia∏ Opieki Paliatyw-

nej. Powsta∏ z myÊlà o osobach cierpiàcych

na nieuleczalne schorzenia, g∏ównie nowo-

tworowe, u których trudno by∏o w warun-

kach domowych z∏agodziç ból i inne ucià˝li-

we dolegliwoÊci.

By∏ to pierwszy tego typu oddzia∏ w Za-

g∏´biu i Województwie Âlàskim. Utworzo-

no go dzi´ki programowi restrukturyzacji,

stworzonemu przez Dyrekcj´ Szpitala i zo-

sta∏ zaakceptowany przez w∏adze powiatu-

organ za∏o˝ycielski oraz w∏adze wojewódz-

kie. 

Oddzia∏ powsta∏ na IV pi´trze pawilonu

chirurgiczno-internistycznego z cz´Êci od-

dzia∏u chirurgicznego. Dzi´ki Êrodkom po-

zyskanym z Banku Âwiatowego przeprowa-

dzono generalny remont i wyposa˝ono od-

dzia∏ w nowoczesny sprz´t, dostosowujàc

pomieszczenia do wymogów osób niepe∏no-

sprawnych. Poczàtkowo oddzia∏ liczy∏ 10 ∏ó-

˝ek, ze wzgl´du jednak na du˝e zapotrzebo-

wanie na pomoc stacjonarnà w opiece palia-

tywnej w naszym regionie, w 2004 roku wy-

posa˝ono go w kolejne 6 ∏ó˝ek.

Oddzia∏em kieruje od poczàtku istnienia

dr n. med. Tatiana Pietrzyƒska. Funkcj´ Pie-

l´gniarki Oddzia∏owej pe∏ni Krystyna Ga-

brysiak. Dzi´ki akceptacji Konsultanta Woje-

wódzkiego z dziedziny medycyny paliatyw-

nej – dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej od-

dzia∏ uzyska∏ akredytacj´ Ministerstwa Zdro-

wia i Opieki Spo∏ecznej do prowadzenia

szkoleƒ specjalistycznych i specjalizacji lekar-

skich z dziedziny opieki paliatywnej.

Oddzia∏ jest tak˝e placówkà szkoleniowà

zaj´ç praktycznych, praktyk zawodowych

i sta˝y piel´gniarskich studiów pomosto-

wych, magisterskich i kursów kwalifikacyj-

nych.

Praca w tym oddziale wymaga od perso-

nelu specjalistycznego przygotowania.

Piel´gniarki pracujàce na Oddziale

Opieki Paliatywnej przesz∏y szkolenie w ra-

mach edukacji w zakresie medycyny palia-

tywnej, ukoƒczy∏y kurs kwalifikacyjny

z opieki paliatywnej, biorà udzia∏ w licz-

nych szkoleniach organizowanych przez

Zak∏ad Medycyny i Opieki Paliatywnej

w Katowicach, Polskie Towarzystwo Psy-

choonkologiczne, Okr´gowà Izb´ Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, Izby

Lekarskie, Hospicja.

Wed∏ug WHO opiek´ paliatywnà okreÊla

si´ jako wszechstronnà, ca∏oÊciowà opiek´

nad pacjentem chorujàcym na nieuleczalne

nie poddajàce si´ leczeniu przyczynowemu

post´pujàce choroby, sprawowanà zazwyczaj

w okresie kresu ˝ycia. Opieka ta obejmuje

zapobieganie i uÊmierzanie bólu i innych ob-

jawów somatycznych, ∏agodzenie cierpieƒ

psychicznych, duchowych i socjalnych oraz

wspomaganie rodziny chorych w czasie

trwania choroby, jak i po Êmierci chorego

w okresie tzw. osierocenia.

Opieka ta sprawowana jest przez wielo-

dyscyplinarny zespó∏ terapeutyczny, a celem

jest poprawa jakoÊci ˝ycia chorych i ich ro-

dzin.

Na naszym oddziale w sk∏ad zespo∏u te-

rapeutycznego wchodzà: lekarze, piel´-

gniarki, psycholog, kapelan, rehabilitant,

opiekunki, wolontariusze, personel pomoc-

niczy, pracownik socjalny. Staramy si´ ∏ago-

dziç nie tylko ból somatyczny, wykonaç za-

biegi piel´gnacyjne, ale dbamy o ca∏oÊciowà

holistycznà opiek´ nad chorym i jego rodzi-

nà, o z∏agodzenie wszechogarniajàcego bó-

lu obejmujàcego dusz´ i cia∏o, udzielajàc

wsparcia psychicznego, duchowego, a tak˝e

socjalnego.

Na terenie naszego ZOZ-u wspó∏pracu-

jemy z oddzia∏ami szpitalnymi. Jest to

wspó∏praca wielospecjalistyczna: zabiegi pa-

liatywne, chirurgiczne, laryngologiczne,

konsultacje.

10 lat w służbie choremu
,,Musisz byç gotowy do s∏uchania,

musisz byç gotowy do milczenia’
musisz byç zaanga˝owany w to co robisz”

(Cecely Saunders)

Krystyna Gabrysiak ● Piel´gniarka Oddzia∏owa 

Oddzia∏u Opieki Paliatywnej w B´dzinie

31 stycznia 2000 r. Tatiana Pietrzyńska, Ordynator Oddziału
Opieki Paliatywnej przecina wstęgę
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Wspó∏pracujemy równie˝ z Instytutem

Onkologii w Gliwicach, staramy si´ z∏ago-

dziç powik∏ania po radio- i chemioterapii.

Na jego zlecenie, przy stwierdzonych prze-

rzutach do koÊci, podajemy równie˝ do˝yl-

nie bifosfoniany.

Zajmujemy si´ tak˝e leczeniem chorób

wspó∏istniejàcych z chorobami nowotworo-

wymi takimi jak cukrzyca, niewydolnoÊç

krà˝enia, POCHP, odle˝ynami. 

Wspó∏pracujemy z Hospicjami Domo-

wymi z Zag∏´bia, które swojà opiekà otacza-

jà chorych z B´dzina, Sosnowca, Dàbrowy

Górniczej, Czeladzi, S∏awkowa, Siemiano-

wic Âlàskich, Siewierza. Nasi pacjenci po

uzyskaniu poprawy stanu zdrowia, przeka-

zywani sà pod opiek´ domowà.

Chorym swojà pomocà w terminalnym

okresie choroby s∏u˝à wolontariusze me-

dyczni, ale równie˝ osoby nie majàce me-

dycznego wykszta∏cenia (m∏odzie˝ licealna).

Wielu naszych podopiecznych potrzebu-

je wsparcia socjalnego, dlatego te˝ nawiàza-

liÊmy wspó∏prac´ z okolicznymi placówkami

MOPS-u.

Mamy równie˝ plany na przysz∏oÊç:

chcemy stworzyç OÊrodek Pomocy Dzien-

nej, Zespó∏ Wsparcia w ˚a∏obie, naszym ce-

lem jest wspomaganie rozwoju edukacji

w zakresie opieki paliatywnej w formie inter-

netowej, pisanie prac naukowych, edukacja

Êrodowiska medycznego, wolontaryjnego,

rodzin chorych.

Bardzo wa˝na w opiece nad chorymi jest

umiej´tnoÊç komunikowania si´ z nimi i to-

warzyszenie im przez ca∏y okres choroby,

a tak˝e podczas odchodzenia. Zawsze stara-

my si´ traktowaç chorego podmiotowo, nie

ingerowaç w jego wolnoÊç - to on ma decy-

dujàcy g∏os przy planowaniu i realizacji for-

my leczenia i opieki piel´gniarskiej.

Umiej´tne towarzyszenie, s∏uchanie, czu-

wanie, sama obecnoÊç sà cz´sto cenniejsze

od rozmów czy wykonania czynnoÊci piel´-

gnacyjnych.

Chcia∏oby si´ powtórzyç za Janem Paw-

∏em II: „Nie onieÊmiela nas to, ˝e nie mo˝e-

my uzdrowiç, ˝e nie mo˝emy pomóc, wa˝ne

˝eby przyjÊç, ˝eby byç przy cz∏owieku cier-

piàcym.

Mo˝e nawet bardziej ni˝ uzdrowienia po-

trzebuje on cz∏owieka, ludzkiego serca, ludz-

kiej solidarnoÊci”.

Wa˝ne jest, wi´c dla nas, aby pochyliç si´

nad cierpieniem chorego, czuwaç przy nim

trzymajàc go za r´k´, s∏uchaç, milczeç.

Dla chorego u kresu równie˝ bardzo

istotne jest zaspokojenie potrzeb duchowych.

W przypadku ich niezaspokojenia pojawia si´

dodatkowy stres; sk∏ada si´ na to poczucie

winy, brak wp∏ywu na w∏asne ˝ycie, poczucie

bezsensu oraz pretensje do Boga i Êwiata.

W swojej pracy nigdy nie narzucamy pacjen-

towi drogi do Boga, ale ze zrozumieniem

i cierpliwoÊcià s∏uchamy jego potrzeb i sza-

nujemy je. Swojà pos∏ug´ duszpasterskà pe∏-

nià kapelani wyznania rzymsko-katolickiego

i polsko-katolickiego. Opieka i wsparcie oso-

by duchowej, przede wszystkim zdolnoÊç ka-

p∏ana do s∏uchania i zrozumienia ludzkiego

cierpienia jest dla wierzàcego chorego bardzo

wa˝na.

Jako przes∏anie niech pos∏u˝à s∏owa

francuskiego kardyna∏a Pierre Veuillot (ar-

cybiskupa Pary˝a), które przekaza∏ swoje-

mu przyjacielowi w formie testamentu:

„Potrafimy po mistrzowsku formu∏owaç

pi´kne frazesy o cierpieniu. I ja g∏osi∏em

o cierpieniu porywajàce kazania. Niech

ksiàdz powie kap∏anom ˝eby lepiej milczeli

albowiem nie wiemy, co to znaczy cierpieç.

Kiedy to do mnie dotar∏o mog∏em ju˝ tyl-

ko p∏akaç”. ■



Jestem absolwentkà Paƒstwowej Szko∏y

Piel´gniarstwa w Gdaƒsku – Wrzeszczu,

Zaocznego Studium Nauczycielskiego Âred-

nich Szkó∏ Medycznych w Warszawie i Wy-

dzia∏u Piel´gniarstwa w Akademii Medycz-

nej w Lublinie oraz studiów podyplomo-

wych Instytutu Kszta∏cenia Nauczycieli

w Kaliszu. 

Pierwszà prac´ w charakterze piel´gniar-

ki podj´∏am w kompleksie szpitalno-sanato-

ryjnym na „Wysokiej ¸àce” w Kowarach ko-

∏o Jeleniej Góry – w lipcu 1964 roku. Perso-

nel otacza∏ osoby poczàtkujàce w zawodzie

szczególnà troskà, t∏umaczàc i wpajajàc zasa-

dy teoretyczne i umiej´tnoÊci praktyczne.

Pi´knie tam by∏o i przyznam si´ szczerze, ˝e

z wielkà przyjemnoÊcià godzi∏am trójzmia-

nowà prac´ z w∏asnym doskonaleniem si´

zawodowym oraz z uczestniczeniem w tera-

pii zaj´ciowej pacjentów. Tu poznawa∏am

w czasie wolnym od pracy nieznane mi tech-

nikami prac r´cznych; lub razem z grupà

wybiera∏am si´ na spacery po okolicy. Z tam-

tego okresu mam na zmytej radiologicznej

kliszy kilka malunków w∏asnych, a tak˝e

pierwsze próby prac z bawe∏ny lub innych

w∏óczek.

Po przyjeêdzie we wrzeÊniu 1965 r. do

Sosnowca nie od razu znalaz∏am prac´ w za-

wodzie. Najpierw by∏am sekretarkà w Li-

ceum Ogólnokszta∏càcym im. Staszica, po-

tem krótko, czyli do likwidacji placówki - in-

struktorkà w szkole asystentek piel´gniar-

skich. Prac´ piel´gniarki podj´∏am w szpita-

lu w Zagórzu, a nast´pnie w lecznictwie

otwartym w Mys∏owicach. W listopadzie

1967 roku zosta∏am przeniesiona do pracy

w tamtejszym Liceum Medycznym na sta-

nowisko nauczycielki zawodu. W 1974 roku

zosta∏am kierownikiem praktycznej nauki

zawodu, a w 1979 roku dyrektorem liceum.

W 1982 roku przenios∏am si´ do Zespo∏u

Szkó∏ Medycznych w Dàbrowie Górniczej. 

Po wypadku samochodowym (listopad

1984) i d∏ugotrwa∏ej rehabilitacji – od 1991

roku zawodowo nie pracuj´. Pisz´ wiersze,

otrzymujàc wyró˝nienia i nagrody w Kon-

kursach Poezji. Mam wydane tomiki swoich

utworów przez Polskie Towarzystwo Piel´-

gniarskie (1996 i 2001) i Okr´gowà Izb´

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

(2008). Publikuj´ tak˝e w ogólnokrajowym

Magazynie Piel´gniarka i Po∏o˝na. Dzia∏am

jako cz∏onek Komisji Historycznej przy Za-

rzàdzie Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego w Katowicach. Wspó∏pra-

cuj´ z redakcjà Biuletynu OIPiP w Katowi-

cach „Nasze Sprawy”. Prowadz´ te˝ w∏asne

strony internetowe. W chwilach szczegól-

nych maluj´ i rysuj´ poniewa˝ lubi´ to robiç

od lat dzieci´cych. W 2009 roku zosta∏am

uznana twórcà Kultury Zag∏´biowskiej

i z okazji XXV-lecia istnienia Stowarzyszenia

zamieszczona zosta∏a moja biografia w rocz-

nicowej Antologii. ■

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

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Ewa Willaume-Pielka o swoich pasjach

Nasze pasje
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Planowane kursy
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy, poni˝ej przedstawiamy planowane przez OIPiP
w Katowicach kursy w ramach kszta∏cenia podyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych

w I pó∏roczu 2010 roku

Planowane szkolenia specjalizacyjne w pierwszym półroczu roku 2010

Dziedzina specjalizacji
1 Pielęgniarstwo Chirurgiczne
2 Pielęgniarstwo Operacyjne
3 Organizacja i Zarządzanie
4 Pielęgniarstwo Neurologiczne
5 Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej

Planowane kursy kwalifikacyjne w pierwszym półroczu roku 2010

Dziedzina kursu
1 Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych
3 Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywna Opieka
4 Pielęgniarstwo Operacyjne
5 Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej
6 Pielęgniarstwo Epidemiologiczne
7 Pielęgniarstwo Ratunkowe
8 Organizacja i zarządzanie
9 Pielęgniarstwo Nefrologiczne z dializoterapią
10 Pielęgniarstwo Onkologiczne
11 Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Planowane kursy specjalistyczne w pierwszym półroczu roku 2010

Dziedzina kursu
1 Endoskopia

Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe

na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Grudzień 2009, Styczeń 2010
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VIII Psychiatrycznego Ogólnego: Elżbieta Kozik
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XVIII a Psychiatrycznego Ogólnego: Monika Krystaszek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XVII Psychiatrycznego 

dla Chorych z Zaburzeniami Efektywnymi: Grażyna Winch
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego: Anna Hajduk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału X Psychiatrycznego-Sądowego 

o Podstawowym Zabezpieczeniu: Karina Guzy

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

Że łzą w oku, zadumą w sercu 

i głębokim żalem

żegnamy zmarłą 4 stycznia 2010 roku 

Koleżankę Pielęgniarkę 

Marię Więcław 

Odeszła na wieczny dyżur 

mając zaledwie 45 lat

Życzliwa, serdeczna koleżanka 

– taką Ją zapamiętamy na zawsze

Łącząc się w bólu i żalu z rodziną

Przełożona Pielęgniarek i pielęgniarki Oddziału

Neurologicznego Szpitala Powiatowego

w Pszczynie

Dnia 22.10.2009 roku 

odeszła 

Nasza Koleżanka Olimpia Osówniak

żegnamy ją 

z ogromnym żalem i smutkiem, 

na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Epidemiologiczna,

pielęgniarki oraz personel Oddziału Dermatologii 

SP SK-M Katowice

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
Koleżance Elżbiecie Pater 

składają współpracownicy Oddziału Urologii w Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 

Pani Bożenie Wilczek 
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach oraz pracownicy biura OIPiP

Wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci 

Matki

Naszej Koleżance Grażynie Dębiec
składają współpracownicy Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego, 

Neonatologicznego i Sali Porodowej oraz pracownicy

Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich

Pielęgniarce Katarzynie Glik 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu nagłej śmierci 

Męża
składają pielęgniarki z Oddziału Rehabilitacji

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju 

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim naj-
dro˝szym…

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 

Męża 
Naszej Koleżance Bogusławie Lasota 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają koleżanki-studentki SUM 

w Katowicach-Ligocie

Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci…
Koleżance 

Teresie Krzętowskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają pielęgniarki II Oddziału Chorób Wewnętrznych

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

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

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża
Gabrieli Gąsior

składają koleżanki z NZOZ „Prof-Med” w Raciborzu

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

Koleżance Sławomirze Karch 
składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki

Szpitala w Będzinie

Łącząc się w żalu i smutku 
z 

Jolą Drobniak
z powodu śmierci

Syna 
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

składają pielęgniarki z Hospicjum Domowego św.
Tomasza Apostoła w Sosnowcu

Pielęgniarce Malgorzacie Knorr
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają pielęgniarki ze Szpitala Chorób Płuc

w Pilchowicach

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

Naszej Koleżance

Małgorzacie Kucz
z powodu śmierci 

Syna
wyrazy głębokiego współczucia
składają pielęgniarki i personel Wojewódzkiego

Szpitala Rehabilitacyjnego 

dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 

Łączymy się w smutku i żalu 

z 

Koleżanką Zuzanną Smorąg
z powodu śmierci 

Mamy
Wyrazy głębokiego współczucia 

składają Naczelna Pielęgniarka – D. Pelc 

oraz pielęgniarki ze Szpitala Nr 1 w Bytomiu
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„Gdy umiera ktoÊ bliski, cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e nie zdà˝yliÊmy
mu czegoÊ powiedzieç, ˝e nie byliÊmy dla niego lepsi”

Koleżance

Pielęgniarce Elżbiecie Ramola
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki II Oddziału Chorób Wewnętrznych

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

Naszej Drogiej Koleżance 
Pielęgniarce Oddziałowej Izby Przyjęć

Elżbiecie Dudkiewicz
wyrazy szczerego współczucia z powodu

śmierci 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Oddziałowe 

wraz z wszystkimi pracownikami Szpitala
Specjalistycznego

w Zabrzu

Łączymy się w smutku i żalu 

z 

Koleżanką Anną Wojtowicz
z powodu śmierci 

Taty 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają Naczelna Pielęgniarka – D. Pelc 

oraz pielęgniarki ze Szpitala Nr 1 w Bytomiu

Wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca

Naszej Koleżance Ewie Wirstiuk 
składają współpracownicy Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego, Neonatologicznego i Sali Porodowej

oraz pracownicy Szpitala Miejskiego 

w Piekarach Śląskich

Koleżance Sylwii Figurze 

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 

składają Koleżanki z zespołu Opieki Długoterminowej

Brak pełnych danych

Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci…
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
Koleżance Basi Żmudzie

składają Pielęgniarka Oddziałowa 

wraz z zespołem pielęgniarek SP SK Nr 5 SUM

w Katowicach 

Naszej Koleżance 

Beacie Męczyńskiej

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Taty
składają pielęgniarki z Oddziału Wewnętrznego „A” 

oraz Przełożona Pielęgniarek Szpitala w Będzinie

Koleżance Położnej Jolancie Kozyra

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają pielęgniarki i położne Izby Przyjęć

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci

Taty 
Koleżance Dorocie Szewczyk-Wala

najszczersze wyrazy współczucia 
składają koleżanki z II p. oraz cały personel SPSK Nr 5

SUM w Katowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 

Ojca
Naszej Koleżance Ewie Siwek
najszczersze wyrazy współczucia 

składa zespół pielęgniarek PŚZ 

i PZ Jaworzno III Sp. z o.o.,

Elvita NZOZ Altermed Plus Katowice ul. Lubuska 23

i Uniwersytecka 13, Elvita NZOZ ECmed Katowice

Barbarze Bartnik

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Taty

składają koleżanki z Kliniki Reumatologii 

w Katowicach-Ochojcu

Pielęgniarce Pani Irenie Proczek
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca
składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ 

w Świętochłowicach

wraz z Przełożoną Pielęgniarek i pracownikami

Zespołu Opieki Zdrowotnej

Łącząc się w głębokim smutku i żalu

z powodu śmierci 

Ojca 
Pielęgniarce Brygidzie Widera

wyrazy głębokiego współczucia 
składa Pielęgniarka Oddziałowa z personelem 

Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego

w Tarnowskich Górach
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, 
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Pan Jarosław Panek, w 2010 roku pełnić będzie

dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700.
Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pełnić będą dyżury w niżej podanych terminach w godzinach od 1400 do 1600.

Terminy dyżurów:
06.01.2010 r.
20.01.2010 r.
03.02.2010 r.
17.02.2010 r.
03.03.2010 r.
17.03.2010 r.

31.03.2010 r.
07.04.2010 r.
21.04.2010 r.
05.05.2010 r.
19.05.2010 r.
02.06.2010 r.

16.06.2010 r.
30.06.2010 r.
07.07.2010 r.
21.07.2010 r.
04.08.2010 r.
18.08.2010 r.

01.09.2010 r.
15.09.2010 r.
29.09.2010 r.
06.10.2010 r.
20.10.2010 r.
03.11.2010 r.

17.11.2010 r.
01.12.2010 r.
15.12.2010 r.

Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uprzejmie zawiadamia, 

iż Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach –
Pani mgr Danuta Rudzka-Cesarz pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700,

natomiast członkowie Okręgowego Sądu w godzinach od 1300 do 1500.

Terminy dyżurów:
13.01.2010 r.
27.01.2010 r.
10.02.2010 r.
24.02.2010 r.
10.03.2010 r.

24.03.2010 r.
14.04.2010 r.
28.04.2010 r.
12.05.2010 r.
26.05.2010 r.

09.06.2010 r.
23.06.2010 r.
14.07.2010 r.
28.07.2010 r.
11.08.2010 r.

25.08.2010 r.
08.09.2010 r.
22.09.2010 r.
13.10.2010 r.
27.10.2010 r.

10.11.2010 r.
24.11.2010 r.
08.12.2010 r.

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

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

www.izbapiel.katowice.pl, e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl
Sekretariat: tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 32 256 39 22
Dział Prawny:
Specjalista ds. prawnych udziela porad prawnych w godzinach pracy Biura
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1330 do 1530

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171
mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
mail: sad@izbapiel.katowice.pl
Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

Konto bieżące OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udzielają codziennie w godzinach pracy biura:
Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek, tel. 0 500 021 799
Sekretarz ORPiP – mgr Bartosz Szczudłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Jarosław Panek 
pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca OSPiP – mgr Danuta Rudzka-Cesarz 
pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700




