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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W dniu 12 marca 2010 roku odby∏ si´ XXIV Zjazd Delegatów Okr´-

gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach. Polecamy Waszej uwa-
dze przebieg obrad, podj´te Uchwa∏y i Apele oraz Wniosek dotyczàcy
utworzenia oÊrodka integracji i kszta∏cenia. 

Ochrona pracowników w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej przed 
zagro˝eniem zranieniom ostrymi narz´dziami, to wcià˝ powa˝ny problem
dla pracodawców, Êrodowisk wspierajàcych i autorów prawa. Konieczne sà
systematyczne i wielosektorowe dzia∏ania. Zach´camy do w∏àczenia si´
w ten proces, wykorzystujàc  wnioski Krajowego Konsultanta w dziedzinie
piel´gniarstwa epidemiologicznego.

Kontynuujemy problem metodologii ustalania norm zatrudniania
piel´gniarek. Tematyk´, która stanowi podstawy wiedzy, niezb´dnej w cià-
g∏ych rozmowach, podj´tym dialogu, mi´dzy pracodawcami, przedstawi-
cielami w∏adz paƒstwowych a reprezentantami Êrodowiska zawodowego,
w trosce o godne wynagrodzenie i jak najlepszà opiek´ nad pacjentami.

Stres w pracy, jego êród∏a, klasyfikacja stresorów w pracy piel´gniarki,
to tematyka wcià˝ aktualna. Wiedza o wp∏ywie psychospo∏ecznych cech
pracy na samopoczucie i zdrowie personelu, pomo˝e nam w dokonywaniu
zmian w Êrodowisku pracy.

Zach´cam do lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

***
pop´ka∏a wiosnà
nadzieja wzrostu
zawarta w groszku
z perspektywy 
mrówki

liana idzie
po sznurkach
maciejkowy zapach

Z Tomiku Marii
Bobak-Babicz

„B´dzie p∏onà∏ mój
wieczór”
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XXIVOkr´gowy Zjazd Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Ka-

towicach odby∏ si´ dnia 12 marca w Górno-

Êlàskim Centrum Kultury w Katowicach.

Zjazd rozpocz´∏a Przewodniczàca OR-

PiP w Katowicach Mariola Bartusek witajàc

serdecznie zaproszonych goÊci oraz wszyst-

kich delegatów i uczestników Zjazdu.

WÊród zaproszonych goÊci byli:
• Dyrektor Departamentu Piel´gniarek w Mi-

nisterstwie Zdrowia – Beata Cholewka

• Przewodniczàcy Âlàskiej Okr´gowej Rady

Lekarskiej – Jacek Kozakiewicz

• Przewodniczàca Zarzàdu Regionu Âlà-

skiego Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawo-

dowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych – Iwona

Borchulska

• Skarbnik Oddzia∏u Wojewódzkiego Pol-

skiego Towarzystwa Po∏o˝nych – Dorota

Kasiƒska

• Przewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u Âlà-

skiego Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-

skiego – Gra˝yna Franek

Po wystàpieniach zaproszonych goÊci

przystàpiono do wyboru Prezydium Zjazdu

oraz Komisji Zjazdowych.

Przewodniczàcà Zjazdu zosta∏a Czes∏awa

Brylak-KozdraÊ, Wiceprzewodniczàcym Bar-

tosz Szczud∏owski, a Sekretarzem Ma∏gorza-

ta Baran. Przewodniczàcà Komisji Mandato-

wej zosta∏a Ewa Molka, Komisji Uchwa∏

i Wniosków – Anna Grelowska.

Komisja Mandatowa stwierdzi∏a prawo-

mocnoÊç Zjazdu, gdy˝ na ogólnà liczb´ 549

delegatów, w Zjeêdzie wzi´∏o udzia∏ 398 de-

legatów, co stanowi∏o 72,40% uprawnio-

nych do g∏osowania.

Zjazd podjà∏ 6 uchwa∏, 14 apeli oraz

1 wniosek.

Ma∏gorzata Baran
Sekretarz

XXIV Okr´gowego Zjazdu

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach

XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
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XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Uchwały XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

1. Uchwała nr 1/2010 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
2. Uchwała nr 2/2010 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach.

3. Uchwała nr 3/2010 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
4. Uchwała nr 4/2010 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwała nr 5/2010 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok.
6. Uchwała nr 6/2010 

w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach na rok 2010.

Apel nr 1 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie emerytur dla pielęgniarek i położnych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Rady Ministrów o natychmiastowe pod-
jęcie stosownych działań zmierzających do obniżenia wieku, w którym pielęgniarki i położne mogłyby przechodzić na świadczenie
emerytalne.
Wnosimy, aby jedynym warunkiem otrzymania świadczenia emerytalnego, był 30- letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej,
bez względu na osiągnięty wiek.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 2
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Rady Ministrów, Posłów na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustalenie minimalnego wynagrodzenia dla pielęgnia-
rek i położnych na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 
Delegaci uważają, że określenie minimalnego wynagrodzenia na takim poziomie, odpowiadać będzie posiadanym kwalifikacjom za-
wodowym, nakładowi pracy oraz zakresowi odpowiedzialności pielęgniarek i położnych.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apele XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

Szanowne Kole˝anki i Koledzy, poni˝ej przedstawiamy podj´te podczas 
XXIV Okr´gowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach Uchwa∏y oraz Apele.
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XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Apel nr 3 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie stworzenia systemu motywacyjnego dla młodych ludzi 

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych o zintensyfikowanie prac mających na celu stworzenie efektywnego systemu motywacyjnego dla
ludzi młodych, celem którego byłoby zainteresowanie ich podjęciem nauki i pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej.
Brak polityki państwa w zakresie planowania kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej skutkować będzie dramatyczną sytu-
acją w dostępie społeczeństwa do świadczeń pielęgniarskich i położniczych.
Pomimo otrzymania szeregu obietnic, iż podjęte zostaną kroki mające na celu stworzenie efektywnego systemu motywacyjnego, do
dnia dzisiejszego system taki nie został stworzony.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 4 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie jednoosobowych dyżurów pielęgniarskich

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do organów założycielskich zakładów opieki

zdrowotnej o zaprzestanie praktyk polegających na jednoosobowym obsadzaniu dyżurów pielęgniarskich oraz Prezesa Narodowe-

go Funduszu Zdrowia o wprowadzenie do szczegółowych warunków kontraktowania wymaganej ilości obsady pielęgniarskiej na dy-

żurze.

Jedna pielęgniarka na dyżurze nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki oraz bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pacjentów.

Sekretarz Przewodnicząca

XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 5 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie bezzwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

o wypełnienie woli V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych wyrażonej w rezolucji nr 1 z dnia 5 grudnia 2007 roku i bezzwłocz-

ne zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

Sekretarz Przewodnicząca

XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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Apel nr 6 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie prawa pielęgniarki i położnej do odstąpienia od udzielania świadczeń medycznych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Posłów na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej o wpisanie do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) prawa pielę-
gniarki i położnej do odstąpienia od udzielania świadczeń medycznych w stosunku do pacjenta na zasadach analogicznych do za-
pisu art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.). 

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 8 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie zaprzestanie dezorganizowania pracy pielęgniarek i położnych 

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia o zaprzestanie dezorganizowania pracy pielęgniarek i położnych poprzez wprowadzanie częstych zmian legisla-
cyjnych powodujących brak stabilności zawodowej naszej grupy zawodowej. 
Zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawa, bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawa winno umoż-
liwiać przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowanie działań własnych. Przewidywanie i dokonywanie wyborów
w oparciu o pewną wiedzę na temat obowiązującego prawa umożliwia pielęgniarce/położnej organizację jej życiowych spraw i przyj-
mowanie odpowiedzialności za własne decyzje. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 7 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka rodzinna” w terminologii zawodowej i ustawowej

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia o przywrócenie terminu „pielęgniarka rodzinna” w terminologii zawodowej i ustawowej. 
Wymaga podkreślenia fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych
programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.), w ramach kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek odbywają się kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Nie
bez znaczenia jest również fakt powołania Konsultanta Krajowego oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego.
Pielęgniarka rodzinna to osoba, która zawsze opiekowała się chorym i jego najbliższymi w domu, jest profesjonalistką samodzielnie
świadczącą swoje usługi w domu chorego.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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Apel nr 9 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie uchylenia przepisów sprzecznych z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej 

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie § 3 ust. 2
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 139, poz. 1133), jako sprzecznego z art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. 2009 r., Nr 151, poz. 1217), a tym sa-
mym naruszającego zasadę lex superior derogat legi inferiori. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 10 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie zaprzestania dyskryminowania grupy zawodowej pielęgniarek i położnych jako samodzielnych

podmiotów kontraktujących z Narodowym Funduszem Zdrowia

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o za-
przestanie praktyk polegających na dyskryminowaniu grupy zawodowej pielęgniarek i położnych jako samodzielnych podmiotów
kontraktujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W ostatnich latach nasila się zjawisko polegające na niekorzystnym kształtowaniu w stosunku do pielęgniarek i położnych prowadzą-
cych na własny rachunek działalność gospodarczą, przepisów prawnych dotyczących kontraktowania z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Działania takie uniemożliwiają pielęgniarce/położnej zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co za tym idzie,
narażają członków naszego samorządu na wysokie straty finansowe i ograniczenie działalności gospodarczej.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 11 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie zainteresowania władz Rzeczypospolitej Polskiej problemami środowiska 

pielęgniarek i położnych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Preze-
sa Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o zainteresowanie się problemami środowiska pielę-
gniarek i położnych.
W ostatnim okresie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach obserwuje tendencję polegającą na marginalizowaniu
roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Samorząd pielęgniarek i położnych wielokrotnie zwracał się do władz Rze-
czypospolitej Polskiej z wieloma problemami nurtującymi nasze środowisko zawodowe, jednakże nie doprowadziło to do rozwiąza-
nia narastających problemów. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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Apel nr 12 
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o rezygnację z ramowych
programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz opracowanie na podstawie aktualnej wiedzy medycznej
szczegółowych programów kształcenia.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 14
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 12 marca 2010 r. 
w sprawie dodatkowego urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Posłów na Sejm oraz Senatorów RP o wpro-
wadzenie do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dodatkowego urlopu zdrowotnego w wymiarze 10 do 14 dni.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 13
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie zmiany wymogów dla kierownika kursu kwalifikacyjnego

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o zmianę zapisu rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dotyczącego wymogów kwalifikacyjnych
kierownika kursu kwalifikacyjnego.
Delegaci proponują uwzględnienie również wykształcenia innego wyższego, mającego zastosowanie przy udzielaniu świadczeń
w działalności podstawowej.

Sekretarz Przewodnicząca
XXIV Okręgowego Zjazdu XXIV Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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▼

Poniewa˝ w Ministerstwie Zdrowia re-

prezentuj´ komórk´ organizacyjnà,

która za sprawy tego Êrodowiska w obsza-

rze pewnych rozwiàzaƒ rzàdowych odpo-

wiada, dlatego chcia∏abym par´ s∏ów Paƒ-

stwu przekazaç, w∏aÊnie zwiàzanych z bie-

˝àcà pracà Departamentu, z istotnymi spra-

wami. To, co dzisiaj zosta∏o powiedziane,

to kwestia w∏aÊnie kszta∏cenia pomostowe-

go. Bardzo serdecznie dzi´kuj´ Pani Gra˝y-

nie Franek za te par´ ciep∏ych s∏ów, które

wypowiedzia∏a w stron´ tego problemu, jak

i te˝ w stron´ mojej osoby. Ja rzeczywiÊcie

z du˝à determinacjà podj´∏am to wyzwanie.

W czasie, kiedy Departament powsta∏, za-

staliÊmy spraw´ kwalifikacji w bardzo wàt-

pliwym miejscu uznania kwalifikacji pol-

skich piel´gniarek. Rozpocz´liÊmy starania

o to, ˝eby zmieniç coÊ w tej materii, którà

zastaliÊmy. 

Departament powsta∏ w roku 2006 i od

samego poczàtku temat kwalifikacji

by∏ towarzyszàcym tematem, w∏aÊciwie wio-

dàcym w obszarze wspó∏pracy mi´dzynaro-

dowej, którà Departament prowadzi. Inten-

sywnoÊç rozmów przypad∏a na rok 2009.

Szczegó∏owy wykaz wszystkich rozmów

i wizyt, które mia∏y miejsce w Brukseli

(wszystkich paƒstw cz∏onkowskich, które

nie wyra˝a∏y do koƒca zgody na nasz pomys∏

skrócenia studiów pomostowych) obejmo-

wa∏ okres od marca 2009 do 22 paêdzierni-

ka, kiedy to na ostatnim posiedzeniu Komi-

tetu ds. uznawania kwalifikacji, pomys∏ skró-

cenia studiów pomostowych dla piel´gnia-

rek z liceów medycznych spotka∏ si´ z akcep-

tacjà wszystkich paƒstw cz∏onkowskich i Ko-

misji Europejskiej. Sprawa by∏a poddana

g∏osowaniu i jedynie w takiej procedurze

wzajemnej zgody wszystkich paƒstw, przy

braku mo˝liwoÊci wstrzymywania si´ i bra-

ku mo˝liwoÊci g∏osów przeciwnych, by∏o

mo˝liwe uzyskanie zgody na skrócenie stu-

diów dla licealistek. To bardzo wa˝na spra-

wa. Ten tok studiów 3000 godzin by∏ wyjàt-

kowo nieuzasadniony dla tej grupy osób

kszta∏càcych si´, jak to b´dzie wyglàda∏o to

skrócenie. 

Prosz´ Paƒstwa zasadnicza zmiana, która

b´dzie towarzyszy∏a zmianie rozporzà-

dzenia (i tak zaprojektowana jest ta zmiana

w rozporzàdzeniu), które jest na etapie pro-

cedowania w tej chwili prac legislacyjnych

i na etapie w∏aÊnie takiej pracy, polega na

tym, ˝e w dotychczas obowiàzujàcym, jesz-

cze aktualnym rozporzàdzeniu, licealistki

podzielone sà na dwie grupy, na Êcie˝k´

A i Êcie˝k´ B z ró˝nà liczbà godzin koniecz-

nych do ukoƒczenia. To, co zosta∏o dokona-

ne, to po∏àczenie tych dwóch Êcie˝ek w jed-

nà Êcie˝k´ z jednà liczbà godzin 1150. Pier-

wotnie w tych rozmowach negocjowaliÊmy

1100 godzin, niestety z powodu przeciwne-

go g∏osu strony niemieckiej musieliÊmy 50

godzin w ramach takich negocjacji ju˝

w trakcie posiedzenia do∏o˝yç, ˝eby mo˝na

by∏o z efektem pozytywnym koƒcowym dla

naszego rozwiàzania tà spraw´ zakoƒczyç.

Dlatego na poczàtku tych negocjacji to by∏o

1100 godzin i te 50 godzin musia∏o byç

w trakcie pouzupe∏niane, poniewa˝ w∏aÊnie

Niemcy nie wyra˝a∏y zgody na takà liczb´

godzin.

Prosz´ Paƒstwa, ten tok kszta∏cenia

1150 godzin i rozporzàdzenie wg pla-

nów Departamentu i jakby dzia∏aƒ Mini-

sterstwa Zdrowia ma wejÊç w ˝ycie w mar-

cu 2010 roku. Czyli obowiàzuje wszyst-

kich studentów, którzy rozpocz´li ten tok

kszta∏cenia w∏aÊnie w tym semestrze, który

w tej chwili si´ rozpoczà∏. Cz´Êç uczelni

podj´∏a kszta∏cenie w∏aÊnie od tego seme-

stru zimowego i dlatego uczelnie b´dà mo-

g∏y dokonaç zmiany programu dostosowa-

nia godzin do tego rozporzàdzenia. W roz-

porzàdzeniu tym, znajdujà si´ równie˝ za-

pisy, które mówià o mo˝liwoÊci skrócenia

studiów pomostowych dla studentów, któ-

rzy rozpocz´li tok kszta∏cenia w 2009 ro-

ku. Zarówno tych, którzy rozpocz´li

kszta∏cenie w lutym, jak i tych, którzy roz-

pocz´li w paêdzierniku w semestrze zimo-

wym i letnim; b´dzie to dotyczy∏o wy∏àcz-

nie studentów Êcie˝ki 3000 godzin, ponie-

wa˝ czas dostosowania musi obejmowaç

przynajmniej I semestr. Dlatego dla stu-

dentów, którzy rozpocz´li trzysemestralne

kszta∏cenie w∏aÊciwie nie da∏oby to nic, bo

ono by si´ zamyka∏o w takim czasie kszta∏-

cenia, jakie pierwotne rozporzàdzenie, czy

obecne rozporzàdzenie obowiàzuje.

Wszystkie osoby, które sà zainteresowane

tym tokiem kszta∏cenia, w tym nowym

kszta∏cie tego rozporzàdzenia, osoby które

ukoƒczy∏y ten tryb kszta∏cenia (ja te˝ takie

ukoƒczy∏am liceum medyczne), kierowa∏y

ch´ç studiowania i koncentrowa∏y si´ na

uczelniach, które w∏aÊnie w programie

kszta∏cenia pomostowego w ramach euro-

pejskiego funduszu spo∏ecznego biorà

udzia∏ w projekcie. Tych uczelni na Âlàsku

jest sporo, w zwiàzku z czym myÊl´, ˝e sta-

rania tych uczelni podejmowane sà rok-

rocznie po to, ˝eby w tym projekcie si´

znajdowaç. Trzeba chyliç czo∏a wszystkim

tym uczelniom, które te starania podejmu-

jà, bo rzeczywiÊcie cz´Êç uczelni nie jest za-

interesowana zapewnieniem tych studiów

dla piel´gniarek i po∏o˝nych bezp∏atnie.

Przyk∏adem negatywnym sà niestety uczel-

Z prac Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Wystąpienie Dyrektor Beaty Cholewki

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

w Ministerstwie Zdrowia

Dzi´kuj´ za mo˝liwoÊç wystàpienia, nie chcia∏am robiç tego w cz´Êci oficjalnej w trakcie

rozpocz´cia, a w∏aÊnie w takiej cz´Êci, w której Paƒstwo dyskutujecie jako delegaci Zjazdu

Okr´gowego, na tematy istotne dla Êrodowiska. 
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nie podlegajàce Ministrowi Zdrowia.

W kilku spotkaniach z rektorami uczelni

uda∏o nam si´ kilka uczelni podlegajàcych

Ministrowi Zdrowia jakby nak∏oniç do te-

go, ˝eby podjàç te starania. Najmniej Êwia-

t∏ym przyk∏adem jest Medyczny Uniwersy-

tet Warszawski w centrum kraju, w War-

szawie. Medyczny Uniwersytet Warszaw-

ski w roku 2009 nie zechcia∏ do projektu

przystàpiç i piel´gniarki w Warszawie p∏a-

cà za studia ze Êrodków w∏asnych; w tej

chwili, starania tego uniwersytetu na nowà

kadencj´ zosta∏y podj´te. Po rozmowie

mojej z rektorem uczelni, uda∏o si´ nak∏o-

niç w∏adze uczelni do tego, ˝eby te kroki

podj´∏a. 

Je˝eli sà jakieÊ pytania szczegó∏owe doty-

czàce kszta∏cenia pomostowego, bardzo

prosz´ o kierowanie ich za poÊrednictwem

strony internetowej. B´dziemy starali si´

wydzieliç pewien obszar informacji na rzecz

projektu po to, ˝eby osoby, które zaintereso-

wane sà wy∏àcznie tym tematem mog∏y po-

szukaç tych informacji, uzyskaç jak najszyb-

ciej informacj´ zwrotnà, co do toku kszta∏ce-

nia i programu kszta∏cenia. Ten program

kszta∏cenia, który teraz licealistki b´dà reali-

zowa∏y w ramach studiów pomostowych,

jest jednolitym programem kszta∏cenia przy-

j´tym w toku rozmów z Komisjà Europej-

skà.

Prosz´ Paƒstwa ten temat, wbrew pew-

nym poglàdom, które sà na ten temat

rozpowszechniane, popularyzowane przez

pewne kr´gi osób, nie by∏ ∏atwy i na pewno

nie jest tak˝e ∏atwo za∏atwiç tà spraw´. Jesz-

cze w zesz∏ym tygodniu mia∏am rozmowy

z Komisjà Europejskà, z Dyrektorem De-

partamentu Komisji Europejskiej, który

w∏aÊnie za sprawy tego rozporzàdzenia jest

odpowiedzialny. DyskutowaliÊmy konkret-

ne zapisy tego rozporzàdzenia, na które

pewne wàtpliwoÊci zwiàzane z mo˝liwoÊcià

skracania czasu kszta∏cenia dla osób, które

rozpocz´∏y studia pomostowe w 2009 ro-

ku, zosta∏y przez Pana Dyrektora Jurgena

wyra˝one. Ja oczywiÊcie upiera∏am si´ przy

tym stanowisku, ˝e chcemy w∏aÊnie ten tok

kszta∏cenia skróciç tym piel´gniarkom, dla-

tego, ˝e jeÊli on zosta∏ w toku rozmów

uznany za niew∏aÊciwy (tak d∏ugi), to nie

ma uzasadnienia absolutnie czasowego,

merytorycznego, a tym bardziej ekono-

micznego do tego, ˝eby te studia trwa∏y

V semestrów z powodu tego, ˝e zacz´∏y si´

w 2009 roku, a rozporzàdzenie wchodzi

w ˝ycie w 2010 roku naprawd´; bo g∏ówny

zarzut by∏ jakby skoncentrowany wokó∏ te-

go, ˝e b´dzie obowiàzywa∏o to osoby, któ-

re w roku 2009, te studia rozpocz´∏y. Poza

tym ten tok rozmów by∏ rzeczywiÊcie moc-

no przeciàgany przez Komisj´ Europejskà

i paƒstwa cz∏onkowskie, ale na to nie mieli-

Êmy wp∏ywu, nawet przy uzyskaniu zgody

przez Komisj´ Europejskà. Pewna cz´Êç

paƒstw, a mianowicie: Austria, Niemcy,

W∏ochy i Wielka Brytania mia∏y pewne

wàtpliwoÊci, dlatego zostaliÊmy skazani na

procedur´ rozmów bilateralnych i tak na-

prawd´ rozmowy trójstronne. W zwiàzku,

z czym uzyskanie porozumienia wszystkich

paƒstw na ten temat jest naprawd´ wielkà

sprawà i myÊl´, ˝e w obszarze pewnych te-

matów mi´dzynarodowych na pewno uzy-

skanie zgody (jak Paƒstwo s∏yszycie czasem

z mediów), wszystkich paƒstw na ten sam

temat jest sprawà bardzo trudnà, np. trak-

tat lizboƒski jest jakimÊ tego przyk∏adem

z górnej pó∏ki, ale mniej wi´cej w∏aÊnie ta-

ki przy ustalaniu wszystkich rozwiàzaƒ na

szczeblu europejskim, szczeblu unijnym,

bowiem musi byç zgoda wszystkich paƒstw

i taka procedura obowiàzuje w∏aÊnie przy

tym rozporzàdzeniu. 

Prosz´ Paƒstwa to tyle w obszarze

kszta∏cenia pomostowego. Ja bardzo

serdecznie zach´cam do dyskusji, przy oka-

zji tego, ˝e jestem Dyrektorem Departa-

mentu, jeszcze pe∏ni´ funkcj´ kierownika

tego projektu i informuj´ to grono osób

siedzàce na sali, ˝e z Êrodków unijnych na

studia pomostowe jest zarezerwowanych

180 mln. W tej chwili na studiach pomo-

stowych finansowanych ze Êrodków euro-

pejskich, znajduje si´ 8,5 tys. piel´gniarek

i po∏o˝nych. To wszystkie te osoby, które

od roku 2008, od paêdziernika zosta∏y za-

kwalifikowane do projektu. Du˝y nabór,

który przed nami, do paêdziernik 2010.

Przygotowujemy si´ na du˝à grup´ studen-

tów. W tej chwili jesteÊmy po zamkni´ciu

post´powania przetargowego, w wyniku

którego nowe uczelnie dosta∏y si´ do pro-

jektu i zaoferowa∏y kolejne bezp∏atne miej-

sca w obszarze kraju. Uczelni, które kszta∏-

cà piel´gniarki i po∏o˝ne jest w tej chwili

64 akredytowane, ju˝ na wi´kszà liczb´

uczelni w kraju nie mamy mo˝liwoÊci i nie

mamy co liczyç. MyÊl´, ˝e pó∏ka z ˝ycze-

niami si´ ju˝ zamkn´∏a. 

Wtej chwili uczelnie, które uzyska∏y

akredytacj´ majà pewne trudnoÊci

z jej utrzymaniem. Jest to konsekwencja te-

go, ˝e kszta∏cenie piel´gniarek zosta∏o swe-

go czasu, w zwiàzku ze zmianà systemu

kszta∏cenia umieszczone i usytuowane na

poziomie kszta∏cenia wy˝szego. Niesie to

za sobà pewne przywileje, ale i pewne kon-

sekwencje takiego rodzaju kszta∏cenia Pro-

sz´ Paƒstwa, rzeczywiÊcie ten status jest ju˝

bardzo dobry, bo nie wszystkie paƒstwa

mogà si´ takim statusem tego zawodu po-

szczyciç. Ja w∏aÊnie w tym tygodniu rów-

nie˝ mia∏am rozmowy z reprezentacjà z po-

ziomu Ministerstwa Zdrowia z Finlandii,

która cierpi notorycznie na brak piel´gnia-

rek. Po prostu postanowi∏a poszukaç piel´-

gniarek w Polsce, myÊlàc, ˝e bardzo ∏atwo

b´dzie je jakby zach´ciç na rynek pracy te-

go kraju. Otó˝ Finlandia i my mamy ten

sam problem braku piel´gniarek, przy czym

status ekonomiczny tamtego paƒstwa jest

nieco inny ni˝ naszego i byç mo˝e to cz´Êç

osób jest w stanie przeciàgnàç, nie mniej

jednak tak naprawd´ to i w Unii brak pie-

l´gniarek. W Unii nowym problemem (tak

naprawd´ ka˝dego paƒstwa cz∏onkowskie-

go), jest wytyczanie polityki i strategii dzia-

∏ania w obszarze tak niezb´dnego zawodu.

Finlandia w tej chwili w zasobach piel´-

gniarskich posiada 40% piel´gniarek, to

piel´gniarki spe∏niajàce wymogi dyrektywy

36/2005 czyli naprawd´ kszta∏cone wg

standardów unijnych. 60% piel´gniarek to

piel´gniarki, które nie majà wystarczajàcych

kwalifikacji do tego, ˝eby np. poszukiwaç

pracy na innych rynkach krajów. Stàd te˝

problem Finlandii zwiàzany z mo˝liwoÊcia-

mi zabezpieczenia opieki na terenie tego

paƒstwa. Finlandia wystàpi∏a o specjalne

Êrodki unijne, które w∏aÊnie w ramach tych

Êrodków pozyskuje pieniàdze na to, ˝eby

jakieÊ rozwiàzania organizacyjno-prawne

tworzyç do tego, ˝eby zapewniç odpowied-

ni poziom opieki piel´gniarskiej, ale nie

mo˝emy porównywaç Finlandii, bo w∏aÊci-

wie jest to odpowiednik liczbà ludnoÊci od-

powiadajàcy województwu Êlàskiemu. Tak

naprawd´ problematyka tego paƒstwa jest

podobna, aczkolwiek sposób rozwiàzywa-

nia, mo˝liwoÊci rozwiàzywania sà inne ni˝

problemów, które ma Polska. Przeanalizo-

wa∏am te˝ paƒstwa apele, propozycje, one

dotyczà ró˝nych obszarów i ró˝nej tematyki.

To, co boli Êrodowisko i w dalszym ciàgu

jest nie za∏atwione, to normy zatrudnienia,

liczba piel´gniarek, jak te˝ wynagrodzenia.

Wtym obszarze, chcia∏abym zapewniç,

˝e toczà si´ w tej chwili rozmowy,

jeÊli chodzi o normy zatrudnienia i sprawy

▼
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wynagrodzeƒ. Na wniosek Ogólnopolskie-

go Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek

i Po∏o˝nych, Pan Minister Micha∏ Boni, szef

doradców strategicznych Premiera powo∏a∏

grup´ roboczà na poziomie Kancelarii Pre-

miera, w sk∏ad której mam przyjemnoÊç

wchodziç ze strony Ministra Zdrowia i pro-

wadziç rozmowy w obszarze wynagrodzeƒ,

liczby piel´gniarek, jak te˝ pewnych roz-

wiàzaƒ strategicznych. MyÊl´, ˝e to wa˝ny

czas dla tego Êrodowiska. Warto wykorzy-

staç wszelkie tego typu poziomy rozmów

do ustalania wszystkiego, co istotne. Zain-

teresowanie Premiera tà problematyka nie

jest bezpodstawne, bo przecie˝ g∏os Êrodo-

wiska jest silny, s∏ychaç go dosyç wyraênie.

W∏aÊnie jeden z etapów rozmów przebiega∏

w czasie protestów, tutaj toczàcego si´ na

Podbeskidziu. PoÊwi´ciliÊmy w trakcie spo-

tkania cz´Êç czasu na rozmowy na ten te-

mat. Kolejne spotkanie, które przed nami,

to w∏aÊnie spotkanie w Êrod´. Mam nadzie-

j´, ˝e w dalszym ciàgu na tak wysokim po-

ziomie b´dzie si´ uda∏o wzbudziç nie tyle

zainteresowanie, (bo ono zosta∏o wzbudzo-

ne i to jakby zapewnienie Pana Ministra

Boniego, co do tego, ˝e pochyla si´ nad

polskim piel´gniarstwem) ale, ˝eby znaleêç

rozwiàzania tak istotne dla tej grupy zawo-

dowej, której funkcjonowanie jest niezb´d-

ne. Zawód niezb´dny spo∏ecznie musi zna-

leêç odzwierciedlenie w pewnej polityce.

Mój g∏os jest po prostu jakimÊ jednym nie-

wielkim g∏osem, ale przy g∏osach w∏aÊnie

reprezentantów tego Êrodowiska, takich, ja-

kie stanowià samorzàd zawodowy piel´-

gniarek i po∏o˝nych, jak te˝ zwiàzek zawo-

dowy piel´gniarek i po∏o˝nych. MyÊl´, ˝e

pewne rzeczy b´dziemy rozwiàzywaç i nad-

szed∏ czas tych rozwiàzaƒ. W tej chwili za-

czyna si´ na ten temat mówiç coraz cz´Êciej

przy okazji wszelkich problemów porusza-

nych przez resort. 

W tej chwili w obszarze legislacji,

przygotowane sà dwa projekty

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

i o Samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych.

Ustawa o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝-

nych przesz∏a pe∏ny cykl legislacyjny, zosta-

∏a ju˝ przed∏o˝ona Radzie Ministrów i cze-

ka na Ustaw´ o zawodzie piel´gniarki i po-

∏o˝nej tylko dlatego, ˝e te ustawy muszà

byç uchwalane równolegle z uwagi na cz´Êç

przepisów uzupe∏niajàcych si´ wzajemnie

i przywo∏ania przepisów tych ustaw nawza-

jem. Ustawa o zawodzie piel´gniarki i po-

∏o˝nej równie˝ przesz∏a pe∏ny cykl uzgod-

nieƒ legislacyjnych wewnàtrzresortowych

i zewnàtrzresortowych. W przysz∏ym tygo-

dniu, w piàtek b´dzie przed∏o˝ona Komite-

towi Europejskiemu dla celów przed∏o˝e-

nia jej Radzie Ministrów. MyÊl´, ˝e ju˝ czas

kolejnego kwarta∏u b´dzie czasem takich

ostatecznych prac nad ustawà. Widz´, ˝e

cz´Êç wniosków i apeli, które Paƒstwo

przygotowali, równie˝ dotyczy pewnych

rozwiàzaƒ legislacyjnych. Musz´ tutaj od-

powiedzieç, ˝e na tym etapie legislacyjnym,

zmian w ustawach absolutnie nie mo˝emy

wprowadziç. Tekst, który mo˝e byç w tej

chwili poprawiony to wy∏àcznie na mocy

pewnych propozycji, które wniesie Rada

Ministrów do tekstów tych ustaw. Nast´p-

ny etap pracy nad tymi ustawami to Sejm,

uchwalanie w trakcie posiedzenia Sejmu,

wi´c wy∏àcznie mo˝liwoÊç wniesienia

uwag, jakiÊ zmian w tych ustawach b´dzie

mo˝liwe za poÊrednictwem wniosków sk∏a-

danych przez pos∏ów. Dlatego jeÊli któreÊ

z tych problemów, zdaniem Paƒstwa jest

warte i zas∏uguje na uznanie, nale˝y stwo-

rzyç pewne rozwiàzania na rzecz tych pro-

ponowanych rozwiàzaƒ. Ja w chwili prze-

rwy dyskutowa∏am z Panem mecenasem

Andrzejem Murdzà na temat jednego

z apeli, ale b´dziemy mogli tylko ewentual-

nie autora tego apelu poprosiç o jakieÊ szer-

sze uzasadnienie potrzeby takiej zmiany,

która jest proponowana w Apelu nr 6. 

Ustawy sà aktami êród∏owymi, ale naj-

wa˝niejszymi aktami prawnymi, które

b´dà do tych ustaw wydane, sà przede

wszystkim rozporzàdzenia, które sà rozpo-

rzàdzeniami wykonawczymi do ustawy

o zawodzie i o samorzàdzie. W zale˝noÊci

od tego, ile tych delegacji ustawowych jest

zawartych, mamy takà liczb´ rozporzàdzeƒ.

W tej chwili prace nad tymi rozporzàdzenia-

mi toczà si´. Prowadzimy prace nad rozpo-

rzàdzeniami dotyczàcymi samodzielnych

czynnoÊci wykonywanych przez piel´gniar-

ki i po∏o˝ne. To bardzo wa˝ny obszar pracy,

tak naprawd´ powiedzia∏abym najwa˝niej-

szy. Prace przy tym rozporzàdzeniu trwajà

przy wspó∏udziale samorzàdów, Naczelnej

Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, konsultan-

tów krajowych, Centrum Kszta∏cenia Pody-

plomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych, jak

te˝ zwiàzku zawodowego. Departament

dba o to, ˝eby g∏osy tych wszystkich repre-

zentantów by∏y reprezentowane i wys∏ucha-

ne. Jak si´ cz´sto zdarza, ˝e spojrzenie na

pewnego rodzaju problematyk´ w∏aÊnie jest

bardzo ró˝ne, albo wywodzi si´ z pragmaty-

ki dzia∏ania, albo z ch´ci zmian jakiegoÊ

sposobu post´powania, ale nie koniecznie

uwarunkowane takà sprawà jak np. mo˝li-

woÊç powierzenia wykonywania samodziel-

nego piel´gniarce pewnego zadania musi

wynikaç z toku kszta∏cenia albo podstawo-

wego, czyli zwiàzanego z programem

kszta∏cenia do zawodu albo kszta∏cenia po-

dyplomowego czyli uwarunkowane musi

byç ukoƒczeniem okreÊlonego rodzaju kur-

su, ˝eby takà samodzielnoÊç piel´gniarka

mog∏a wykazaç. 

Dlatego cz´sto zdarza si´ tak, ˝e g∏osy

Êrodowisk nie sà jednolite, poniewa˝

nie wszystko, co chcemy da si´ zrobiç, albo

nie da si´ tego zrobiç, poniewa˝ wynika to

z toku kszta∏cenia albo przedk∏ada na pew-

nego rodzaju trudnoÊci w samodzielnoÊci.

Tak by∏o z rozporzàdzeniem o samo-

dzielnych zawodach ratownika medycz-

nego i samodzielnych czynnoÊciach piel´-

gniarki systemu ratownictwa. Tak si´ sta∏o,

˝e ratownicy zostali na pewnym etapie legi-

slacyjnym uzbrojeni w mo˝liwoÊç wykony-

wania samodzielnie pewnych czynnoÊci np.

nak∏ucie mostka, a w toku kszta∏cenia piel´-

gniarek taka czynnoÊç do tego, ˝eby samo-

dzielnie mog∏a jà wykonywaç niestety ani

w toku kszta∏cenia podstawowego, ani w cy-

klu kszta∏cenia uzupe∏niajàcego, jakim jest

kszta∏cenie podyplomowe, nie wyst´powa∏o.

W zwiàzku, z czym bardzo trudno by-

∏o ten problem rozwiàzaç, stworzyç

równoÊç warunków pracy podmiotów ta-

kich, jakim by∏ ratownik w systemie ratow-

nictwa i piel´gniarka w systemie ratownic-

twa. Dlatego bardzo goràco prosz´ o to,

˝eby Paƒstwo przez wszystkie zespo∏y,

wszystkie komisje, które funkcjonujà przy

Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych przy wspó∏pracy ze Êrodowiskiem

wnioskowali o to, ˝eby te czynnoÊci, które

wynikajà z toku pracy samodzielnej, by∏y

naprawd´ poparte g∏osami praktyków i po-

twierdzone mo˝liwoÊciami. Wszystkich,

którzy odpowiadajà za formy kszta∏cenia,

bo to tylko i wy∏àcznie w taki sposób mo˝-

na ten obszar pouk∏adaç. W tej chwili nad

tymi rozporzàdzeniami prace trwajà. Mam

nadziej´, ˝e efektem ich b´dzie to, co Êro-

dowisko b´dzie satysfakcjonowa∏o w ob-

szarze pracy samodzielnej. SamodzielnoÊç

to odpowiedzialnoÊç. Dlatego jestem te˝ za

rozwa˝nym potraktowaniem tematu.

Wszystko bowiem, co chcemy robiç same,

∏àczy si´ z odpowiedzialnoÊcià. ■
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W SPSK Nr 6 SUM Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach odbyło się
posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, w którym udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyła się Konferencja szkoleniowa „Czy i jak ustalać normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych?”,
w której udział wzięły Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek, członek ORPiP Grażyna Morawska oraz
członek Zespołu ds. zarządzania w pielęgniarstwie Urszula Mizerska.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 18 uchwał
oraz Stanowisko w sprawie poparcia akcji protestacyjnej na obszarze działania Beskidzkiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych.
Obyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Szpita-
lu Miejskim w Gliwicach. Udział w konferencji wzięli Przewodnicząca Mariola Bartusek, Wiceprzewodniczą-
ca Komisji Etyki Hanna Paszko, członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Edyta Drabik oraz
specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik.
W uzdrowisku Goczałkowice Zdrój odbyło się uroczyste otwarcie I turnusu leczenia sanatoryjnego dla pie-
lęgniarek i położnych, członków OIPiP w Katowicach. W otwarciu udział wzięły Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek, członek ORPiP Ewa Molka oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko.
Odbyło się spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.
Odbyła się konferencja promująca projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego” realizowanego w ramach
Priorytetu VIII, Działania 8.1., Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Udział w konferencji wzięli Przewodnicząca Mariola Bar-
tusek, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko oraz specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik.
W siedzibie OIPiP w Katowicach odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu „Pielę-
gniarka Roku 2009”.
Odbył się XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.

22 lutego

23-24 lutego

23 lutego
23 lutego

23 lutego

26 lutego

2 marca

3 marca

3 marca

4 marca

5 marca

5 marca

12 marca
13 marca
18 marca

Spotkanie Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej. Siedziba OIPiP, godzina 1300.
Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenia Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP, 13 kwietnia godzina 1000 i 1200, 14
kwietnia godzina 1000.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1530. Siedziba OIPiP, go-
dzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
IX Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie. Sala wykładowa Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M SUM przy ul. Reymonta 8 w Katowicach.

Kalendarium planowanych wydarzeń na kwiecień 2010 r.
7 kwietnia
7 kwietnia
13 kwietnia
13 kwietnia

13-14 stycznia

15 kwietnia

19 kwietnia
20 kwietnia

27 kwietnia

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 95 pielęgniarkom oraz wpisu do
rejestru pielęgniarek i listy członków
OIPiP w Katowicach 99 pielęgniarek,

• wymiany prawa wykonywania zawodu

pielęgniarki jednej pielęgniarce,
• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy

członków OIPiP w Katowicach 8 pielę-
gniarek,

• anulowania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielę-

gniarki jednej pielęgniarce,
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 25 położnym oraz wpisu do reje-
stru położnych i listy członków OIPiP
w Katowicach 25 położnych,

• skreślenia z rejestru położnych i listy

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 24 marca  2010 roku 

Kalendarium 20.02.2010 r. – 19.03.2010 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy, na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczony zosta∏ wykaz uczelni, które b´dà
prowadziç studia pomostowe na kierunku piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo – nabór wiosenny 2010 rok dofinansowany
ze Êrodków UE. Zach´camy do lektury

Wykaz Uczelni, które rozpoczęły kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
w Roku Akademickim 2009/2010 – Nabór Jesienny

w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II,
Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Ogłoszenie o wyborze ofert wykonawczych z dnia 29 lipca 2009 roku

Województwo Śląskie

Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania
im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Tychy
www.swsz.pl
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza
www.wsps.pl
Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
www.wsm.sosnowiec.pl
Akademia Polonijna
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
www.ap.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania
ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa
www.wsz.edu.pl
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
www.ath.bielsko.pl
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
www.bwsu.edu.pl
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska

www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/
wykaz_uczelni_29072009.pd

Priorytetowe dziedziny specjalizacji w województwie śląskim dla pielęgniarek i położnych,
które będą dofinansowane w roku 2010

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych
7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo operacyjne pielęgniarek www.mz.gov.pl

członków OIPiP w Katowicach 2 po-
łożnych,

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

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 8 praktyk
pielęgniarskich i 1 położniczej,

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

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

• odwołania pełnomocnego przedstawi-
ciela Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

• powołania pełnomocnego przedstawi-
ciela Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych 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,
• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Aktualności i informacje
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Wnioski końcowe z Konferencji szkoleniowej 
„Czy i jak ustalać normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych?”,
która odbyła się w dniach 23-24 lutego 2010 roku, w Warszawie

Wcelu zapewnienia właściwego poziomu jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych stosownie do stanu
zdrowia pacjentów oraz zmniejszaniu zdarzeń niepożądanych, uczestnicy konferencji szkoleniowej nt. „Czy i jak ustalać

normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych?”, wnioskują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ministra Zdrowia
o podjęcie działań prowadzących do zmiany regulacji prawnych w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
a w szczególności:
1. Akty prawne regulujące warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej, powinny

szczegółowo określać normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych zakładu.

2. Wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wymogu stosowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrak-
towaniu świadczeń medycznych przez zakłady opieki zdrowotnej.

3. Pilne przygotowanie przez Konsultantów Krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa, przy wsparciu NRPiP, propozycji norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach opieki zdrowotnej. 

4. Zobowiązanie Ministerstwa Zdrowia do poparcia stanowiska PTP i NRPiP w sprawie zawodu zamawianego – kierunek pielę-
gniarstwo oraz przygotowanie programu, zwiększającego rekrutację studentów pielęgniarstwa.

www.izbapiel.org.pl

Urszula Mizerska – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa GCR „Repty” – mgr pielęgniarstwa, studia podyplomowe Zarządza-
nie Zdrowiem Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Grażyna Morawska – Naczelna Pielęgniarka NZOZ Gliwice, członek Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
we współpracy Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia na temat 

„Czy i jak ustalać normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych?”

Wdniach 23-24 lutego, odbyła się konferencja „Czy i jak ustalać normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych?”, zorganizowa-
na przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych we współpracy Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie

Zdrowia. W trakcie konferencji wygłoszono 27 wystąpień. Debata dotyczyła planowania obsad pielęgniarek i położnych. Prelegen-
ci przedstawiali niezbędne kryteria przy planowaniu obsady pielęgniarek i położnych w szpitalach. Przedstawiono również analizę
porównawczą norm zatrudnienia w oparciu o różne systemy m.in. system belgijski, który jak wykazano nie będzie przydatny w re-
aliach polskich. Przedstawiono również przykłady planowania obsad pielęgniarskich w oddziałach anestezjologii, intensywnej opie-
ki, położnictwie, blokach operacyjnych oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-
Dorota omówiła dotychczas obowiązującą technikę ustalania czasu pracy. Nakład czasu pracy zależy od metody, narzędzi, przed-
miotów a także warunków pracy, zaś „norma pracy” oznacza pewien miernik wyrażający się w określonych jednostkach do wyko-
nania danego zadania. Zaleca się, aby normy czasu były wyznaczane na podstawie badań chronometrażowych, natomiast czas ob-
sługi i przygotowawczo-zakończeniowy przy pomocy obserwacji migawkowej. Czas na potrzeby naturalne i odpoczynek powinny
być określone na podstawie ergonomicznej pracy. Pani Profesor przypomniała, że od 1993 roku liczono normy zatrudnienia i okre-
ślono kategoryzację pacjentów, dlatego uważa, że w tej gestii nic się nie zmieniło, a Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1999 r.
jest oparte na kategoryzacji pacjentów wg 3, 4 lub większej ilości kategorii. Zdaniem prelegentów należy pozostawić Rozporządze-
nie dotyczące minimalnych norm zatrudnienia z niewielkimi zmianami. 

Wnioski, które nasunęły się po konferencji:
1. Przestrzeganie standardów norm zatrudnienia zmniejszy ryzyko działań niepożądanych.
2. Niezbędne jest wyliczenie przez zespół powołany przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, uśrednionych czasów bez-

pośrednich.
3. Czasy pośredniej pielęgnacji powinny być liczone indywidualnie przez szpital – oddział.
4. Zastąpienie dotychczas stosowanego pojęcia „norma minimalna”, pojęciem „norma”.
5. Poszukiwanie właściwych metod liczenia norm zatrudnienia, powinno odbywać się w ramach pracy zespołu powołanego

na poziomie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
6. Wpisanie do wymogów NFZ – respektowania wyliczonych przez szpitale norm zatrudnienia.
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Konferencja prasowa „Szpitale bez pielęgniarek, pacjenci bez opieki, rząd bez pomysłów 
– a leczyć i pielęgnować trzeba po ludzku”

organizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, w dniu 23 lutego 2010 roku

Postępujący niedobór pielęgniarek
i położnych w zakładach opieki zdro-

wotnej zagrożeniem dla bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów 

Niepokojąca statystyka
• W Centralnym Rejestrze Pielęgniarek

i Położnych jest zarejestrowanych 271
224 pielęgniarek i 33.026 położnych,
w tym czynnie wykonujących zawód
219 479 pielęgniarek i 25 258 położ-
nych. 

• Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii
Europejskiej pod względem liczby pie-
lęgniarek na tysiąc mieszkańców. Ten
wskaźnik w naszym kraju wynosi – 5,
a np. w Niemczech – 9,6, w Wielkiej
Brytanii – 9,2. 

• Przeciętny wiek pielęgniarek wynosi
42,2 lat, położnych – 42,7 lat. Ozna-
cza to, zawód się starzeje, a liczba pie-
lęgniarek odchodzących na emeryturę
znacznie przewyższa liczbę pielęgnia-
rek wchodzących do zawodu. 

Niepokojące tendencje 
• Prognozy do 2020 roku przewidują, że

niedobór pielęgniarek w placówkach
ochrony zdrowia będzie się pogłębiać,
podczas gdy zapotrzebowanie na
opiekę pielęgniarską będzie systema-
tycznie wzrastać (starzenie się społe-
czeństwa, wzrost liczby osób z choro-
bami przewlekłymi i niepełnosprawno-
ścią, niezdolnych do samodzielnej eg-
zystencji i samoopieki). 

• Liczba absolwentów pielęgniarstwa
jest niewystarczająca, zmniejsza się
liczba tych, którzy podejmują pracę
w zawodzie pielęgniarki. Nie ma roz-
wiązań systemowych motywujących
do wyboru zawodu pielęgniarki i pozo-
stania w nim, toteż mało jest kandyda-
tów do tych zawodów, a duża część
absolwentów uczelni nie podejmuje
pracy w zawodzie. Dodatkowym niepo-
kojącym zjawiskiem jest emigracja za-
robkowa. W latach 2004-2009 wyje-
chało z kraju 12 083 pielęgniarek i po-
łożnych. 

• W wielu placówkach nie są zachowane
minimalne normy zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych, zgodne z obowią-

zującymi przepisami. Nie są rzadko-
ścią jednoosobowe obsady na dyżu-
rach w oddziałach. Niedostatki perso-
nelu powodują patologiczne zjawiska:
pielęgniarka musi łączyć stanowiska
lub obejmować opieką pacjentów na
więcej niż jednym oddziale. Wymusza-
nie jednoosobowych obsad pielęgniar-
skich na dyżurach może przyczynić się
do występowania zdarzeń niepożąda-
nych w opiece nad chorym. Prowadzi
do zagrożenia życia i zdrowia nie tylko
pacjentów, ale i pielęgniarek. 

• Zagrożenia zawodowe narastają, gdy
kierownicy zakładów opieki zdrowotnej
nie przestrzegają przepisów dotyczą-
cych bezpiecznych warunków pracy.
Niedostateczna świadomość zagrożeń
zawodowych oraz lekceważenie ich
przez pracodawców wynika z niedoko-
nania oceny ryzyka zawodowego na
stanowiskach pielęgniarskich.

– Zranienia (zakłucia) igłą i innym
ostrym sprzętem medycznym stwa-
rzające ryzyko zakażenia ciężkimi
chorobami to główny problem leczni-
czy oraz bezpieczeństwa zdrowotne-
go pracowników ochrony zdrowia nie
tylko w Polsce. 

– Nie uwzględnia się zagrożeń związa-
nych z obciążeniem układu mięśnio-
wo-szkieletowego pielęgniarek.
W dwóch trzecich szpitali, skontrolo-
wanych w ubiegłym roku przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy, stwierdzono
nieprawidłowości takie jak: złe roz-
mieszczenie łóżek w salach chorych,
brak technicznych środków do pod-
noszenia i przemieszczania pacjen-
tów; te nieprawidłowości były przy-
czyną 20% wszystkich wypadków
przy pracy. 

Według inspektorów pracy przyczyny na-
ruszeń prawa, które doprowadzają do za-
grożeń i wypadków przy pracy to: 
• niedostateczna wiedza pracodawców

na temat zagrożeń, jakie stwarza ręcz-
ne przemieszczanie osób i rzeczy, 

• nieznajomość zasad ergonomii doty-
czących ręcznych prac transporto-
wych, 

• niespełnienie wymagań w zakresie wa-

runków technicznych w szpitalach, 
• niewystarczające obsady stanowisk

pielęgniarskich, 
• nierzetelne wykonywanie obowiązków

przez służby bhp w szpitalach, 
• niedostateczna współpraca pracodaw-

ców z lekarzami medycyny pracy w za-
kresie profilaktycznej opieki nad pra-
cownikami, 

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

Jak z tego wynika, większość zaniedbań
leży po stronie pracodawców. Przepro-
wadzone kontrole wykazują brak syste-
mu zarządzania w zakresie bezpiecznych
warunków pracy w zakładach opieki
zdrowotnej. 

Postulaty
Gwarancje wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych 
Wynagrodzenia pielęgniarek powinny być
adekwatne do ich kompetencji, kwalifika-
cji i rangi wykonywanej pracy. Powinny
także odzwierciedlać rzeczywiste koszty
wszystkich procedur medycznych (wyce-
na realnych kosztów pracy pielęgniarki)
i stanowić o wysokości zawieranych kon-
traktów ze świadczeniodawcami. 

Program wsparcia 
pielęgniarstwa pilnie oczekiwany
Środowisko pielęgniarek i położnych
oczekuje rozwiązań systemowych w za-
kresie 
• wynagradzania pielęgniarek i położ-

nych, 
• dostępności do kształcenia ustawicz-

nego, 
• poprawy warunków i organizacji pracy,

w szczególności zapewnienia bez-
piecznych warunków pracy: wyposa-
żenie w sprzęt ułatwiający pielęgnację
pacjenta oraz zmniejszenie zagrożeń
wynikających z realizowania świad-
czeń na rzecz chorego, 

• opracowania i wdrożenia programu
motywacyjnego dla młodzieży, żeby
zechciała wybrać trudny zawód pielę-
gniarki i wykonywać go w poczuciu sa-
tysfakcji. 

www.mz.gov.pl
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Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
w sprawie zapobiegania zakłuciom personelu medycznego wydane w związku ze stanowiskiem XV Zjazdu

Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Katowice, dnia 01.03.2010 r.
1. Współczesna medycyna, diagnostyka
i terapia charakteryzują się powszech-
nym wykorzystywaniem metod inwazyj-
nych, co wiąże się z koniecznością sto-
sowania ostrych przedmiotów i narzędzi
medycznych przez pracowników sektora
ochrony zdrowia. 
Ocenia się, że w Europie dochodzi do
miliona zakłuć ostrymi narzędziami, a ry-
zyko zawodowe dotyczy ekspozycji na
20 patogenów chorobotwórczych.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje,
że 40% zakażeń o etiologii HBV i HCV
oraz 2,5% zakażeń o etiologii HIV wśród
personelu służby zdrowia jest wynikiem
narażenia zawodowego. 
Częstość występowania chorób zawodo-
wych wśród pracowników służby zdrowia
w Polsce sytuuje ten dział gospodarki na
czwartym miejscu. Wirusowe zapalenie
wątroby jest drugą po boreliozie najczę-
ściej rozpoznawaną chorobą zakaźną
o etiologii zawodowej. Grupą, u której
notuje się najwięcej przypadków zakażeń
HBV i HCV są pielęgniarki.
Dane IMP podkreślają, że orzecznictwo do-
tyczące chorób zawodowych pod postacią
wirusowych zapaleń wątroby jest często
utrudnione. Brak jest wykonywania badań
serologicznych w kierunku HCV i HBV
przed podjęciem pracy (np. w ramach ba-
dań wstępnych), co opóźnia rozpoznanie
i podjęcie ewentualnego leczenia.
W ocenie częstości występowania zakłuć
stosuje się różne wskaźniki, które
uwzględniają liczbę stosowanego sprzę-
tu, obłożenie łóżek szpitalnych lub czas
pracy. 
Jednym z częściej stosowanych wskaźni-
ków jest liczba zakłuć na 100 łóżek
w ciągu roku. 
Przyjmując jako punkt odniesienia dane
z amerykańskiego badania EPINET
z 1999 roku w postaci 30 zakłuć na 100
łóżek szpitalnych, można przyjąć, że
w Polsce w samych tylko szpitalach do-
chodzi do około 37000 zakłuć rocznie!
Szacuje się, że nawet 40-75% ekspozy-
cji nie jest zgłaszana przez samych pra-
cowników.
2. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady
Europy w sprawie wykonania umowy ra-

mowej dotyczącej zapobiegania zranie-
niom ostrymi narzędziami w sektorze
szpitali i opieki zdrowotnej zawartej mię-
dzy HOSPEEM a EPSU z 27 październi-
ka miałam możliwość skonsultować dla
ministerstwa zdrowia i zwróciłam uwagę
na brak zapisu o zapewnieniu bezpłat-
nych immunoglobulin po narażeniu na
zakażenie wywołane wirusem zapalenia
wątroby typu B.
3. Od początku 2008 r., w parlamencie
unii europejskiej trwały prace, podczas
których europejscy partnerzy społeczni
organizowali seminaria techniczne
z udziałem naukowców, pracowników
sektora opieki zdrowotnej oraz praco-
dawców celem analizy przypadków i sta-
tystyk dotyczących zakłuć. Seminaria
umożliwiły wymianę dobrych praktyk i da-
nych dotyczących zranień w sektorze
opieki zdrowotnej. Omawiano różne ro-
dzaje narażenia na ryzyko zakażeń oraz
związane z nimi zakażenia zawodowe.
Dokonano również przeglądu wszystkich
przyczyn zranień i powszechności wystę-
powania każdej z nich. Konsultacje i se-
minaria potwierdziły, że zakresem zagro-
żeń zawodowych, którym trzeba stawić
czoła w sektorze szpitali, należy objąć
wszystkie rodzaje zranień ostrymi narzę-
dziami, w tym zranienia igłą.
29 maja 2009 roku Komisja opublikowa-
ła dane dotyczące badania i statusu part-
nerów społecznych UE w sektorze szpi-
tali.
W opracowaniu z badania stwierdzono,
że „większość pracowników sektora pra-
cuje w szpitalach publicznych”. Organi-
zacje HOSPEEM i EPSU reprezentują
obie sfery sektora szpitali i opieki zdro-
wotnej: publiczne i prywatne.
4. W krajach Unii Europejskiej, kwestie
ochrony pracowników przed ryzykiem
związanym z ekspozycją na czynniki bio-
logiczne, reguluje Dyrektywa 2000/54
wydana na podstawie ramowej dyrektywy
w sprawie wprowadzenia środków w ce-
lu poprawy bezpieczeństwa pracowni-
ków w miejscu pracy. W szczególności
artykuł 6 dyrektywy 89/31/EEC określa
ogólne zasady zapobiegania tj. „zapobie-
ganie zagrożeniom”, „zwalczanie źródeł
zagrożeń” oraz „zastąpienie działań nie-

bezpiecznych operacjami, które nie są
niebezpieczne lub też są mniej niebez-
pieczne”. 
Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 września
2000 r. w sprawie ochrony pracowników
przed ryzykiem związanym z narażeniem
na działanie czynników biologicznych
w miejscu pracy (siódma dyrektywa
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG), zawiera prze-
pisy mające na celu zapobieganie takie-
mu ryzyku oraz ustanawia szczegółowe
wymagania minimalne w tej dziedzinie.
Ustanawia ona obowiązki pracodawców
w obszarze zapobiegania ryzyku.
W szczególności ustanawia obowiązek,
aby w przypadku każdej czynności mo-
gącej stwarzać ryzyko wystąpienia nara-
żenia na działanie czynników biologicz-
nych, ustalić rodzaj i stopień oraz czas
trwania narażenia pracowników w celu
umożliwienia oceny stopnia wszelkiego
zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeń-
stwa pracowników oraz ustanowienia
środków, które należy podjąć.

5. Implementacją zapisów Dyrektywy
2000/54/WE do prawa krajowego jest
rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie szkodliwych czynników biologicz-
nych dla zdrowia w środowisku pracy
oraz ochrony zdrowia pracowników za-
wodowo narażonych na te czynniki. Roz-
porządzenie weszło w życie w maju
2005 roku. Polski ustawodawca odstąpił
od umieszczania w rozporządzeniu regu-
lacji prawnych z zakresu ochrony pracy,
zamieszczonych w innych aktach, takich
jak: badania profilaktyczne, szczepienia
osób narażonych, szkolenia, ogólne wy-
magania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapisy ww. rozporządzenia żądają od
pracodawcy zapewnienia wszelkich
środków zapewniających ochronę przed
zakażeniem czynnikami biologicznymi.
W mojej ocenie przytoczony powyżej za-
pis jest zbyt ogólny, stwarza możliwość
dowolnej interpretacji przez pracodaw-
cę, możliwość argumentowania przez
pracodawców, że zastosowali wszystkie
środki, jakie byli w stanie wprowadzić,
a tego w praktyce nie uczynili.
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Wnioski
1. Należy utworzyć krajowy rejestr eks-
pozycji zawodowych personelu zatrud-
nionego w sektorze ochrony zdrowia.
Nie ma obecnie przepisu prawnego, któ-
ry zobowiązywałby kierowników i właści-
cieli zakładów opieki zdrowotnej do zgła-
szania ekspozycji zawodowych zatrud-
nionego personelu z podaniem sposobu
postępowania poekspozycyjnego pra-
cowników. Konieczne jest stworzenie sy-
temu wiarygodnego raportowania zakłuć
na poziomie zakładu opieki zdrowotnej
oraz na poziomie kraju. Analiza danych
epidemiologicznych, poznanie mechani-
zmów prowadzących do występowania
zagrożeń, stopnia świadomości zagroże-
nia i powszechnych zachowań wśród
pracowników oraz poziomu zaopatrzenia
w bezpieczny sprzęt - pozwoliłaby na
określenie stopnia ochrony pracowników
w Polsce. 
Obecna sytuacja uniemożliwia analizę
i porównywanie danych epidemiologicz-
nych o ekspozycjach. Od wielu lat moni-
torowaniem ekspozycji zawodowych per-
sonelu szpitali zajmują się pielęgniarki
epidemiologiczne, realizując podstawo-
we zadania systemu zapobiegania zaka-
żeniom szpitalnym w zespołach kontroli
zakażeń szpitalnych.
Wiarygodnymi danymi o zakłuciach i zra-
nieniach dysponują Narodowy System
Nadzorowania Pracowników Ochrony
Zdrowia NaSH przy Centrum Zapobiega-
nia i Zwalczania Chorób (CDC) oraz Mię-
dzynarodowy Ośrodek Bezpieczeństwa
Pracowników Ochrony Zdrowia (IH-
CWSC) przy Uniwersytecie Virginia sys-
tem EPINet (Exposure Prevention Infor-
mation Network).
2. Należy wprowadzić obowiązkowe dla
pracowników szkolenia o tematyce pre-
wencji zakłuć z obowiązkiem ich udoku-
mentowania w powiązaniu z okresowymi
badaniami profilaktycznymi.
Celem jest wdrożenie obowiązku szkoleń
przypominających dla wszystkich pra-
cowników i upowszechnienie aktualnej
wiedzy o zagrożeniach i możliwościach
ich zapobiegania.
W strategiach edukacyjnych należy do-
konać korekt programowych tak, aby nie
skupiały się one wyłącznie na stosowa-
niu przez pracowników środków ochrony
osobistych. Badania w tym zakresie
wskazują na potrzebę działań wielokie-
runkowych, które efektywniej przyczynia-

ją się do istotnego ograniczenia liczby za-
kłuć.
3. Należy wprowadzić administracyjny
zakaz używania niebezpiecznych kaniul
donaczyniowych na korzyść sprzętu eli-
minującego możliwość zranienia (np.
w rozporządzeniu o wymogach sanitar-
nych i fachowych dla zakładu opieki
zdrowotnej).
Stosowanie sprzętu bezpiecznego może
zmniejszyć częstość zakłuć od 50 do
88%! W wielu krajach europejskich
sprzęt taki stosowany jest już powszech-
nie, dla przykładu w Czechach użycie ka-
niul bezpiecznych sięga ponad 80%
ogółu używanych.
Problem sprzętu bezpiecznego został
ujęty w załączniku I do dyrektywy Rady
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
dotyczącej wyrobów medycznych, w któ-
rej zapisano, iż „wyrób oraz procesy jego
produkcji muszą być projektowane tak,
aby eliminować lub najbardziej ograni-
czyć zagrożenie infekcją pacjenta, użyt-
kownika i osób trzecich. Konstrukcja mu-
si być łatwa w obsłudze i w miarę potrze-
by minimalizować skażenie wyrobu przez
pacjenta i odwrotnie podczas używania”.
Każdy wyrób wprowadzany do obrotu
w krajach unii europejskiej musi nosić
oznakowanie CE, potwierdzające jego
zgodność z zasadniczymi wymaganiami
tej dyrektywy.
4. Należy wprowadzić obowiązkowe
szkolenia dla kadry zarządzającej zakła-
dami opieki zdrowotnej (np. przed obję-
ciem stanowiska) przez państwową in-
spekcję pracy, oddziały instytutu medy-
cyny pracy lub inspekcji sanitarnej z te-
matyki prewencji ekspozycji zawodo-
wych i obowiązku wdrożenia przez pra-
codawcę lub zlecającego pracę, działań
poekspozycyjnych na koszt pracodawcy.
Kierownictwo zoz powinno być efektyw-
niej zaangażowane w poprawę bezpie-
czeństwa personelu.
5. Należy upowszechnić wiedzę o możli-
wości praktycznego wykorzystania, istnie-
jącego od 2005 roku w Instytucie Medy-
cyny Pracy w Łodzi, Krajowego Punktu In-
formacyjnego ds. Czynników Biologicz-
nych (KPI) oraz Krajowego Rejestru Czyn-
ników Biologicznych w Miejscu Pracy,
przy współpracy m. in. z izbami pielęgniar-
skimi oraz organizacjami pielęgniarskimi.
KPI prowadzi działalność konsultacyjną
w ocenie ekspozycji i szacowaniu ryzyka
dla zdrowia wynikającego z narażenia na

czynniki biologiczne w miejscu pracy,
planuje i realizuje działania profilaktycz-
no-edukacyjne w celu upowszechnienia
wiedzy o narażeniu na czynniki biologicz-
ne w miejscu pracy.
Działalność Krajowego Punktu Informa-
cyjnego stanowi wsparcie dla inspekcji
nadzorujących warunki pracy, służby me-
dycyny pracy sprawującej profilaktyczną
opiekę nad pracującymi oraz dla praco-
dawców w rozwiązywaniu problemów
związanych z zawodową ekspozycją na
czynniki biologiczne.
6. Upowszechnienie w środowisku pielę-
gniarek i położnych wiedzy o programie
profilaktycznym z zakresu zapobiegania
najczęstszym chorobom zakaźnym po-
chodzenia zawodowego, w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego –
Kapitał Ludzki – Kompleksowe Progra-
my Zdrowotne.
Działaniami prewencyjnymi w programie
objęte są pielęgniarki, jako pracownicy
świadczący usługi medyczne, podczas
których może dojść do przypadkowej
ekspozycji na patogeny przenoszone
drogą krwiopochodną. 
Głównymi celami projektu są: 
Zwiększenie świadomości personelu
medycznego na temat zagrożeń związa-
nych z pracą w narażeniu na materiał za-
kaźny i wypracowanie odpowiednich za-
chowań prozdrowotnych w miejscu pra-
cy.
Wczesna identyfikacja zakażenia i stwo-
rzenie możliwości odpowiednio wcze-
snego wdrożenia leczenia.
Zwiększenie wiedzy personelu medycz-
nego na temat postępowania w przypad-
ku przypadkowej ekspozycji na materiał
zakaźny.
Opracowanie i dystrybucja odpowied-
nich materiałów edukacyjnych; rozwój in-
formacji multimedialnej (utworzenie stron
internetowych).
7. Upowszechnienie wiedzy i zapisów
o podpisanej 11.02 br. umowie ramowej
zawartej między HOSPEEM a EPSU do-
tyczącej zapobiegania zranieniom ostry-
mi narzędziami w sektorze szpitali i opie-
ki na podstawie Dyrektywy Rady z dnia
26.10.2009 roku. 

Beata Ochocka
( - )

Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego
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Stanowisko nr 11/3/09
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego

z 24 listopada 2009 r.

Po zapoznaniu się z danymi i prognozami sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w województwie śląskim i kraju, Wojewódz-
ka Komisja Dialogu Społecznego zwraca się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o opracowanie i wdrożenie programu ochrony (w tym
promocji) zawodu pielęgniarek i położnych w Polsce. Ponadto Komisja po raz kolejny zwraca uwagę na problematykę dotyczącą
opieki długoterminowej i apeluje o przyspieszenie prac nad tak zwanym ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.
Wnioskowana problematyka, stanowiąca przedmiot prac Komisji, jest szczególnie istotna w kontekście zapewnienia odpowiedniej
opieki zdrowotnej nie tylko mieszkańcom województwa śląskiego. W związku z powyższym Wojewódzka Komisja Dialogu Społecz-
nego województwa śląskiego wyraża wolę i gotowość wsparcia Ministra Zdrowia w pracach nad złożonymi powyżej wnioskami.

Za Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego
Przewodniczący

Zygmunt Łukaszczyk

Stanowisko nr 13/5/09
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego

z 24 listopada 2009 r.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego stanowczo protestuje przeciw planom zmniejszenia w 2010 r. przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia środków na kontraktowanie świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej w województwie śląskim, sięgającego pozio-
mu o 10-16% niższego w stosunku do roku obecnego. W opinii Komisji taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, jak również potencjalne źródło konfliktów społecznych. Dlatego
też WKDS apeluje o podjęcie skutecznych działań i środków konsekwentnie zmierzających do zwiększenia, a przynajmniej zacho-
wania wysokości kontraktów na 2010 r. dla szpitali w wysokości kontraktów przeznaczonych na rok 2009. W obawie o poważne
zachwianie finansowania szpitali WKDS proponuje nawet rozważenie możliwości zaciągnięcia przez Prezesa NFZ pożyczki na zre-
alizowanie kontraktów przez zakłady opieki zdrowotnej, tak aby zagwarantowane zostały podstawowe ich funkcje, w szczególno-
ści leczenie chorych.

Za Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego
Przewodniczący

Zygmunt Łukaszczyk

Warszawa, dnia 10 marca 2010 r. 

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu 
Marek Haber

MZ-PP- 077-3567-4l/KW/10

Pan 
Zygmunt Łukaszczyk 
Wojewoda Śląski 
Przewodniczący Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego 

Wodpowiedzi na pismo z dnia 11
stycznia 2010 roku, znak

BW/II/0052/20/09, które zgodnie
z kompetencjami zostało przekazane do
Ministerstwa Zdrowia, w sprawie koniecz-
ności opracowania i wprowadzenia przez
Radę Ministrów programu ochrony zawo-
dów pielęgniarki i położnej uprzejmie in-
formuję, iż Ministerstwo Zdrowia zapropo-
nowało wpisanie do projektu dokumentu
przygotowanego przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego pt. „Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020”:

Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie” zapi-
su dotyczącego promocji zawodu pielę-
gniarki i położnej ponieważ jednym z ob-
szarów, w których realizowana będzie po-
lityka regionalna i do których odnosi się
KSRR jest sektor usług zdrowotnych.
Ponadto Ministerstwo Zdrowia w ramach
konsultacji długofalowej polityki rozwoju
ekonomii społecznej wniosło o uwzględ-
nienie w projekcie rządowym pn.: „Pakt
na rzecz ekonomii społecznej w moderni-
zacji polskiego modelu społecznego
2030” informacji o zabezpieczeniu odpo-

Odpowiedź w sprawie konieczności opracowania i wprowadzenia przez Radę Ministrów 
programu ochrony zawodów pielęgniarki i położnej

Szanowne Kole˝anki i Koledzy, majàc na uwadze wa˝noÊç podj´tych tematów w poni˝szej korespondencji, ponownie
przedstawiamy Stanowiska nr 11(3) i nr 13 (5) z 2009 roku Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego wojewódz-
twa Êlàskiego. WczeÊniej prezentowaliÊmy powy˝sze Stanowiska, w numerze marcowym naszego Biuletynu.
DziÊ uzupe∏niamy je o odpowiedê z Ministerstwa Zdrowia.
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wiedniego poziomu wynagrodzenia, wa-
runków pracy, możliwości rozwoju zawo-
dowego w obszarze pielęgniarstwa i po-
łożnictwa oraz określenia strategii działań
dotyczących ochrony zawodu pielęgniar-
ki i położnej, co będzie miało wpływ na
efektywność ekonomii społecznej oraz
zabezpieczenie należytej liczby oraz jako-
ści personelu z zakresu pielęgniarstwa
i położnictwa w perspektywie do 2030
roku w Polsce. 
Jednocześnie w ramach prac wewnętrz-
nych Ministerstwa Zdrowia opracowywa-
ny jest Projekt układu średniookresowych

celów z zakresu ochrony zdrowia w ra-
mach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkie-
go, którego głównym celem będzie za-
pewnienie opieki zdrowotnej dostosowa-
nej do potrzeb społecznych oraz wyzwań
demograficznych. 
W ramach jednego z priorytetów ww. do-
kumentu przewidziane jest działanie doty-
czące promocji zawodów pielęgniarki
i położnej oraz kreowanie pozytywnego
wizerunku pracy w tych zawodach. 
Projekt zostanie przekazany Koordynato-
rowi Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkie-
go, Panu Ministrowi Michałowi Boniemu. 

Mając na uwadze powyższe dziękuję za
zainteresowanie problematyką dotyczącą
ochrony zawodu pielęgniarki i położnej
i jednocześnie informuję, iż aspekt ten
znajduje się również w zakresie działań
Ministerstwa Zdrowia.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia

Cezary Rzemek

Do wiadomości: 
Pan Rafał Łykawy 
Dyrektor Sekretariatu 
Prezesa Rady Ministrów

Przeczyt@j 

w internecie

• Pismo do Głównego Inspektora Pracy w sprawie realizacji ustawowego obowiązku umieszczania pielęgniarek i połoznych w wy-
kazie stanowisk o szczególnym charakterze… więcej www.izbapiel.org.pl

• Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami w Pol-
sce… więcej www.izbapiel.org.pl

• Odpowiedź Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo dotyczące uwag i propozycji zmian do
zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej… więcej www.izbapiel.org.pl

• Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 marca 2010 roku zorganizowała konferencję prasową w sprawie dramatycz-
nej sytuacji pacjentów przewlekle chorych pozbawionych opieki pielęgniarskiej… więcej www.izbapiel.org.pl

• Informacja Prasowa w sprawie powołania Rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP przy Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo NRPiP do Jolanty Fedak - Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji rozporządzenia MPiPS w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób za-
wodowych… więcej www.izbapiel.org.pl

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Marzec powoli dobiega końca, a wraz z nim pierwsza tura naszych kursów. Wszystkim osobom, które uczestniczyły w marcowych
kursach serdecznie dziękujemy i gratulujemy zdanych egzaminów!
Do tej pory w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych pracujących 
na terenie województwa śląskiego” przeszkoliliśmy 175 osób w trakcie 7 kursów specjalistycznych o tematyce: 
„Szczepienia ochronne”, 
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” 
oraz „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”. 

Już w kwietniu – przewidujemy uruchomienie kolejnych 7 kursów, których harmonogram znajduje się na naszej stronie interneto-
wej www.projekt.izbapiel.katowice.pl

Wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, zapraszamy do udziału w naszych kursach. 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych
Mariola Bartusek



Warto wiedzieć

20 Nasze Sprawy ● K w i e c i e ń 2 0 1 0

Akty prawne
1. Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-

dach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U.

z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) 

2. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o Êwiad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze Êrodków publicznych (t.j. Dz.U.

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

3. Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dn.

29 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ

gwarantowanych z zakresu podstawowej

opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz.

1139 ze zm.) 

4. Zarzàdzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa

NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie

okreÊlenia warunków zawierania i realiza-

cji umów o udzielanie Êwiadczeƒ w ro-

dzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

5. Zarzàdzenie nr 91/2009/DSOZ Prezesa

NFZ z dnia 29 grudnia 2009 r. zmienia-

jàce zarzàdzenie w sprawie okreÊlenia wa-

runków zawierania i realizacji umów

o udzielanie Êwiadczeƒ w rodzaju: pod-

stawowa opieka zdrowotna.

Pielęgniarka gabinetu 
zabiegowego 
i punktu szczepień
Wymagania kwalifikacyjne:
• prawo wykonywania zawodu.

Obowiàzkowe:
• kurs EKG, szczepieƒ ochronnych,

• kurs resuscytacji krà˝eniowo oddechowej.

Zadania:
Planuje i realizuje Êwiadczenia piel´gniarskie

nad osobà, rodzinà, spo∏ecznoÊcià w warun-

kach ambulatoryjnych obejmujàc opiekà zdro-

wych i chorych niezale˝nie od p∏ci i wieku.

Zakres realizowanych 
świadczeń
1. Âwiadczenia w zakresie promocji zdro-

wia i profilaktyki chorób obejmujà:
• rozpoznaje problemy zdrowotne i potrze-

by piel´gnacyjne u Êwiadczeniobiorców,

• prowadzi edukacj´ zdrowotnà wykorzy-

stujàc ró˝ne jej formy,

• monitoruje rozwój dziecka,

• wykonuje badania przesiewowe, 

• wykonuje szczepienia ochronne zgodnie

z kalendarzem szczepieƒ, 

• monitorowanie realizacji szczepieƒ

ochronnych,

• realizuje programy zdrowotne i programy

w zakresie profilaktyki chorób.

2. Âwiadczenia piel´gnacyjne obejmujà:
• wykonywanie zabiegów piel´gniarskich,

• przygotowanie do samoopieki i samopie-

l´gnacji.

3. Âwiadczenia diagnostyczne obejmujà:
• przeprowadzenie wywiadu piel´gniarskie-

go,

• wykonanie pomiarów podstawowych pa-

rametrów ˝yciowych, ich ocena i interpre-

tacja 

• wykonanie EKG i jego wst´pna interpre-

tacja,

• wykonanie badania spirometrycznego i je-

go interpretacja,

• ocena stanu ogólnego,

• wst´pne badanie s∏uchu i wzroku,

• wykonanie testów diagnostycznych w ga-

binecie zabiegowym w oparciu o zestawy

i aparatur´ przeznaczonà do wykonania

i odczytania oznaczeƒ w miejscu,

• pobieranie materia∏u do badaƒ diagno-

stycznych na zlecenie lekarza.

4. Âwiadczenia lecznicze obejmujà:
• podawanie leków ró˝nymi drogami na

zlecenie lekarza oraz zgodnie z odr´bnymi

przepisami,

• udzielanie pierwszej pomocy w stanach

zagro˝enia ˝ycia i w nag∏ych zachorowa-

niach, w tym prowadzenie resuscytacji

krà˝eniowo-oddechowej,

• zak∏adanie i zmiana opatrunków,

• cewnikowanie p´cherza, 

• zdejmowanie szwów,

• wykonywanie inhalacji,

• wykonywanie zabiegów z zastosowaniem

ciep∏a i zimna.

5. Âwiadczenia rehabilitacyjne obejmujà:
• instrukta˝ w zakresie çwiczeƒ ogólno-

usprawniajàcych.

6. Zadania zwiàzane z organizacjà pracy
obejmujà:

• prowadzenie, gromadzenie i udost´pnia-

nie dokumentacji medycznej zgodnie z ak-

tami normatywnymi,

• przygotowanie gabinetu i sprz´tu,

• gospodarka szczepionkami, lekami, mate-

ria∏ami medycznymi, sprz´tem,

• uzgadnianie terminów badaƒ i konsultacji,

• dzia∏ania na rzecz poprawy jakoÊci udzie-

lanych Êwiadczeƒ,

• ustawiczne podnoszenie kwalifikacji za-

wodowych.

Akty prawne wymagające 
nowelizacji
• Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dn. 20

paêdziernika 2005 r. w sprawie zakresu za-

daƒ lekarza, piel´gniarki i po∏o˝nej podsta-

wowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r.

Nr 214, poz. 1816),

• Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o Êwiad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze Êrodków publicznych (t.j. Dz.U.

z 2008 r. Nr 164, 1027 ze zm.),

• Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dn.

29 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ

gwarantowanych z zakresu podstawowej

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr

139, poz. 1139 ze zm.),

• Zarzàdzenia Prezesa NFZ w sprawie okre-

Êlenia warunków zawierania i realizacji

umów o udzielanie Êwiadczeƒ w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotna.

Podczas posiedzenia NRPiP w dniach 16-18.03.2010 podj´ta zosta∏a Uchwa∏a zatwier-
dzajàca Model Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Poni˝ej prezentujemy za∏o˝enia Modelu.

Model Podstawowej Opieki Zdrowotnej
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Maria Kosiƒska ● Mgr piel´gniarstwa, dr n. medycznych, 

adiunkt Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania, 

Zamiejscowy Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu w Tychach

Wpoprzednim artykule zamieszczonym

w numerze 3/2010, przedstawi∏am

poglàd odnoÊnie okreÊlenia „minimalna nor-

ma”. Chcia∏abym jeszcze raz, podzieliç si´

z czytelnikami swymi uwagami na ten te-

mat. 

Otó˝, metody oparte na mierzeniu czasu

trwania czynnoÊci, wprowadzajà w konse-

kwencji, wymóg od pracownika/piel´gniar-

ki, sta∏ej aktywnoÊci fizycznej. Tymczasem

w oddzia∏ach szpitalnych, sà okresy

o zmniejszonej intensywnoÊci pracy, podyk-

towane specyfikà, koniecznoÊcià zagwaran-

towania ciszy i odpoczynku chorym, np.:

w godzinach od 21 do 6 obowiàzuje cisza

nocna, natomiast w godzinach poobiednich

cisza poobiednia. 

Sà te˝ w pracy piel´gniarki sytuacje wy-

magajàce, aby przysiàÊç przy pacjencie – po-

s∏uchaç co mówi, co chce powiedzieç, bez

poÊpiechu, bez skrótów, nie has∏owo. Dla

osoby postronnej, nie rozumiejàcej tego ty-

pu zachowaƒ, to bezczynnoÊç, „guzdranie

si´”, a przecie˝ zachowania takie, majà

wp∏yw na odbiór tego co robimy, na jakoÊç

Êwiadczeƒ.

Ustalenie niezb´dnej liczby kadr, tylko

za pomocà mierzenia czasu pracy, nie

uwzgl´dnia obcià˝eƒ fizycznego i psychicz-

nego, ani te˝ warunków pracy. Badania

w∏asne (w których czytelniczki bra∏y

udzia∏) wykazujà wyst´powanie czynnoÊci

piel´gniarskich o krótkim czasie trwania,

a wysokim koszcie energetycznym, wynika-

jàcym z potrzeby dêwigania i/lub przyj´cia

okreÊlonej pozycji w trakcie ich wykonywa-

nia. Sà tak˝e sytuacje o krótkim czasie ak-

tywnoÊci fizycznej, a znacznym obcià˝eniu

psychicznym. W sytuacjach tych, aby

przejÊç do kolejnych zadaƒ potrzebny jest

odpoczynek. 

Przykład
Dy˝ur nocny, 12-godzinny, godz. 4.05.

Piel´gniarka w pozycji siedzàcej, niewymu-

szonej, odbiera informacj´ telefonicznà, czas

trwania oko∏o 30 sekund. Efektywny wyda-

tek dla tej czynnoÊci nieoznaczony. W okre-

sie przerw i czuwania przyjmuje si´ wydatek

efektywny 0,5 kcal/min. U piel´gniarki

w tym okresie, zarejestrowano rytm zatoko-

wy przyspieszony, 111 skurczów/minut´,

utrzymujàcy si´ w tych granicach, przez

okres 12 minut.

Przyj´te wg A. O. Navakatikiana (Mako-

wiec-Dàbrowska W: Dobrowolska 1992),

kryteria cz´stoÊci skurczów serca do oceny

obcià˝enia psychicznego, wskazujà na wyst´-

powanie u piel´gniarki w opisanej sytuacji

bardzo du˝ego obcià˝enia psychicznego,

przy równoczesnym, stosunkowo niskim

obcià˝eniu fizycznym. 

Reakcja uk∏adu autonomicznego na wy-

st´pujàcà sytuacj´, by∏a niewspó∏mierna

z wysi∏kiem fizycznym.

Obowiàzujàce przepisy bezpieczeƒstwa

i higieny pracy dotyczàce pracy kobiet

i ograniczeƒ wykonywania prac zwiàzanych

z wysi∏kiem fizycznym, transportem ci´˝a-

rów oraz wymuszonà pozycjà cia∏a i pono-

szonym z nimi wydatkiem energetycznym,

okreÊlajà parametry nakazujàce wprowadze-

nie dodatkowych przerw, a tym samym

zwi´kszenie zatrudnienia. Np.: w przypad-

ku, gdy wydatek energetyczny przekracza

1100kcal/zmian´, dodatkowe przerwy po-

winny stanowiç 10% czasu pracy, a ich roz-

k∏ad powinien byç równomierny w czasie

ca∏ego dnia pracy/zmiany roboczej. 

Badania w∏asne wskazujà, ˝e odnosi si´

to w wartoÊciach Êrednich do dziennych

zmian na 9-ciu oddzia∏ach, na których stoso-

wany by∏ 12-godzinny system pracy (by∏y to

oddzia∏y: chirurgia, geriatria, piel´gnacyjno-

opiekuƒczy, onkologiczny, neurologiczny,

kardiologiczny, nefrologiczny, psychiatrycz-

ny, wewn´trzny). Nietrudno obliczyç, ˝e

pracujàce na tych oddzia∏ach piel´gniarki,

winny mieç dodatkowo 72 minuty przerwy

w pracy.

Nie bez wp∏ywu na obcià˝enie piel´gnia-

rek pracà, sà niedoskona∏oÊci obs∏ugi me-

dycznych stanowisk pracy: to sà naprawy

sprz´tu (cz´sto banalnych usterek), dostar-

czenia materia∏ów i sprz´tu do pracy (po za-

opatrzenie do magazynu, apteki, idzie piel´-

gniarka), z∏e warunki lokalowe – ciasnota

(wymagajàca od piel´gniarek przesuwania

∏ó˝ka z chorym, aby mieç dojÊcie do chore-

go z trzech stron) itp.

Metody naliczania niezb´dnej liczby kadr,

oparte na mierzeniu czasu pracy oraz meto-

dy obliczania kosztu energetycznego pracy

(które te˝ uwzgl´dniajà czas trwania czynno-

Êci), czy kategoryzacji pacjentów (te˝ majà

pomiar czasu trwania opieki), majà t´ wad´,

˝e pomiar dokonywany jest „dzisiaj”, a wy-

nik ma s∏u˝yç „jutro”. 

Omawiane metody, aby by∏y wiarygod-

ne, muszà byç przeprowadzone zgodnie

z wymogami badaƒ statystycznych, na okre-

Êlonej wielkoÊci próby, wymagajà okreÊlone-

go czasu trwania; a cz´sto, zanim otrzyma-

my wynik, niejednokrotnie zmieniajà si´ wa-

runki. Problem naliczania niezb´dnej liczby

kadr w zak∏adach opieki zdrowotnej polega

na tym, ˝e nie ma powtarzalnych sytuacji.

One tylko z pozoru sà takie same. To „ju-

tro”, jest ju˝ inne, ni˝ to „dzisiaj”, kiedy by-

∏y przeprowadzone badania. Zapewne

w tym tkwi istota problemu. Zagadnienie

optymalizacji zatrudnienia w zak∏adach

opieki zdrowotnej, nabiera w obecnym

okresie ekonomizacji Êwiadczeƒ szczególne-

go znaczenia i d∏ugo jeszcze b´dzie sp´dza∏o

sen z powiek, organizatorom s∏u˝b medycz-

nych. 

Czy przejmowanie wzorów z innych

paƒstw jest dobrym rozwiàzaniem? Trudno

na to pytanie odpowiedzieç, dobrze jest wie-

dzieç jak to robià inni, ale, nale˝y mieç na

uwadze ró˝nice w warunkach pracy, organi-

zacji pracy, obs∏ugi medycznych stanowisk

pracy, zakresach zadaƒ i wspó∏pracy innych

grup zawodowych oraz obecnoÊç odpo-

wiednich s∏u˝b zajmujàcych si´ analizà za-

trudnienia. Dysponowanie okreÊlonym

wzorem (w dodatku jednym!), obarczenie

mierzeniem czasu trwania czynnoÊci, piel´-

gniarek wykonujàcych te czynnoÊci, a zada-

niem naliczenia kadr, oddzia∏owej, prze∏o˝o-

nej, naczelnej piel´gniarki, jest nieporozu-

mieniem. Te osoby, powinny uczestniczyç

w procesie analizy zatrudnienia, jako mery-

toryczni doradcy, a nie jako wykonawcy ob-

liczeƒ. ■

O liczebności kadr – raz jeszcze
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˚yjemy w czasach, gdzie tempo naszego

˝ycia, pracy i rozwoju cywilizacji jest

zawrotne, co nie sprzyja spokojowi i beztro-

skiej egzystencji. Obracamy si´ w kr´gu lu-

dzi, z których wi´kszoÊç dà˝y do wypraco-

wania sobie odpowiedniego statusu spo∏ecz-

nego, którego atrybutem w du˝ej mierze jest

praca na odpowiednim stanowisku i za od-

powiednie wynagrodzenie. W ramach pracy

dok∏adamy wszelkich staraƒ, by w jak naj-

krótszym czasie zrobiç karier´. Podstawo-

wym atutem oprócz wiedzy i umiej´tnoÊci

praktycznych, jest nade wszystko w∏aÊciwe

ukszta∏towana psychika, to ona wp∏ywa na

zdolnoÊç cz∏owieka do pracy, jego funkcjo-

nowanie oraz przydatnoÊç spo∏ecznà.

Stres, podobnie jak w naszym ˝yciu, by∏

obecny równie˝ w ˝yciu naszych praprzod-

ków. Ró˝nice dotyczà jedynie jego êróde∏.

W odró˝nieniu od naszych przodków, od-

bieramy coraz wi´cej wra˝eƒ w coraz krót-

szych przedzia∏ach czasu, nie majàc chwili

odpr´˝enia pomi´dzy kolejnymi uderzenia-

mi odbieranych bodêców. Stres towarzyszy

nam ka˝dego dnia z ró˝nym nat´˝eniem.

Wielokrotnie odczuwamy jego mobilizujàcy

dobroczynny wp∏yw, a niekiedy stajemy si´

ofiarami jego parali˝ujàcej mocy. Stres mo˝-

na porównaç do pràdu elektrycznego p∏ynà-

cego przez skrzynk´ bezpiecznikowà. JeÊli

pod∏àczymy zbyt wiele urzàdzeƒ naraz, na-

stàpi przecià˝enie i przepalenie bezpiecznika.

Oznacza to „przepalenie si´” i w konsekwen-

cji za∏amanie najs∏abszych uk∏adów w orga-

nizmie. 

Stres, którego êród∏em jest praca, sta∏ si´

prawdziwà epidemià. W miejscu pracy sp´-

dzamy wi´cej czasu ni˝ gdzie indziej. Dlate-

go te˝, na intensywnoÊç stresu, któremu je-

steÊmy poddani sk∏ada si´ zadowolenie

z pracy, z warunków, w których jà wykonu-

jemy i z ludzi, z którymi nas ona ∏àczy. To,
co wywo∏uje stres w pracy, zawsze mie-

Êci si´ w jednej z trzech kategorii przy-
czyn: fizycznych, emocjonalnych i be-
hawioralnych. Przyczyny fizyczne to: cho-

roba, niewygodne buty, a˝ po warunki Êro-

dowiskowe, tj.: ha∏as, kurz, zimno czy cie-

p∏o. Emocjonalne, to stresory, które rodzà

si´ w naszych umys∏ach i sà najbardziej wi-

doczne i z∏o˝one ze wszystkich. Stresory be-

hawioralne, zazwyczaj sà to po∏àczenia uwa-

runkowaƒ fizycznych i emocjonalnych,

obejmujà: zwlekanie, nieefektywne nawyki

w pracy, a˝ po nadu˝ywanie alkoholu czy

narkotyków. Sà to kategorie typowe we

wszystkich miejscach pracy. Jednak˝e spra-

wy, które wywo∏ujà stres, sà ró˝ne. W litera-

turze mo˝na spotkaç ró˝ne klasyfikacje stre-

sorów w pracy. I tak Cooper i Marshall wy-

mieniajà pi´ç kategorii czynników: zwiàza-

nych z samà pracà, rolà w organizacji, roz-

wojem kariery zawodowej, stosunkami mi´-

dzyludzkimi, strukturà organizacji i klima-

tem organizacyjnym.

Ârodowisko pracy obfituje w stresogenne

warunki. Jedne z nich sà przewa˝nie obiek-

tywne i dajà si´ ujàç iloÊciowo np. ogromne

obcià˝enie pracà, inne zaÊ majà charakter

bardziej jakoÊciowy np. niejednoznacznoÊç

roli pe∏nionej w pracy, nieprzyjemny lub nie-

przyst´pny prze∏o˝ony. Nie wszyscy jednak

b´dà dane sytuacje w pracy odczuwaç, jako

stresogenne. Stres pojawia si´, bowiem wte-

dy, kiedy zdolnoÊci cz∏owieka nie odpowia-

dajà wymaganiom stawianym przez Êrodo-

wisko pracy, lub kiedy pojawiajà si´ wyraêne

przeszkody uniemo˝liwiajàce zaspokojenie

silnych potrzeb lub osiàgni´cia pewnych

wartoÊci. W takim przypadku mówimy

o „niedopasowaniu” cz∏owieka do jego Êro-

dowiska. Bardzo wa˝ne jest, by zdaç sobie

spraw´, jakie aspekty osobowoÊci, zachowa-

nia i Êrodowiska spo∏ecznego, wp∏ywajà

i w jaki sposób na reakcj´ cz∏owieka na po-

tencjalne stresory.

Ludzie ró˝nie reagujà na te same warunki

panujàce w Êrodowisku pracy. Dla jednych wa-

runki te b´dà komfortowe, dla innych ca∏ko-

wicie stresogenne. Dlatego znajàc istotne w∏a-

ÊciwoÊci cz∏owieka i sytuacji, potrafimy lepiej

przewidzieç przypuszczalne skutki stresów

w danym Êrodowisku pracy. Stres mo˝e poja-

wiaç si´, gdy pracownik ma du˝o lub za ma∏o

pracy, gdy dzia∏a pod presjà czasu i terminów,

gdy musi podejmowaç zbyt du˝o decyzji.

Stres mo˝e byç równie˝ wynikiem zm´czenia

spowodowanego obcià˝eniami fizycznymi,

których dostarcza Êrodowisko pracy (praca od

Êwitu do nocy, cz´ste podró˝e, koniecznoÊç

dostosowania si´ do zmian wprowadzonych

do procesu pracy, a tak˝e kosztów).

Ka˝dy rodzaj pracy zawiera czynniki, któ-
re dla niektórych osób w pewnym mo-
mencie stanà si´ êród∏em k∏opotów. Taki-
mi czynnikami sà:
• Czas – jeÊli przyjrzymy si´ tym uporczy-

wym, codziennym stresom w pracy, to

oka˝e si´, ˝e winowajcà jest tu czas – i to

wcale nie sporadycznie. Dlaczego tak si´

dzieje? Dlaczego wspó∏czeÊni ludzie ˝yjà

pod takà presjà czasu? Zawsze pada ta sa-

ma odpowiedê, ludzie mówià o tempie

wspó∏czesnego ˝ycia, o potrzebie, by ka˝-

dego dnia robiç i osiàgaç coraz wi´cej,

o napi´ciach, jakie dodatkowo wywo∏uje

bombardowanie reklamami. Niezale˝nie

od przyczyn, czas uwa˝any jest za jeden

z najpowszechniejszych stresorów w pracy. 

• Terminy – wyznaczone terminy i postrze-

ganie czasu, czy te˝ ile masz wed∏ug siebie

czasu do dyspozycji – bezpoÊrednio si´ ze

sobà wià˝e. Dla wielu z nas jest tak, ˝e kie-

dy wyznaczono nam termin, stworzono

problem. Napi´cie wzrasta, kiedy zbli˝a si´

termin, a z drugiej strony niektórzy ludzie

pracujà lepiej i z wi´kszym poczuciem bez-

pieczeƒstwa, kiedy majà wyznaczony ter-

min.

Czynniki stresorodne występujące w codziennej
pracy pielęgniarki szpitalnej

„Ca∏kowita wolnoÊç od stresu to Êmierç” 
Hans Selye

Bogus∏awa Serzysko ● Piel´gniarka, mgr ekonomiki i organizacji 

ochrony zdrowia, Âlàskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 

Oddzia∏ Kardiologii Dzieci
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• Obcià˝enie pracà – istnieje wiele badaƒ

nad zwiàzkiem warunków pracy w okre-

Êlonym zawodzie ze zdrowiem fizycznym

i psychicznym. Kornhauser twierdzi∏, ˝e

z∏e zdrowie psychiczne pozostaje w bez-

poÊrednim zwiàzku z niesprzyjajàcymi

warunkami pracy, z koniecznoÊcià wyko-

nywania jej w poÊpiechu i wk∏adania w nià

du˝ego wysi∏ku fizycznego oraz z pracà

w godzinach nadliczbowych i niedogod-

nych dla pracownika.

Jeszcze wa˝niejszym ni˝ warunki w pracy

czynnikiem stresujàcym jest przecià˝enie

pracà. W swoich badaniach Frencz i Caplan

wprowadzili podzia∏ przecià˝enia pracà na

przecià˝enie iloÊciowe i jakoÊciowe. O prze-

cià˝eniu iloÊciowym mówimy wówczas, gdy

pracownik ma „zbyt du˝o do roboty” o ja-

koÊciowym zaÊ, – gdy praca jest „za trudna”.

Badania naukowe dowodzà, ˝e zarówno ja-

koÊciowe jak iloÊciowe przecià˝enie pracà

wywo∏uje wiele symptomów napi´cia psy-

chicznego i fizycznego. Sà to mi´dzy inny-

mi: niezadowolenie z pracy, napi´cie spowo-

dowane pracà, niskie poczucie w∏asnej war-

toÊci, poczucie zagro˝enia, wzmo˝one pale-

nie papierosów.

Tak jak przyroda nie mo˝e istnieç bez

symbiozy, tak i cz∏owiek uzale˝niony jest od

drugiego cz∏owieka. Ka˝dy z nas ma swoje

w∏asne ambicje i wymagania, które cz´sto

zderzajà si´ ze sobà i stajà si´ g∏ównym êró-

d∏em stresów. Naturalnie, najlepszym roz-

wiàzaniem tego problemu by∏aby doprowa-

dzona do perfekcji praca zespo∏owa i wza-

jemne zrozumienie, lecz pomimo wszystkich

kodeksów post´powania, proponowanych

przez ró˝ne religie, filozofie i systemy poli-

tyczne, stosunki mi´dzyludzkie pozostawiajà

ciàgle wiele do ˝yczenia. Stresy wynikajàce ze

wzajemnego wspó∏˝ycia ciàgle jeszcze pozo-

stajà jednà z najpowa˝niejszych przyczyn

ludzkich cierpieƒ. Centralny uk∏ad nerwowy

cz∏owieka, szczególnie jego mózg jest bar-

dziej rozwini´ty ni˝ u jakiejkolwiek innej

istoty ˝ywej. Pomog∏o, to w niema∏ym stop-

niu w rozwiàzaniu za pomocà logicznego ro-

zumowania wielu problemów zwiàzanych

z przetrwaniem. Jednak w dziedzinie stosun-

ków mi´dzyludzkich, o wiele bardziej sk∏on-

ni jesteÊmy kierowaç si´ emocjami ni˝ logikà.

Wiadomo, ˝e g∏ówne przyczyny nega-

tywnego stresu w pracy, wià˝à si´ z presjà

czasu, brakiem kontroli nad tym, co robimy,

oraz brakiem wsparcia ze strony innych. Ta

ostatnia przyczyna – brak wsparcia w pracy

ze stronny innych, to du˝e obcià˝enia dla na-

szego funkcjonowania w organizacji. MieÊci

si´ tu brak szacunku dla siebie, jako osoby,

odmowa uznania naszego wk∏adu pracy oraz

codzienne konflikty z ludêmi, z którymi pra-

cujemy i dla których pracujemy, jak równie˝

z klientami czy te˝ odleg∏ymi cz∏onkami za-

rzàdu i organizacji.

Do czynników powodujàcych stres w pra-
cy, które majà wp∏yw na stosunki mi´dzy-
ludzkie w organizacji, mo˝emy zaliczyç:
• Wspó∏zawodnictwo – czy konkurencyj-

noÊç wyprze z ˝ycia wszystko, co przyjemne? 

• Z∏oÊç – wiadomo powszechnie, ˝e z∏oÊç

bywa cz´sto produktem ubocznym stresu,

mo˝e mieç ona tak˝e i skutek odwrotny

i wzmagaç stres. 

• ZazdroÊç – mo˝e os∏abiaç logiczne my-

Êlenie i tak omamiaç zazwyczaj zrówno-

wa˝onych ludzi, ˝e wykazujà si´ szaleƒ-

stwem i nieczu∏oÊcià.

• AsertywnoÊç – najwa˝niejszà rol´ odgry-

wa w kontaktach mi´dzyludzkich. Mo˝na

zauwa˝yç, ile frustracji i poczucia bezrad-

noÊci w miejscu pracy jest przypisane bra-

kowi asertywnoÊci poszczególnych osób –

zw∏aszcza, jeÊli pracuje si´ w du˝ych lub

zmiennych grupach.

• Zewn´trzne presje spo∏eczne – jednà

z przyczyn stresu w pracy mo˝na okreÊliç,

jako „sprawy osobiste”. Dotyczy to przede

wszystkim zwiàzków z osobami z poza

pracy – rodzinà, przyjació∏mi, osobami,

z którymi si´ ˝yje albo mo˝e zacznie ˝yç,

albo te˝ spraw z nimi zwiàzanych.

Tak jak zdrowie cz∏owieka zale˝y od

zgodnego post´powania narzàdów w jego

organizmie, podobnie stosunki mi´dzy poje-

dynczymi ludêmi, cz∏onkami grupy, powin-

ny byç ∏agodzone i zapewniaç pokojowà

wspó∏prac´. Cz∏owiek mo˝e lepiej lub gorzej

wykorzystaç to, co ma. Dzi´ki temu niektó-

rzy ludzie b´dà osiàgali lepsze rezultaty mi-

mo szczup∏ych mo˝liwoÊci, je˝eli tylko po-

trafià je wydajnie zmobilizowaç i rozwinàç.

Rozwój jednostki dokonuje si´ za poÊrednic-

twem ról, jakich si´ ona podejmuje w grupie

oraz doÊwiadczeƒ (osiàgni´cia, spe∏nienie

potrzeby mi∏oÊci albo nienawiÊci, sukcesu

i upokorzenia), jakie zdobywa i staje si´ pro-

cesem uczenia si´, odczuwania i zmiany.

W toku tego rozwoju i dojrzewania jednost-

ka urzeczywistnia nowe, wcià˝ wzrastajàce

zasoby mo˝liwoÊci, jednoczeÊnie wyzbywa-

jàc si´ tych wszystkich umiej´tnoÊci, kwalifi-

kacji, satysfakcji, w∏adzy i autorytetu, które

zwiàzane by∏y z przesz∏ymi rolami i struktu-

rami. Jest to dla niej êród∏o nieustannych

k∏opotów i okazja do wypróbowania swoich

si∏. Na gruncie takich doÊwiadczeƒ jednost-

ka buduje w ró˝nych sytuacjach w∏asne sys-

temy wartoÊci, norm, za∏o˝eƒ, stereotypów

i oczekiwaƒ. Kontakty z grupà i stosunki in-

terpersonalne, stajà si´ dla niej okazjà do wy-

próbowania w∏asnych opracowaƒ nowocze-

snych struktur i wprowadzenia ich do co-

dziennej pracy. Istnienie ka˝dej grupy zale˝y

od tego, czy jej cz∏onkowie potrafià „kiero-

waç” nie tylko sobà, ale i tymi systemami

technicznymi i strukturami, które majà za-

pewniç osiàgni´cie celów grupy. Grupa po-

winna stworzyç swoim cz∏onkom klimat,

aby mogli oni wypróbowaç swoje mo˝liwo-

Êci i rozwijaç si´, jeÊli jednostka ma mieç

szans´ przyczynienia si´ w∏asnym udzia∏em

i zaanga˝owaniem do osiàgni´cia wspólnego

celu.

By zapobiec podatnoÊci na stres nie wy-

starczy tylko sam system obronny, trzeba te˝

zapewniç sobie najkorzystniejszy bilans si∏,

uk∏ad sytuacji: nale˝y rozwinàç hart ducha,

intuicj´, autonomi´ i zdolnoÊç dzia∏ania.

Jedna z wielu definicji motywacji mówi, i˝

jest ona stanem gotowoÊci cz∏owieka do

podj´cia okreÊlonego dzia∏ania – jest to pew-

nego rodzaju mechanizm psychologiczny,

który determinuje post´powanie ludzi dà˝à-

cych do osiàgni´cia za∏o˝onego wczeÊniej

celu. U pod∏o˝a wszelkich dzia∏aƒ podejmo-

wanych przez cz∏owieka le˝à jego potrzeby.

Ch´ç ich zaspokojenia, stanowi motorycznà

si∏´ zachowaƒ, która sprawia, i˝ ludzie po-

dejmujà prac´. Na sukces i pozytywny wize-

runek ka˝dego szpitala pracujà ludzie w nim

zatrudnieni. O jego opinii decyduje nie

sprz´t (nawet najwy˝szej jakoÊci) lecz perso-

nel. Jest, wi´c rzeczà naturalnà, i˝ by, jakoÊç

jego pracy by∏a jak najwy˝sza winien byç on

doceniany.

Uwa˝a si´, ˝e najistotniejszym bodêcem

do pracy sà pieniàdze. Prawdà jest, i˝ pie-

niàdz fascynuje – dla wielu jest on niestety

miarà wartoÊci cz∏owieka i jego sukcesu.

Trudno jednak w chwili obecnej mówiç

o tym, ˝e piel´gniarki sà motywowane do

swej pracy poprzez godziwe wynagrodzenie.

System premiowania to skuteczny Êrodek

motywacji, lecz niestety w wi´kszoÊci pol-

skich szpitali jest tylko wspomnieniem. Wie-

lu dyrektorów szukajàc oszcz´dnoÊci odsu-

n´∏o wyp∏aty premii w bli˝ej nieokreÊlonà

przysz∏oÊç. Wiele placówek s∏u˝by zdrowia,

„ratujàc” je przed zamkni´ciem drastycznie

obni˝a i tak przecie˝ niskie p∏ace personelu.

Nasuwa si´, wi´c pytanie: „jak d∏ugo ta sy-

tuacja potrwa i ile jeszcze wytrzymajà piel´-

gniarki?” Chocia˝ piel´gniarki w pracy mo˝-

na traktowaç, jako swoiste „misjonarki”, to

przecie˝ i one chcà godnie ˝yç i rozwijaç si´.

Praca zarobkowa jest wartoÊcià dla ka˝dego,

bo o prac´ trudno. Znalezienie sta∏ego za-

trudnienia jest wa˝nym wydarzeniem dla ▼
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▼ ka˝dego. Praca jednak powinna dawaç nie

tylko pieniàdze, winna stwarzaç mo˝liwoÊci

rozwoju, samodoskonalenia, a tym samym

byç êród∏em satysfakcji. Nie jest to jednak ∏a-

twa sytuacja, gdy wi´kszoÊç szkoleƒ dla per-

sonelu Êredniego jest odp∏atna, co przy aktu-

alnych zarobkach jest najistotniejszym czyn-

nikiem majàcym wp∏yw na doskonalenie.

Pami´taç nale˝y o tym, i˝ ciàgle rosnàca kon-

kurencja na rynku us∏ug medycznych, powo-

duje rosnàce zapotrzebowanie na wykwalifi-

kowany personel. Specyfika wykonywania

zawodu nie daje raczej szansy na mo˝liwoÊç

awansowania, a w wielu innych sferach za-

wodowych to w∏aÊnie awans jest skutecz-

nym motywowaniem.

Ka˝dy cz∏owiek w swej pracy oczekuje

zrozumienia i szacunku, tym bardziej piel´-

gniarka, która pracuje z ludêmi i dla ludzi.

Oczekuje tego nie tylko od swych prze∏o˝o-

nych, wspó∏pracowników, lecz równie˝ od

pacjentów. Niestety coraz cz´Êciej to w∏aÊnie

pacjenci sà przyczynà frustracji piel´gniarek.

Pog∏´biajàc swoje wiadomoÊci na temat stre-

su, coraz cz´Êciej zacz´∏am zwracaç uwag´

na czynniki, które powodujà wyst´powanie

stresu w szpitalu. Piel´gniarki pracujàce szpi-

talu podatne sà na wyst´powanie stresu,

a sam szpital, jako miejsce pracy zawodowej

piel´gniarek nie sprzyja ich dobrostanowi

psychicznemu. Na podstawie w∏asnych ob-

serwacji mog´ powiedzieç, ˝e stres nieko-

rzystnie wp∏ywa na prac´ zawodowà, jakà

wykonujà piel´gniarki, na wspó∏pracowni-

ków, pacjentów, oraz na ich psychik´.

Jakie sà przyczyny stresu w pracy, które

doprowadzajà do obni˝enia kondycji psy-

chicznej i wykonywania pracy tylko zadanio-

wo i przedmiotowo? Dlaczego praca pod

wp∏ywem stresu jest wykonana bez zaanga-

˝owania, nie daje zadowolenia, a stosunek

do pracy jest oboj´tny? Stres w pracy piel´-

gniarek, udziela si´ innym i powoduje, ˝e

nie mo˝e byç mowy, o jakoÊci i efektywno-

Êci, partnerskiej wspó∏pracy, lepszym podej-

Êciu pracownika do pracy, a w dzisiejszych

czasach to w∏aÊnie, jakoÊç Êwiadczonych

us∏ug, fachowoÊç i efektywnoÊç decyduje

o egzystencji i poziomie szpitala. Podj´∏am

si´ rozwa˝yç ten problem, poniewa˝ uwa-

˝am, ˝e zminimalizowanie czynników stre-

sogennych, wp∏ywajàcych na prac´ zawodo-

wà piel´gniarki, mo˝e doprowadziç do wza-

jemnych, prawid∏owych relacji mi´dzy

wspó∏pracownikami i przyczyniç si´ do po-

czucia zadowolenia z wykonywanego zawo-

du oraz osiàgni´cia celu, jakim jest zapew-

nienie pacjentowi kompleksowej i profesjo-

nalnej opieki piel´gniarskiej, a tym samym

podniesienia poziomu us∏ug szpitala. 

Przeprowadzi∏am badania w∏asne, które

pozwoli∏y na wy∏onienie czynników przy-

czyniajàcych si´ do powstawania stresu

w pracy piel´gniarki szpitalnej i w jaki spo-

sób  potrafimy sobie z nim radziç. Ankieta

przeprowadzona by∏a wÊród 100. piel´gnia-

rek naszego województwa. 

Wed∏ug badanych najbardziej streso-
gennym czynnikiem w pracy jest:

Dla 66% badanych przecià˝enie iloÊcio-

we i jakoÊciowe, oraz warunki pracy, w ja-

kich pracujà, jako ten czynnik, który wywo-

∏uje u nich wiele symptomów napi´cia psy-

chicznego i fizycznego, tj.: niezadowolenie

z pracy, napi´cie spowodowane samà pracà,

niskie poczucie w∏asnej wartoÊci. Do czynni-

ków, które wp∏ywajà negatywnie w pracy

wyzwalajàc u badanych z∏oÊç, niech´ç, zm´-

czenie, znu˝enie, 78% zaliczy∏o: ha∏as, ogra-

niczenie poczucia prywatnoÊci, niewystar-

czajàcà przestrzeƒ niezb´dnà do pracy, ba∏a-

gan, jak równie˝ trudnoÊci wynikajàce ze z∏ej

organizacji pracy. Natomiast 57% badanych

wskaza∏o na prac´ z pacjentem trudnym,

konfliktowym, roszczeniowym, jako stresu-

jàcà, która wp∏ywa na ich prac´ i psychik´

bardzo niekorzystnie. Dochodzi u nich do

zwi´kszonego napi´cia nerwowego, z∏oÊci

i niech´ci do pacjenta oraz do samej pracy.

79% osób wskaza∏o na dy˝ur pe∏niony jed-

noosobowo na oddziale o pe∏nym ob∏o˝eniu

chorych, który wià˝e si´ z bardzo du˝à od-

powiedzialnoÊcià, obcià˝eniem psychicznym

oraz fizycznym. W wyniku przecià˝enia pra-

cà, narasta u nich frustracja, a zm´czenie

przyczynia si´ do os∏abienia ich koncentracji,

co w konsekwencji doprowadza, do pope∏-

niania b∏´dów w dzia∏aniu i w podejmowa-

niu decyzji.

W wyniku kumulacji w godzinach dopo-

∏udniowych, zabiegów, czynnoÊci piel´gniar-

skich i zleceƒ, 67% twierdzi, ˝e cz´sto do-

chodzi do napi´ç pomi´dzy nimi a persone-

lem wspó∏pracujàcym. Powodem tego jest

przecià˝enie pracà, zbyt ma∏a liczba zatrud-

nionych piel´gniarek, co doprowadza do po-

wstawanie nerwowej atmosfery i konfliktów.

59% badanych uwa˝a, i˝ niekorzystnie

wp∏ywa na ich stan psychiczny prze˝ywanie

silnych emocji zwiàzanych z problemami pa-

cjentów, a w szczególnoÊci np. Êmierci pa-

cjenta. Wyrazem tego jest niejednokrotnie

z∏oÊç, gniew, uczucie bezradnoÊci, a czasem

wybuch p∏aczu. Przeniesienie na inny od-

dzia∏ (rotacja) dla 83% jest bardzo trudne.

Stres wywo∏uje u nich niepokój, l´k i nie-

pewnoÊci, obaw´ o to czy nie pope∏nià b∏´-

dów, które by je stawia∏y w niekorzystnym

Êwietle przed innymi kole˝ankami i prze∏o-

˝onymi. Sà osobami, które znajdujà si´ nie

tylko najbli˝ej pacjenta i kontaktujà si´ z je-

go rodzinà, ale wspó∏pracujà w zespole z in-

nymi piel´gniarkami i lekarzami. Dla 85%

respondentek konflikty powodujà dezorga-

nizacj´ ich pracy, wprowadzajà nerwowà at-

mosfer´, powodujà niech´ç do pracy, pot´-

gowanie z∏oÊci i gniewu, co ma niekorzystne

odbicie na pacjencie. Ciàg∏a obawa o utrat´

pracy pot´guje u 67% badanych narastanie

czynników stresujàcych, które wyzwalajà

w ich odczuciu strach, l´k, obaw´ o jutro

i wp∏ywajà niekorzystnie na wykonywanà

przez nich prac´, psychik´ i ich otoczenie.

Nieadekwatne zarobki do wykonywanej pra-

cy, powodujà u 96% ankietowanych, obni-

˝enie motywacji do pracy, niech´ç do podej-

mowania dodatkowych wyzwaƒ zawodo-

wych. Obawa o obni˝enie swojej pozycji za-

wodowej w zwiàzku z przemianami, jakie

zasz∏y w kszta∏ceniu piel´gniarek i trudnoÊci,

jakie majà w podnoszeniu swoich kwalifika-

cji, sà dla 65% respondentek powodem

zmartwieƒ, strachu, niepokoju i niepewnoÊci

o swój los, co doprowadza je do obni˝enia

poczucia poziomu „swojego ja”.

Powy˝sze czynniki, które wp∏ywajà na

powstawanie stresu w pracy piel´gniarek,

majà odbicie na ich codziennej pracy. Powo-

dujà one obni˝enie efektywnoÊci i jakoÊci

oferowanych us∏ug piel´gniarskich w sto-

sunku do pacjenta. Wyzwolone negatywne

emocje prowadzà do sk∏ócenia personelu na

ró˝nych stanowiskach pracy. Dochodzi do

niech´ci do pracy w takim Êrodowisku i pra-

cy w nerwowej atmosferze pe∏nej napi´ç

i nieprzychylnoÊci do siebie. Takie zachowa-

nia majà „odbicie” na pacjencie i jego rodzi-

nie oraz na innych wspó∏pracownikach. Ob-

ni˝enie kondycji psychicznej i fizycznej pie-

l´gniarek, przyczynia si´ do obni˝enia ich

koncentracji w pracy, co mo˝e doprowadziç

do pope∏niania b∏´dów, êle wydanych decy-

zji w stosunku do pacjenta, a konsekwencje

takich decyzji i b∏´dów mogà rzutowaç na

ich prac´, oraz na innych wspó∏pracowni-

ków i pacjenta. Z∏a organizacja i warunki

pracy, nieadekwatne zarobki do wykonywa-

nej pracy, powodujà obni˝anie motywacji do

lepszej pracy. Powy˝sze czynniki rzutujà, na

jakoÊç wykonywanej przez piel´gniark´ pra-

cy i powodujà, ˝e wykonuje ona swoje czyn-

noÊci na minimalnym poziomie. Nie stara

si´ wychodziç z inicjatywà polepszenia swo-

jej pracy. Niech´tnie przychodzi do pracy,

frustracja i znu˝enie, które jej towarzyszà

znajdujà odbicie, na jakoÊci us∏ug oferowa-

nych pacjentowi. Ciàg∏e zm´czenie, z∏oÊç

i gniew doprowadzajà do udzielania si´ in-

nym takiego zachowania. Piel´gniarki, które

majà ciàg∏y kontakt z pacjentem i jego rodzi-
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nà, a nie majà radoÊci z wykonywanej pracy

sà postrzegane, jako osoby nielubiane, wy-

nios∏e, pe∏ne z∏oÊci i niedost´pnoÊci dla pa-

cjentów. W wyniku takiego zachowania pie-

l´gniarek wspó∏praca mi´dzy pacjentem,

a nimi nie uk∏ada si´. Emocje odzwierciedla-

jà si´ na psychice pacjenta, która ulega po-

gorszeniu pod wp∏ywem stresu. Brak umie-

j´tnoÊci radzenia sobie z sytuacjami prowa-

dzàcymi do stresu i jego negatywnych skut-

ków, zbyt du˝e obcià˝enie pracà oraz brak

pomocy w tym zakresie ze strony zak∏adu

pracy, wp∏ywa na powstawanie wypalenia

zawodowego. Poprzez znalezienie odpowie-

dzi na te i inne pytania, chcia∏am pokreÊliç

jak du˝y jest wp∏yw stresu na wykonywanie

zawodu przez piel´gniarki pracujàce w szpi-

talu i jak wa˝ne jest to, aby potrafi∏y one so-

bie z nim radziç. Wykonywany przez nie za-

wód jest w ich odczuciu êród∏em niekoƒczà-

cego si´, przewlek∏ego stresu, który wp∏ywa

na ich prac´ bardzo negatywnie. Rozwijajà-

cy si´ stres powoduje fizyczne i psychiczne

zmiany w ich organizmie. Sà to zmiany za-

równo w procesach fizjologicznych jak i psy-

chologicznych, a tak˝e w ich zachowaniu

i zdolnoÊci do pracy. OczywiÊcie nie wszyst-

kie zmiany pojawiajà si´ jednoczeÊnie. Od-

czuwajà one bowiem, zm´czenie – 78%,

znu˝enie – 48%, frustracj´ – 53% oraz nie-

ch´ç do pracy – 65%, co mo˝e prowadziç

w konsekwencji do wypalenia zawodowego.

Pod wp∏ywem stresujàcej je pracy narasta

u nich wyczerpanie emocjonalne. Próbujà

one uchroniç si´ przed skutkami tego wy-

czerpania, stosujàc pewne mechanizmy

obronne, w wyniku, których dochodzi do

depersonalizacji i obni˝enia poczucia doko-

naƒ osobistych. I to nie tylko z powodu zbyt

du˝ego obcià˝enia pracà, ale i z braku umie-

j´tnoÊci radzenia sobie z sytuacjami trudny-

mi. Piel´gniarki troszczàce si´ o innych, za-

pominajà o sobie, znajduje to wyraz w obni-

˝onej kondycji psychicznej, co doprowadza

do b∏´dnego ko∏a pe∏nego napi´ç, konflik-

tów, frustracji. Stres jest nieprzyjemny, ale

mo˝e mieç dobrà stron´. Dla 37% badanych

wystàpienie stresu ma dzia∏anie pozytywne.

Wzrost adrenaliny, która uwalnia si´ podczas

stresu, pobudza je do dzia∏ania, mobilizuje

do lepszej pracy, co powoduje, ˝e stajà si´

bardziej kreatywne i pomys∏owe. By praca

nie by∏a tylko czynnikiem, który wyzwala

u nich stres, niech´ç do pracy i pog∏´bia fru-

stracj´, lecz mog∏a byç powodem satysfakcji,

nale˝y wed∏ug respondentek popracowaç

nad zlikwidowaniem, êróde∏ stresu w pracy.

W tym celu proponujà okreÊliç zakres swo-

ich obowiàzków – 76% i popracowaç nad

zmianà organizacji ich pracy – 88%. Pomo-

g∏oby im to, w ich odczuciu, w odcià˝eniu

ich pracy, zmniejszeniu sytuacji napi´cia

emocjonalnego, oraz lepszym rozwiàzywa-

niu problemów zawodowych. Konflikty,

które pojawiajà si´ w czasie wykonywanej

pracy, ankietowane chcà, aby by∏y rozwiàzy-

wane w sposób umiej´tny bez osobistych

uprzedzeƒ. Komfort psychiczny to niestety

poj´cie abstrakcyjne w pracy piel´gniarskiej

i to nie tylko z powodu zbyt du˝ego obcià-

˝enia pracà, ale i brakiem pomocy. Na po-

moc ze strony zak∏adu pracy, w celu popra-

wienia swojej kondycji psychicznej, nie mo-

gà liczyç. 

Co zrobiç, by jak najmniej odczuwaç

skutki ˝ycia w stresie? JeÊli pojawia si´ pro-

blem, trzeba si´ z nim zmierzyç. Najprostszy

sposób zniwelowania stresu to próba zlikwi-

dowania przyczyny wywo∏ujàcej go. Zniwe-

lowanie i roz∏adowanie stresu u 78% bada-

nych, nast´puje poprzez rozmow´ z kimÊ

bliskim, ˝yczliwie do nich nastawionym.

Mówienie o problemie pozwala im na na-

branie pewnego dystansu do sprawy. Roz∏a-

dowanie stresu, przez oglàdanie telewizji,

czytanie ksià˝ek uzale˝nione jest od zaintere-

sowaƒ i osobowoÊci respondentek. Ze

wzgl´du na brak czasu i pieni´dzy nie zwal-

czajà one stresu przez wysi∏ek fizyczny –

uprawianie sportu. Wolny czas poÊwi´cajà

na wspólny wypoczynek w gronie rodzin-

nym, na spacery, snucie planów dotyczàcych

osiàgni´cia zamierzonych celów. Przede

wszystkim pami´tajà, ˝e kontakty towarzy-

skie, rozmowy z przyjació∏mi, czy chodzenie

na spacery poprawia samopoczucie, podob-

nie jak wysi∏ek fizyczny czy kontrolowanie

oddechu. ˚ycie jest wyzwaniem, które niesie

z sobà koniecznoÊç prze˝ywania stresu, ca∏-

kowite jego wyeliminowanie nie jest mo˝li-

we ani potrzebne. Mo˝liwe jest natomiast

uczenie si´ strategii radzenia sobie ze stre-

sem, by zminimalizowaç jego negatywne

skutki. Radzenie sobie ze stresem obejmuje

doraêne obni˝enie przykrego napi´cia, ∏ago-

dzenie negatywnych stanów emocjonalnych

oraz poszukiwanie rozsàdnych sposobów

rozwiàzywania pojawiajàcych si´ proble-

mów, powodujàcych stres. Recepta na wy-

rwanie si´ ze szponów stresu jest prosta –

wielogodzinnà prac´ „pod wysokim napi´-

ciem” trzeba wynagrodziç sowitym odpo-

czynkiem. Zwolniç, wy∏àczyç „pràd” i po-

myÊleç o niebieskich migda∏kach. 

„Nawet naj˝mudniejsze zadanie ma swojà
wartoÊç, – jeÊli chcesz jej szukaç. Kiedy jà znaj-
dziesz, znajdziesz zadowolenie z pracy. A kiedy b´-
dziesz zadowolony, spokój b´dzie w zasi´gu r´ki”. 

Paul Wilson
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El˝bieta Jakubiak-Jung ● Mgr piel´gniarstwa, 

specjalista ds. merytorycznych, 

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Odmarca bie˝àcego roku OIPIP

w Katowicach organizuje 10- dnio-

we turnusy rehabilitacyjne dla piel´gniarek

i po∏o˝nych. W dniu 2.03. br. odby∏o si´ uro-

czyste otwarcie I turnusu rehabilitacyjnego.

Udzia∏ w spotkaniu wzi´li: z ramienia orga-

nizatora Przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych Mariola Bartusek,

Ewa Molka cz∏onek ORPIP oraz Hanna

Paszko wiceprzewodniczàca Komisji Etyki,

z ramienia wspó∏pracujàcej placówki Dyrek-

tor – Tomasz Niesyto, Zast´pca Dyrektora

ds. lecznictwa – Bogus∏aw Klepek, Prze∏o˝o-

na Piel´gniarek – Irena Pude∏ko, Piel´gniarka

koordynujàca  – Irena Czembor oraz uczest-

niczki I turnusu. RozeÊmiane kole˝anki

z ochotà opowiada∏y o pierwszych wra˝e-

niach z sanatorium. Mamy nadziej´, ˝e pozy-

tywne emocje pozostanà, a kolejne osoby

ch´tne przyjadà do Gocza∏kowic.

Pragniemy przypomnieç, i˝ turnusy

trwajà 10 dni od poczàtku ka˝dego miesiàca.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z le-

czenia uzdrowiskowego skierowanego do

cz∏onków OIPiP w Katowicach. Leczenie

uzdrowiskowe ma miejsce w Wojewódzkim

OÊrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyj-

nym w Gocza∏kowicach-Zdroju zgodnie

z Regulaminem udzielania cz∏onkom Okr´-

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

towicach pomocy w formie skierowania na

leczenie sanatoryjne zatwierdzonym uchwa-

∏à ORPiP z dnia 27 stycznia 2010 r., nr

32/2010.

Wskazaniem do leczenia uzdrowisko-

wego sà: choroby narzàdu ruchu i choro-

by reumatologiczne, schorzenia laryngolo-

giczne, schorzenia pourazowe, choroby

uk∏adu nerwowego, choroby onkologicz-

ne. Dla osób z chorobami onkologicznymi

udzia∏ w turnusie rehabilitacyjnym jest

bezp∏atny, w przypadku innych schorzeƒ,

osoba wyje˝d˝ajàca uiszcza po∏ow´ kosz-

tów pobytu, tj. 500,00 z∏, pozosta∏à cz´Êç

finansuje OIPiP w Katowicach. Na stronie

internetowej OIPIP znajdujà si´ bie˝àce

informacje dotyczàce wyjazdów, a szcze-

gó∏owe informacje mo˝na uzyskaç telefo-

nicznie. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Uroczyste otwarcie leczenia uzdrowiskowego
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Dnia 5 marca 2010 roku, w Okr´gowej

Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Kato-

wicach odby∏y si´ eliminacje II Etapu Ogól-

nopolskiego Konkursu Piel´gniarka Roku

2009.

Konkurs ten jest organizowany przez

Ko∏o Liderów Piel´gniarstwa przy Zarzà-

dzie G∏ównym Polskiego Towarzystwa Pie-

l´gniarskiego. Celem konkursu jest wy∏onie-

nie i nagrodzenie piel´gniarek liderów, osób

o najlepszym przygotowaniu zawodowym,

etycznym i zaanga˝owaniu na rzecz Êrodo-

wiska piel´gniarskiego. 

Sk∏ada si´ on z III etapów, podczas któ-

rych uczestnicy poddawani sà ocenie wiedzy

i umiej´tnoÊci wspó∏pracy oraz prezentacji

zawodu.

Na zg∏oszonych do II etapu konkursu 21
piel´gniarek i 1 piel´gniarza, do konkur-
su przystàpi∏o 20 przedstawicieli Êrodo-
wiska piel´gniarskiego:
Bargie∏ Ma∏gorzata – PZZOZ B´dzin –

Szpital Czeladê

Bojdo∏-Grtowska Ewa SPSK Nr 5 

w Katowicach 

Borowska Katarzyna – SPSK-M

w Katowicach

Iwaƒski Tomasz – SPSK Nr 7 

w Katowicach 

Jaromin Aleksandra – Szpital Miejski 

w Siemianowicach Âlàskich

Kempiƒska Ewa  – Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny w Cz´stochowie

Knop Renata – PZZOZ B´dzin – Szpital

w Czeladzi

Kobierecka Monika – SP ZOZ Szpital 

Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Krybus Sylwia – NZOZ Szpital Powiatowy

w Miko∏owie

Kumaƒska Anna –

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny

w Cz´stochowie

M´czyƒska Beata –

PZZOZ w B´dzinie

Orman Dorota –

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny

w Cz´stochowie

Pra˝ak Zofia –

SPSK-M

w Katowicach

Rudy Anna – PZZOZ B´dzin – Szpital

w Czeladzi

Rymkiewicz Anna – Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny 

w Cz´stochowie

Szala Bo˝ena – SPSK Nr 7 

w Katowicach

Szynalik Bo˝ena – SP ZOZ Szpital 

Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Wàsiƒska El˝bieta – Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny w Cz´stochowie

Wentril Katarzyna – Szpital Miejski 

w Siemianowicach Âlàskich

Wyderka Beata – PZZOZ w B´dzinie.

Przyby∏ych uczestników i cz∏onków ko-

misji przywita∏a w imieniu Przewodni-

czàcej Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-

skiego Zarzàdu Oddzia∏u w Katowicach

mgr Danuta Rudzka-Cesarz. 

Sk∏ad komisji konkursowej stanowili,

przewodniczàca mgr Iwona Kowalkowska

przedstawicielka G∏ównej Komisji Konkur-

sowej przy Zarzàdzie G∏ównym Polskiego

Towarzystwa Piel´gniarskiego, mgr Bartosz

Szczud∏owski przedstawiciel ORPiP w Ka-

towicach. Polskie Towarzystwo Piel´gniar-

skie Zarzàd Oddzia∏u w Katowicach repre-

zentowa∏y mgr Danuta Rudzka-Cesarz oraz

mgr Wioleta P∏ócienniczak.

Eliminacje II Etapu Konkursu Piel´-

gniarka Roku 2009 polega∏y na testowym

sprawdzianie z zakresu ogólnej wiedzy za-

wodowej, zasad etyki zawodowej piel´gniar-

ki i po∏o˝nej RP, historii zawodu i dzia∏alno-

Êci Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego. 

SpoÊród 20 uczestników, którzy przystà-

pili do II Etapu Konkursu, laureatkà zosta∏a

piel´gniarka z Wojewódzkiego Szpitala Spe-

cjalistycznego w Cz´stochowie, pracujàca

w Oddziale Neurochirurgii – Anna Rymkie-

wicz. 

Pani Ania zakwalifikowa∏a si´ do III Eta-

pu Konkursu, który odb´dzie si´ w Ciecha-

nowie w dniach 13-15 maja, 2010 roku. 

Serdecznie gratulujemy. ˚yczymy dal-

szych sukcesów w ˝yciu osobistym i zawo-

dowym. ■

Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2009

Wioleta P∏ócienniczak ● Mgr socjologii, Piel´gniarka Oddzia∏owa 

Oddzia∏u Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii 

SPSK-M SUM w Katowicach

Laureatka  – Pani Anna Rymkiewicz
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Celem Olimpiady Zdrowego

Stylu ˚ycia PCK jest wy-

kszta∏cenie wÊród m∏odzie˝y

szkolnej potrzeby dbania o w∏asne zdrowie

oraz kszta∏towanie umiej´tnoÊci niezb´dnych

do ochrony i doskonalenie zdrowia poprzez:

a) rozbudzanie zainteresowania w∏asnym

zdrowiem i problematykà prozdrowotnà,

b) prowadzenie edukacji dot. czynników za-

gra˝ajàcych zdrowiu oraz sposobów

ochrony zdrowia,

c) inspirowanie m∏odzie˝y do podejmowa-

nia na terenie szko∏y lub poza nià ró˝nych

dzia∏aƒ promujàcych zdrowy styl ˝ycia.

Nad Ogólnopolskà Olimpiadà Promocji

Zdrowego Stylu ˚ycia PCK patronat hono-

rowy obj´li: Minister Edukacji Narodowej,

Minister Zdrowia, Dyrektor Instytutu ˚yw-

noÊci i ˚ywienia, Rektor Szko∏y G∏ównej

Gospodarstwa Wiejskiego, Rektor Warszaw-

skiego Uniwersytetu Medycznego.

W Katowicach, w siedzibie Âlàskiego Za-

rzàdu Okr´gowego PCK, odbywa∏ si´ fina∏

Okr´gowy Olimpiady, nad którym patronat

honorowy obj´∏a po raz pierwszy Okr´gowa

Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-

cach. W olimpiadzie brali udzia∏ uczniowie

szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

zwyci´zcy etapów rejonowych.

Etap okr´gowy obejmowa∏ ocen´ wiedzy

zawodników nt. zasad zdrowego stylu ˝ycia

i zagro˝eƒ prozdrowotnych na podstawie te-

stu, sk∏adajàcego si´ z 60 pytaƒ, oraz ocen´

przygotowanej i przeprowadzonej przez za-

wodnika samodzielnie bàdê na zasadzie wspó∏-

udzia∏u, dowolnej akcji promujàcej zdrowie

w Êrodowisku szkolnym lub lokalnym. W cza-

sie, kiedy uczniowie pisali test, z nauczycielami

przygotowujàcymi finalistów spotka∏a si´

przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej w Katowicach.

Prace ocenia∏a komisja w sk∏adzie:
1. Janina Stachurska – przedstawiciel Âlà-

skiego Zarzàdu Okr´gowego PCK 

2. Bogus∏awa Manowska – Koordynator ds.

I Pomocy PCK

3. Bogus∏awa Serzysko – przedstawiciel

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

w Katowicach

4. Jadwiga Zasuƒ – przedstawiciel Okr´go-

wej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Ka-

towicach

5. Anna Grelowska – przedstawiciel Okr´-

gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach.

W kategorii szkó∏ gimnazjalnych, w dniu

19 marca 2010 r., bra∏o udzia∏ 20 uczniów,

reprezentujàcych: Bielsko-Bia∏a, Bytom,

Cieszyn, Chorzów, Cz´stochow´, Gliwice,

Jaworzno, Katowice, K∏obuck, Knurów, Lu-

bliniec, Racibórz, Rybnik, Wodzis∏aw, Za-

brze, Zawiercie, ˚ywiec, Tychy.

Wyniki w kategorii gimnazjum:
I miejsce: Szymon Baluszek – uczeƒ Gimna-

zjum Miejskiego Nr 3 w Knurowie

II miejsce: Stefan Jarczyk – uczeƒ Gimna-

zjum Nr 3 im. Jana Paw∏a II w Tychach

III miejsce:  Aleksandra Zieliƒska – uczenni-

ca Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu.

W kategorii szkó∏ ponadgimnazjalnych,

w dniu 20 marca 2010 r. bra∏o udzia∏ 20

uczniów, reprezentujàcych: Bielsko-Bia∏a, Cie-

szyn, Cz´stochow´, Gliwice, Jastrz´bie, Ja-

worzno, Katowice, Knurów, Lubliniec, Piekary

Âlàskie, Racibórz, Rybnik, Sosnowiec, Âwi´to-

ch∏owice, Wodzis∏aw,

Zabrze, Zawiercie,

˚ywiec, Tychy.

Wyniki w katego-
rii szkó∏ ponad-
gimnazjalnych:
I miejsce: Wioletta

Górka – uczennica

Zespo∏u Szkó∏ im.

I.J. Paderewskiego 

w Knurowie

II miejsce: Krzysztof Grzywocz – uczeƒ Pry-

watnego Liceum Ogólnokszta∏càcego im.

M. Waƒkowicza w Katowicach

III miejsce: Monika Strzoda – uczennica Ze-

spo∏u szkó∏ Ogólnokszta∏càco-Technicznych

w Lubliƒcu.

Nagrody dla zwyci´zców wr´czy∏ Prezes

Âlàskiego Zarzàdu Okr´gowego PCK –

Adam Przywara oraz Dyrektor Âlàskiego Za-

rzàdu Okr´gowego PCK – Helena Kupka. 

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach ufundowa∏a dla 6. finalistów

etapu okr´gowego nagrody ksià˝kowe oraz

przygotowa∏a listy gratulacyjne podpisane

przez Przewodniczàca ORPiP – Panià dr

Mariol´ Bartusek. 

Szymon Baluszek i Wioletta Górka b´dà

reprezentowaç województwo Êlàskie w cen-

tralnym etapie XVIII Ogólnopolskiej Olim-

piady Zdrowego Stylu ˚ycia PCK w dniach

27-30 maja 2010 r. ˚yczymy powodzenia.

XVIII Olimpiada Zdrowego Stylu ˚y-

cia PCK by∏a tak˝e okazjà do wymiany do-

Êwiadczeƒ pomi´dzy reprezentantami

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

w Katowicach, a piel´gniarkami pracujàcy-

mi na co dzieƒ w Polskim Czerwonym

Krzy˝u.

Szczegó∏y dotyczàce Olimpiady Promocji

Zdrowego Stylu ˚ycia, regulaminy, pytania

z lat poprzednich itp. Dost´pne na stronie:

www.pck.org.pl
w zak∏adce „promocja zdrowia”.

Anna Grelowska ● Mgr piel´gniarstwa, Skarbnik Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu
Życia PCK – etap okręgowy w Katowicach
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Wnadchodzàcych 30. latach, znaczàca

cz´Êç przyrostu liczby ludnoÊci, b´-

dzie mia∏a miejsce w obszarach miejskich, co

oznacza wzrost tempa urbanizacji. Taki stan

rzeczy wià˝e si´ z wieloma wyzwaniami

zdrowotnymi, obejmujàcymi m. in. dost´p

do wody pitnej, stan Êrodowiska naturalne-

go, liczb´ wypadków oraz zdarzeƒ z u˝y-

ciem przemocy, choroby niezakaêne i zwià-

zane z tym czynniki ryzyka, takie jak u˝ycie

tytoniu, nieodpowiedni sposób od˝ywiania

si´, brak aktywnoÊci fizycznej, szkodliwy

wp∏yw nadu˝ywania alkoholu, czy ryzyka

zwiàzane z wybuchem epidemii chorób. 

W tej sytuacji najbardziej poszkodowani

sà ubo˝si mieszkaƒcy miast, którzy oprócz

licznych chorób, borykajà si´ tak˝e z innymi

problemami zdrowotnymi, co mo˝e przek∏a-

daç si´ na wy˝sze ryzyko wyst´powania

przemocy, chorób przewlek∏ych, czy niektó-

rych chorób zakaênych, takich jak gruêlica

lub HIV/AIDS. 

G∏ówne czynniki, lub inaczej, determinan-

ty spo∏eczne zdrowia w Êrodowiskach miej-

skich, wykraczajà poza sektor zdrowia i obej-

mujà infrastruktur´ fizycznà, dost´p do us∏ug

socjalnych i ochrony zdrowia, sposób realiza-

cji zadaƒ przez samorzàd, a tak˝e rozk∏ad

przychodów i mo˝liwoÊci edukacyjnych. 

Planowanie przestrzeni miejskich mo˝e

mieç pozytywny wp∏yw na promowanie za-

chowaƒ wspierajàcych zdrowie i bezpieczeƒ-

stwo poprzez inwestycje w aktywne formy

transportu, projektowanie przestrzeni zach´-

cajàcych do aktywnoÊci fizycznej, a tak˝e

wprowadzanie przepisów prawa miejscowe-

go dotyczàcych u˝ycia tytoniu i bezpieczeƒ-

stwa ˝ywnoÊci. Poprawa warunków ˝ycia

miejskiego w dziedzinach takich, jak budow-

nictwo mieszkaniowe czy dost´p do wody

i odpowiednich warunków sanitarnych,

w znaczàcy sposób przyczyniajà si´ do redu-

kowania ogólnych zagro˝eƒ dla zdrowia. Bu-

dowa miast w sposób, który przeciwdzia∏a

wykluczeniu, gwarantuje dost´pnoÊç oraz za-

ch´ca do korzystania z przestrzeni miejskich

przez osoby starsze, z pewnoÊcià odb´dzie si´

z korzyÊcià dla wszystkich mieszkaƒców

miast.

Dzia∏ania takie zazwyczaj nie wymagajà

dodatkowego finansowania, lecz zaanga˝o-

wania do przesuni´cia Êrodków na interwen-

cje priorytetowe, uzyskujàc tym samym

wy˝szy poziom wydajnoÊci.

Âwiatowy Dzieƒ Zdrowia 2010 poÊwi´-

cony zostanie tematowi urbanizacji i zdro-

wia. Temat ten zosta∏ wybrany z uwagi na

wp∏yw urbanizacji na zbiorowe i indywidu-

alne zdrowie mieszkaƒców Êwiata.

Wybrane fakty dotyczące
urbanizacji

Miasta ca∏ego Êwiata zamieszkiwane sà

przez ponad 3 mld ludzi. 

W roku 2007 liczba ludnoÊci miejskiej

przekroczy∏a po raz pierwszy w historii sym-

bolicznà granic´ 50%. 

Do roku 2030, szeÊç na ka˝de dziesi´ç

osób b´dzie mieszka∏o w mieÊcie, a wskaê-

nik ten si´gnie siedmiu osób do roku 2050. 

Cele kampanii to przede
wszystkim

1000 miast: otwarcie przestrzeni publicz-

nych na zdrowie, na przyk∏ad w formie aktyw-

noÊci fizycznej w parkach, spotkaƒ w ratu-

szach, kampanii sprzàtajàcych, lub zamkni´cia

wydzielonych cz´Êci ulic dla ruchu ko∏owego.

1000 istnieƒ: zebranie 1000 opowieÊci

wyró˝niajàcych si´ dzia∏aczy miejskich na

rzecz zdrowia w mieÊcie, którzy podj´li ini-

cjatyw´ i w znaczàcy sposób wp∏yn´li na

zdrowie mieszkaƒców miast.

Zaangażuj się!
Podziel si´ ze Êwiatem wydarzeniami ze

swojego miasta, wymieniajàc si´ pomys∏ami

z ludêmi na ca∏ym Êwiecie. Odwiedê stron´

kampanii spo∏ecznej, w∏àcz si´ do dyskusji,

za∏aduj w∏asne nagrania wideo lub zdj´cia

i wska˝ w∏asnego bohatera miejskiego: 

• Cz∏owiek i miasto

Kampania dost´pna tak˝e w serwisach
spo∏ecznoÊciowych:
• Facebook 

• YouTube 

• Flickr  

Kampania Âwiatowego Dnia Zdrowia

pod has∏em: Cz∏owiek i miasto
W ramach kampanii Cz∏owiek i miasto

na ca∏ym Êwiecie zorganizowane zostanà im-

prezy towarzyszàce w tygodniu 7-11 kwiet-

nia 2010 r. ■

Proponowane działania WHO
1. Otwarcie ulic dla pieszych w niedziel´ 11

kwietnia 2010 lub piàtek 9 kwietnia 

2. Promocja aktywnoÊci fizycznej lub inte-

lektualnej na otwartych ulicach

Pomys∏y, je˝eli chodzi o rodzaj dzia∏aƒ, któ-

re mogà by podj´te WHO zostawia w gestii

˝yczeƒ i priorytetów w∏adz miasta. Mo˝e to

byç jedna g∏ówna aktywnoÊç lub kilka ró˝-

nych. Poni˝ej kilka pomys∏ów, jako pomoc

w rozpocz´ciu: 

• Zorganizowanie 5 do 10 km biegu lub mar-

szu prowadzonego przez Prezydenta miasta

lub Ministra Infrastruktury lub Zdrowia.

• Zaplanowanie wyprawy rowerowej do

wa˝nego punkty kulturalnego lub przy-

rodniczego w danym mieÊcie.

• Upewnienie si´, ˝e proponowane aktyw-

noÊci czy wyÊcigi sà otwarte dla osób po-

ruszajàcych si´ na wózkach oraz niepe∏no-

sprawnych. 

• Przygotowanie standu gdzie zaintereso-

wane osoby b´dà mog∏y zmierzyç swój

BMI (Body Mass Index) oraz/lub zmie-

rzyç ciÊnienie krwi.

• Promocja zabawnych prezentacji lekko-

atletycznych na dost´pnych przestrzeniach

na terenie miasta np. przeciàganie liny, sal-

sa, karate, taekwondo itp.

• Zorganizowanie koncertu muzyki powa˝nej.

• Zorganizowanie specjalnego meczu pi∏ki

no˝nej lub mistrzostw majàcych na celu

uczczenie Âwiatowego Dnia Zdrowia.

• Stworzenie „Stref Ruszaj si´ dla Zdrowia”

– niejako „targów zdrowia” na ulicach

z mo˝liwoÊcià zmierzenia BMI, wystawa-

mi prezentujàcymi zdrowe produkty oraz

zdrowe napoje i ˝ywnoÊç lokalnych pro-

ducentów.

• Zorganizowanie targu rolniczego, z mo˝-

liwoÊcià nabycia Êwie˝ych owoców i wa-

rzyw z prezentacjami lokalnymi w celu

promocji zdrowego ˝ywienia.

www.who.int/whd2010

Anna Grelowska ● Mgr piel´gniarstwa, Skarbnik Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Światowy Dzień Zdrowia 2010
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Krystyna ¸ukasz-Paluch ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki, 

cz∏onek Komisji Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach 

Âwi´ta wielkanocne kojarzà si´ nam ze

Êwiatem rzeczy i symboli. W tym nade

wszystko z wiklinowym koszyczkiem, liÊçmi

bukszpanu i borówki, kraszonymi jajkami,

chlebem, kie∏basà, solà i chrzanem oraz lu-

krowanym lub marcepanowym barankiem,

przykrytymi bia∏à serwetkà. Jajko stanowi

symbol odradzajàcego si´ ˝ycia, a baranek –

oznacza oddanie ˝ycia za cz∏owieka i zwyci´-

stwo Chrystusa. 

Historyczne fakty oraz istot´, tego naj-

wi´kszego ze wszystkich Êwiàt ChrzeÊcijaƒ-

skich, odnajdujemy w s∏owach Ewangelii

oraz w wielu freskach, obrazach, rzeêbach,

najwybitniejszych mistrzów p´dzla i d∏uta.

Odkrywanie dzie∏, umo˝liwia rozpami´ty-

wanie i medytacj´ drogi m´ki Chrystusa

oraz Êwiadomà jednoÊç z Bogiem. Arcydzie-

∏a malarstwa wprowadzajà nas w Êwiat ta-

jemnic paschalnych, w czas cierpienia i m´-

ki, zmartwychwstania i wniebowstàpienia.

Poczàtek dramatu Chrystusa, rozpoczyna

si´ paschalnà wieczerzà, przedstawionà na naj-

pi´kniejszym, pi´tnastowiecznym, malowidle

Êciennym Ostatnia Wieczerza (1498). Fresk

(o rozmiarach 460 x 880 cm), znajduje si´

w refektarzu klasztoru Santa Maria delle Gra-

zie w Mediolanie. Arcydzie∏o, wykonane

w ciemnej tonacji, jest ju˝ zniszczone i wybla-

k∏e. Jego autorem jest Leonardo da Vinci, uro-

dzony niedaleko Florencji, w ma∏ej toskaƒskiej

wiosce. Artysta wszechstronny, okrzykni´ty

jeszcze za ˝ycia „geniuszem”. Malowid∏o, uka-

zuje rozgoràczkowanà dyskusj´ aposto∏ów,

dostojne oblicze samotnego w swoim pos∏a-

niu Jezusa i postaç zdrajcy Judasza, po wypo-

wiedzianych przez Mistrza s∏owach: „Zapraw-

d´ powiadam wam, i˝ jeden z was Mnie zdra-

dzi” [1]. S∏owach bardzo wa˝nych w chrzeÊci-

jaƒskich dziejach Zbawienia.

Kolejnà scen´ z ostatnich dni ˝ycia Chry-

stusa, unaocznia obraz Modlitwa w Ogrójcu.

Twórca - Andrea Mantegni, urodzi∏ si´

w wiosce le˝àcej w Wenecji Euganejskiej

i bardzo wczeÊnie zosta∏ wpisany do cechu

malarzy. Obraz wykona∏ farbami wodnymi na

desce (1455). Aktualnie, dzie∏o to znajduje

si´, w zbiorach National Galery w Londynie.

Dramatyzmu modlàcej postaci Chrystusa,

dodajà, zbli˝ajàcy si´ ˝o∏nierze na tle murów

Jerozolimy, Êpiàce postaci aposto∏ów, unoszà-

ce si´ na ob∏oku anio∏y niosàce krzy˝ oraz

czarny s´p na prawie bezlistnym drzewie.

Scen´ poca∏unku Judasza przedstawia

utalentowany, toskaƒski pasterz, Giotto di

Bondone, odnowiciel malarstwa w∏oskiego

i twórca ukazania przestrzeni trójwymiaro-

wej na p∏askiej powierzchni obrazu, fresku,

rysunku. W centrum fresku Poca∏unek Juda-

sza (1304-1306), znajdujàcym si´ w kaplicy

Scrovegnich w Padwie, ukazany jest Chry-

stus w obj´ciach Judasza. Artysta naznacza

twarz zdrajcy brzydotà, symbolizujàcà z∏o.

W tym uj´ciu postaci, przypomnieç nale˝y,

s∏owa znane z Ewangelii Êwi´tego ¸ukasza,

wypowiedziane przez Jezusa: „Judaszu, po-

ca∏unkiem wydajesz Syna Cz∏owieczego?”.

Grozy wieczoru i czasu pojmania Chrystusa,

dope∏nia t∏um z kijami, w∏óczniami i po-

chodniami. Ca∏oÊç dzie∏a utrzymana w kolo-

rach ˝ó∏ci, czerwieni, czerni i granatu.

Obraz m´ki Chrystusa Biczowanie, zosta∏

wykonany na drewnie w latach 1475/1480,

przez mediolaƒskiego malarza, Luka Signo-

relli. Autor dzie∏a, w centrum obrazu, sytuuje

Chrystusa opartego o kolumn´ oraz wokó∏,

silne postaci ˝o∏daków unoszàcych r´ce z pej-

czami. Ponad, Pi∏at na tronie. Obraz znajdu-

je si´ w Pinakoteka di Brera w Mediolanie.

Postaç Chrystusa dêwigajàcego krzy˝

(1526), odnajdujemy poÊród dzie∏ Lorenzo

Lotto, malarza urodzonego prawdopodob-

nie w Wenecji i nale˝àcego od m∏odzieƒ-

czych lat do cechu malarzy weneckich. Ob-

raz znajduje si´ w Luwrze w Pary˝u. Zbli˝o-

ne uj´cie twarzy Chrystusa, z cierniowà ko-

ronà na czole, twarzà um´czonà, po której

sp∏ywajà krople krwi i ∏ez oraz tu˝ przy g∏o-

wie, umi´Ênione rami´ ˝o∏nierza, szarpiàce-

go za w∏osy, wywo∏ujà g∏´boki smutek i ból.

Przepi´kny i najs∏awniejszy fresk Ukrzy-

˝owanie (1496), wykonany przez mistrza

Pietro Perugino z Perugii, nazywanym naj-

wi´kszym malarzem Italii, przedstawia kolej-

nà sekwencj´ dramatu cz∏owieka Boga. Fresk

znajduje si´ w mrocznej sali koÊcio∏a Santa

Maria Maddalena dei Pazzi we Florencji. Pe-

rugino, ukaza∏ ukrzy˝owanego i martwego

Chrystusa, w Êrodkowej kamiennej kolum-

nie. W dwu pozosta∏ych, bocznych kolum-

nach, znajdujà si´ towarzyszàce w bezruchu

postaci Êwi´tych, w szatach koloru bieli, czer-

wieni, zieleni, na tle dolin i gór. Postaci dra-

matu wyra˝ajà ból, smutek i wyciszenie.

PoÊród wielu prac ró˝nych mistrzów,

równie˝ Zdj´cie z krzy˝a (1495), Pietro Pe-

rugino, zachwyca pi´knymi kolorami, posta-

ciami kobiet i m´˝czyzn, pe∏nymi mi∏oÊci

i troski, otaczajàcymi i podtrzymujàcymi cia-

∏o Chrystusa z∏o˝one na skale, na której roz-

∏o˝ono ca∏un. 

Âmierç Syna Boga, ukazana jest równie˝

w rzeêbach. Najpi´kniejsza Pieta, uznana za

arcydzie∏o, zosta∏a wykonana przez 25-let-

niego Micha∏a Anio∏a Buonarroti, w bloku

marmuru z Carrary (1499) i zdobi Bazylik´

Êwi´tego Piotra w Watykanie. Ukazuje po-

staç Marii, m∏odej, pi´knej, smutnej, pod-

trzymujàcej na swoich kolanach, przykryty-

mi fa∏dami d∏ugiej sukni, bezw∏adnie opada-

jàce cia∏o syna. Ta scena rodzi niewypowie-

dziany ból i na d∏ugo przykuwa uwag´ wi-

dza a tym samym uczestnika misterium.

Pokonanie Êmierci i grzechu przedstawia

Fra Angeloco, na fresku Chrystus Zmar-

twychwsta∏y (1438-1450). Malarz urodzony

nie opodal Florencji, mnich z zakonu Êwi´te-

go Dominika, artysta o g∏´bokiej wierze.

Fresk umieszczony jest obecnie w Museo di

San Marco we Florencji. Obraz przedstawia

pusty grób i pe∏ne niepokoju, zdumione ko-

biety oraz siedzàcego anio∏a w ˝ó∏tych sza-

tach, wyjaÊniajàcego radosnà tajemnic´

zmartwychwstania. Nad nimi, unosi si´ pro-

mieniujàca Êwiat∏oÊcià, postaç Chrystusa.

Ten ostatni obraz zamyka drog´ cierpienia

Syna Boga. 

Bibliografia u autorki

Wielkanoc w arcydziełach malarstwa
W kalendarzu liturgicznym, Wielkanoc poprzedza Niedziela Palmowa.
Podczas celebrowanych Mszy, Êwi´cone sà ga∏àzki wierzbowe, przybrane
bibu∏à. Palmy symbolizujà ˝ycie i si∏y witalne.
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Mgr Jadwiga Jankowska – Wielka Po-

staç Âlàsko-Zag∏´biowskiego Piel´-

gniarstwa, zapisa∏a si´ i nadal wpisuje z∏oty-

mi literami w Ksi´dze Zas∏u˝onych dla Na-

szego Zawodu. 

W swoim ˝yciu piastowa∏a wiele funkcji

s∏u˝bowych, a tak˝e z wyboru, w okresie

kszta∏towania si´ powojennej wizji polskie-

go piel´gniarstwa. 

Urodzi∏a si´ w Dàbrowie Górniczej 

4 paêdziernika 1926 r. w rodzinie inteligenc-

kiej. Po skoƒczeniu szko∏y podstawowej

wstàpi∏a do ˝eƒskiego gimnazjum, lecz z po-

wodu wybuchu II wojny Êwiatowej nie roz-

pocz´∏a nauki. W czasie okupacji znalaz∏a si´

w ˚arnowcu nad Pilicà, a nast´pnie w Cz´-

stochowie, gdzie na tajnych kompletach pro-

wadzonych przez Siostry Szarytki ukoƒczy∏a

dwie klasy nauki w gimnazjum.

W 1945 r. powróci∏a do Dàbrowy Górni-

czej i w gimnazjum im. E. Zawidzkiej

w 1946 r. zda∏a tak zwanà „ma∏à matur´”,

po której podj´∏a nauk´ w Âlàskiej Szkole

Piel´gniarstwa PCK w Zabrzu, uzyskujàc

w 1948 r. tytu∏ piel´gniarki dyplomowanej. 

W grudniu 1948 r. wyje˝d˝a do Szczecina

do nowo otwartej szko∏y piel´gniarstwa i po-

dejmuje prac´ w charakterze kierownika szko-

lenia teoretycznego. Pracuje w niej do 1951 r.,

równoczeÊnie uczy w szkole asystentek piel´-

gniarskich PCK i organizuje dla piel´gniarek

niewykwalifikowanych oraz dla sanitariuszek,

Paƒstwowe Egzaminy Piel´gniarstwa przy

Wojewódzkim Wydziale Zdrowia w Szczeci-

nie. Dodatkowo pracuje w Szczeciƒskiej Aka-

demii Medycznej w charakterze asystenta pro-

wadzàcego çwiczenia ze studentami I roku

medycyny i stomatologii, w przedmiocie:

„przysposobienie piel´gniarskie”.

W 1952 r. wraca do województwa kato-

wickiego i rozpoczyna prac´ w oddziale gi-

nekologiczno-po∏o˝niczym w Dàbrowie

Górniczej na stanowisku piel´gniarki od-

dzia∏owej oraz tak˝e instrumentariuszki na

bloku operacyjnym. 

Nast´pnie zostaje awansowana na stano-

wisko miejskiej instruktorki piel´gniarstwa

w Dàbrowie Górniczej. W 1957 r. przenie-

siona zostaje do Katowic, by objàç funkcj´

wojewódzkiej instruktorki piel´gniarstwa

w Przemys∏owej S∏u˝bie Zdrowia. W 1958

r. powo∏ano Jà na nowo tworzàce si´ stano-

wisko wojewódzkiego inspektora piel´gniar-

stwa pediatrycznego.

Od samego poczàtku reaktywowania

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego jest

jego cz∏onkinià i w 1972 r. zostaje wybrana

na przewodniczàcà Wojewódzkiego Oddzia-

∏u PTP w Katowicach. Funkcj´ t´ pe∏ni

przez trzy kadencje. 

W 1970 r. – wraz z Irenà Grzankà, in-

spektorem ds. piel´gniarstwa w lecznictwie

otwartym, Alicjà Kuchtà, ówczesnà prze∏o-

˝onà piel´gniarek w Szpitalu Klinicznym

w Katowicach, mgr Halinà Grzegorz (S∏o-

wik), kierownikiem Oddzia∏u Ârednich

Szkó∏ Medycznych w Urz´dzie Wojewódz-

kim podejmuje starania o otwarcie Wydzia∏u

Piel´gniarstwa przy Âlàskiej Akademii Me-

dycznej w Katowicach. 

W 1973 r. uzupe∏nia swoje wykszta∏ce-

nie, uczestniczy w kursach organizowanych

przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia w Pa-

ry˝u, a tak˝e koƒczy studia wy˝sze na Wy-

dziale Pedagogiki Uniwersytetu Âlàskiego

(filia w Cieszynie), otrzymujàc tytu∏ magi-

stra pedagogiki. 

W tym okresie pracuje na stanowisku pie-

l´gniarki wojewódzkiej. Prowadzi tak˝e zaj´-

cia dydaktyczne w Liceum Medycznym

w Sosnowcu (1969-1974). Po likwidacji sta-

nowiska piel´gniarki wojewódzkiej, zostaje

skierowana do Wojewódzkiego Szpitala Ze-

spolonego w Katowicach na stanowisko na-

czelnej piel´gniarki, z jednoczesnym upo-

wa˝nieniem pe∏nienia nadzoru i koordynacji

nad ca∏ym personelem piel´gniarskim w wo-

jewództwie. 

W 1978 r. wraca do Urz´du Wojewódz-

kiego na nowo powo∏ane stanowisko star-

szego inspektora do spraw piel´gniarskich

i wykonuje swoje obowiàzki, do przejÊcia na

emerytur´ (1.03.1984 r.). 

B´dàc na emeryturze, podejmuje prac´

jako asystent w dziale metodyczno-organiza-

cyjnym Zespo∏u Opieki Zdrowotnej w So-

snowcu oraz zostaje odpowiedzialna za or-

ganizowanie kursów szkoleniowych dla le-

karzy i piel´gniarek. 

Za ca∏okszta∏t pracy wielokrotnie odzna-

czana wyró˝nieniami resortowymi, a tak˝e

Krzy˝em Kawalerskim Odrodzenia Polski

oraz Medalem Zas∏u˝onemu dla Zdrowia

Narodu. Posiada równie˝ tytu∏ Zas∏u˝onej

Piel´gniarki dla Rozwoju PTP i Piel´gniar-

stwa na Âlàsku i Zag∏´biu.

Panià Jadwig´ Jankowskà pozna∏am oso-

biÊcie çwierç wieku temu, gdy zacz´∏am

wspó∏pracowaç jako nauczycielka zawodu

z Zarzàdem Oddzia∏u PTP w Katowicach.

Bardzo cz´sto w Jej towarzystwie, reprezen-

towa∏yÊmy nasz zawód wÊród m∏odzie˝y aka-

demickiej na Êlàskich uczelniach, Zawsze je-

stem pe∏na podziwu dla Jej fachowoÊci, hu-

manistycznego sposobu myÊlenia i idealnego

spokoju podczas prezentowania swoich i na-

szych, zawodowych racji. Uwa˝am, ˝e od lo-

su dosta∏am wielki prezent – albowiem po-

zwoli∏ mi poznaç, tak ciekawà, serdecznà

i uczynnà osobowoÊç, stale otwartà na po-

trzeby innych.

èród∏o:

1. 50 lat Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego

w województwie Êlàskim. Katowice, 11 maja

2007, s. 80.

2. Wywiad.

Autorkà miniaturki portretu jest Jadwiga Bernat,

malarka – wychowanka Jerzego Dudy-Gracza.

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

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Jadwiga Jankowska
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

organizuje

VIII Konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”
Konferencja odbędzie się w dniu 24.09.2010 r. o godzinie 900 w sali wykładowej Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego
w Katowicach przy ul. Reymonta 8.
Do udziału zapraszamy pielęgniarki, położne, dietetyków, lekarzy oraz osoby zainteresowane tematyką Konferencji. Uczestnictwo
w Konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia do uczestnictwa w Konferencji należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia
i nadesłanie jej do dnia 30.06.2010 r. na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja”
Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej 
http://www.spskm.katowice.pl/spskm_www/oddzialy/lkc/konferencje/konferencja8.html
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji.
Zgłoszenie można przesłać faksem: 32 255 50 52 
Informacji udziela: 
Iwona Woźniak nr tel.: 32 259 15 21 lub kom. 603 111 952 

Serdecznie zapraszam 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
mgr pielęgniarstwa Iwona Woźniak

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
oraz Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych przy ORPiP w Katowicach

bardzo serdecznie zapraszają pielęgniarki i położne 
na 

IV Konferencję Naukową
W ramach programu „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia”

Dreyfus Health Foundation

„Ochrona zdrowia układu ruchu pielęgniarek i położnych”
Konferencja odbędzie się 27- 28 maja 2010 r.
w auli Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im.gen. J. Ziętka w Katowicach ul. Francuska 12 (obok OIPiP).
W godz. od 900 do 1500, w dniu 28 maja do godz.1300 + niespodzianka.
Rejestracja uczestników 27 maja od godz. 800.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty z potwierdzeniem udziału.
Uczestnictwo jest bezpłatne.

Zgłoszenia przesyłać proszę na adres: OIPiP, 40-027 Katowice, ul. Francuska 16
z dopiskiem Konferencja Ochrony Zdrowia.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej OIPiP.
www.izbapiel.katowice.pl
Proszę przesyłać do dnia 10 maja 2010 r.
Wszelkich informacji na temat Konferencji pod numerem tel. 32 209 04 15 wew. 14

Janina Sobczak
Przewodnicząca Zespołu 

ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych przy ORPiP
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Marzec 2010
SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału chorób wewnętrznych: Joanna Zelner
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej: Elżbieta Tochowicz

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodków bl.5: Beata Tobor
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej: Danuta Kwasek

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych
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Serdecznie zapraszam na IV sympozjum naukowo-szkoleniowe 

Bezpieczna Sterylizatornia 
które odbędzie się 23 czerwca 2010 w SPSK-M SUM w Katowicach

Zgłoszenia telefoniczne: 
32 25 91 490 lub 491
602 133 295
lub na adres szpitala:
SPSK-M SUM 
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24
z dopiskiem Centralna Sterylizatornia

Szczegółowy plan sympozjum dostępny będzie na stronie głównej szpitala: www.spskm.katowice.pl w zakładce aktualności.

Dorota Kudzia-Karwowska

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
Patronat medialny – Magazyn Pielęgniarki i Położnej

organizują
w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach 

w dniach 16-17 września 2010 r.

IV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Pielęgniarka w procesie rehabilitacji”

Tematyka Konferencji:
• Rehabilitacja po amputacji kończyny dolnej
• Wczesna rehabilitacja poudarowa
• Rehabilitacja i edukacja pacjenta z problemami kardiologicznymi

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej www.repty.pl 
Streszczenia prac prosimy przesyłać na adres e-mail: dp@repty.pl 
Tel. kontaktowy: 32 39 01 305

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

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim,
Najdro˝szà – Matkà…

Pielęgniarce
Wiesławie Koniecznej

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Matki
składają koleżanki z Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

Naszej Koleżance
Joli Dudzik

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
składają pielęgniarki i współpracownicy Medycyny

Szkolnej oraz Przełożona Szpitala w Będzinie

Najtrudniej rozstaç si´ z KimÊ bliskim,
najdro˝szym – Ojcem…

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Wiesi Dymowskiej

składa Pielęgniarka Oddziałowa
wraz z Zespołem Oddziału Gastroenterologii 

SP CSK SUM w Katowicach

Wyrazy współczucie 

dla Pielęgniarki

Marioli Czajkowskiej
z powodu śmierci

Ojca
składają koleżanki z Oddziału Chorób Metabolicznych 

oraz Zespołu Nr 2 Szpitala im. St. Leszczyńskiego

w Katowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Alinie Papis

najszczersze wyrazy współczucia 
składają Naczelna Pielęgniarka i współpracownicy

Przychodni „Osiedlowa” w Katowicach

Łącząc się w głębokim żalu
i smutku z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Halinie Krzemińskiej
najszczersze wyrazy współczucia

składa cały personel Oddziału Pediatrycznego 
WSP im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wyrazy głębokiego współczucia

Koleżance Urszuli Ćwikła
z powodu śmierci

Mamy
składają pielęgniarki Bloku Operacyjnego Szpitala

Specjalistycznego

w Dąbrowie Górniczej

Koleżance Liliannie Surma
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają Naczelna Pielęgniarka Szpitala 

Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
oraz wszystkie koleżanki z Kliniki Położnictwa

i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

Naszej Koleżance 
Monice Kościelniak

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Taty 
składają położne i pielęgniarki 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
oraz Przełożona Szpitala w Będzinie 

Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich…
Koleżance Elżbiecie Figura
Pielęgniarce Epidemiologicznej

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Ojca
składają Przełożona Pielęgniarek 

oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Łączymy się w smutku i żalu 

z Koleżanką Agatą Iwanek
z powodu śmierci 

Mamy 
Wyrazy głębokiego współczucia 

składają pielęgniarki Bloku Operacyjnego 

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

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

Wyrazy głębokiego współczucia

dla Ewy Swadek
z powodu śmierci

Mamy
składają pielęgniarki i współpracownicy

Oddziału Onkologii. 

Pielęgniarka Przełożona z Zastępcą.

Dyrekcja i Pełnomocnik ORPiP

SP ZOZ SUM  Nr 4 w Bytomiu

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

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 

z powodu śmierci

Mamy
Pielęgniarce Danucie Rychły

składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki

i położne Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Pielęgniarce

Pani Grażynie Ogórek
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią

Ojca
składają Naczelna Pielęgniarka ZOZ 

w Świętochłowicach wraz z Przełożoną Pielęgniarek

i pracownikami Zespołu Opieki Zdrowotnej

Pielęgniarce Oddziałowej
Grażynie Wykpisz

szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Taty
składają Przełożona Pielęgniarek, 

Pielęgniarki Oddziałowe,

Pielęgniarka Epidemiologiczna oraz pielęgniarki 

i położne Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty

Koleżance Ani Rachucie

składają koleżanki z Oddziału Pediatrii, Endokrynologii

i Diabetologii Dziecięcej GCZD w Katowicach
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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.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
planuje organizację szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach

1. „Organizacja i zarządzanie” dla pielęgniarek i położnych
2. „Pielęgniarstwo neurologiczne” dla pielęgniarek
Warunki udziału w specjalizacjach:
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (w zależności od dziedziny specjalizacji) 
• Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie
• Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach
• Dopuszczenie do udziału w specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną na podstawie testu wstępnego.

Czas trwania specjalizacji – 8 - 24 miesiące
Planowany termin rozpoczęcia – wiosna 2010 roku

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na specjali-
zacje – dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl - (Kształcenie podyplomowe) pliki do pobrania i przesłanie
na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 40-027, ul. Francuska 16 wraz z kserokopią prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu potwierdzającym
posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie.

Termin zgłaszania udziału do specjalizacji z organizacji i zarządzania upływa z dniem 16.04.2010 r., na specjalizację z pielęgniarstwa
neurologicznego – 31.04.2010 r.

Specjalista
ds. kształcenia podyplomowego

pielęgniarek i położnych
Hanna Dobrowolska

Ogłoszenie
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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


