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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Piel´gniarek i Po∏o˝nych,

w dniu 7 lipca 2010 roku odby∏a si´ podnios∏a uroczystoÊç wr´czenia
Aktów Powo∏ania nowo wybranym Konsultantom Krajowym w 3 dziedzi-
nach: piel´gniarstwa Êrodowiskowego, piel´gniarstwa psychiatrycznego
i piel´gniarstwa ratunkowego. Przedstawiamy Paƒstwu dorobek zawodo-
wy nowo wybranych Konsultantów, Ich pierwsze opinie na temat progno-
zowanych potrzeb kadrowych, organizacji, szkolenia podyplomowego i spe-
cjalistycznego piel´gniarek oraz plany, zamierzenia i dzia∏ania w systemie
opieki piel´gniarskiej w reprezentowanych dziedzinach.

W dziale Warto przeczytaç, publikujemy tekst dotyczàcy podstawowej
opieki zdrowotnej. Artyku∏ omawia w zarysie ide´, modele, kompetencje,
regulacje prawne i praktyk´ opieki Êrodowiskowej, ulegajàcej zmianie na
przestrzeni lat. Koncentruje si´ na problemach legislacyjnych dotyczàcych
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia pracowników. Przedstawia klasyfikacj´
zagro˝eƒ zawodowych, rodzaje czynników szkodliwych na stanowisku
piel´gniarki Êrodowiskowej/ po∏o˝nej. Sygnalizuje dylemat dotyczàcy
zapewnienia kompleksowej opieki nad osobà chorà i cz∏onkami rodziny
a jednoczeÊnie ochrony w∏asnego zdrowia i ˝ycia. Warto zapoznaç si´
z literaturà z tego zakresu i podjàç szerszà dyskusj´ na ∏amach naszego
Biuletynu na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ i przemyÊleƒ.

Zach´cam do lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Jest lato

wiatr muska
smaga
targa za grzywy

cieƒ obok cienia

ani przejÊç
ani staç

zostawiam brzeg

w dziurawej ∏odzi
b∏´kit

szukam ciebie
pomi´dzy ob∏okami

Z Tomiku wierszy 
Bronis∏awy Sibigi

„Skrzyd∏a”

Na ok∏adce praca wyró˝niona w Konkursie plastycznym „Piel´gniarka i Po∏o˝na w oczach dziecka”.

Autorka: Aleksandra Chnan, klasa VIb, Szko∏a Podstawowa Nr 12 w Katowicach.
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Wokół samorządu

20 maja

20 maja

20 maja

24 maja
25 maja
26 maja
27 maja
27-28 maja

1 czerwca

2 czerwca

8-9 czerwca
8 czerwca
8 czerwca
8 czerwca
9 czerwca

11 czerwca

11 czerwca

14 czerwca
15-17 czerwca
17 czerwca
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29 czerwca

30 czerwca

7 lipca

8 lipca

9 lipca

14 lipca

6 sierpnia
10 sierpnia
11 sierpnia
25 sierpnia

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyła się uroczystość czepkowania studentów I ro-
ku pielęgniarstwa. W uroczystości udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
W Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarek i Dnia Położnej, które zostało zorganizowane przez pełnomocnych przedstawicieli ORPiP z sosno-
wieckich zakładów opieki zdrowotnej. W spotkaniu udział wzięli Przewodnicząca Mariola Bartusek, Sekre-
tarz Bartosz Szczudłowski oraz Pani Jadwiga Zasuń, Członek ORPiP.
Odbyło się spotkanie z pielęgniarkami i położnymi z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
zorganizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
W spotkaniu udział wzięła Pani Ewa Molka Członek ORPiP.
Odbyło się spotkanie Zespołów ds. opieki długoterminowej i POZ.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa pediatrycznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyła się IV Konferencja Naukowa dla Pielęgniarek i Położnych pt. „Ochrona zdrowia układu ruchu”.
W SPSK Nr 6 SUM GCZD w Katowicach-Ligocie odbyło się uroczyste nadanie Certyfikatu „Czysty Szpital”
oraz otwarcie „Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej” w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Ra-
diologii Zabiegowej. W uroczystości udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Na Wydziale Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach odbyło się Dyplomatorium Absolwentek Pielęgniar-
stwa. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, podczas którego podjęto 16 uchwał.
Odbyła się II Regionalna Konferencja „Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem” zorganizowana przez Ze-
spół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, w której udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie z pielęgniarkami i położnymi z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki zorgani-
zowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu. W spotkaniu udział wziął Sekretarz
Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Odbyło się posiedzenie NRPiP w Warszawie.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP SK Nr 6 SUM
GCZD w Katowicach-Ligocie.
Odbyło się X Spotkanie Kadry Zarządzającej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Szpi-
talu Miejskim Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Udział w konferencji wzięli Mariola Bartusek Przewodnicząca
ORPiP, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko oraz specjalista ds. prawnych w OIPiP Bartłomiej
Rupik.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 20 uchwał i 4
stanowiska.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu Zespołu ds. pielęgniarstwa w lecznictwie sta-
cjonarnym przy NRPiP w Warszawie.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, podczas którego podjęto 10 uchwał.

Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenia Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Kalendarium planowanych wydarzeń na sierpień 2010 r.

Kalendarium 20.05.2010 r. – 19.07.2010 r.
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium ORPiP w Katowicach 
w dniu 9 czerwca 2010 roku 

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

• wymiany prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki,

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

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki,

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

• anulowania adnotacji urzędowej o za-
przestaniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu położnej oraz wpisu do rejestru
położnych i listy członków OIPiP w Ka-
towicach,

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

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

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP
w Katowicach 

w dniu 30 czerwca 2010 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w dniu 19 maja 2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 9
czerwca 2010 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek i listy członków OIPiP
w Katowicach,

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

• wydania duplikatu zaświadczenia o pra-
wie wykonywania zawodu pielęgniarki,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych,

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

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

• powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa
operacyjnego,

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

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• refundacji kosztów kształcenia,
• udzielenia pomocy finansowej z fundu-

szu charytatywnego,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.
Podjęto Stanowiska ORPiP 
w Katowicach w sprawie:
• zwiększenia limitów przyjęć na studia

wyższe na kierunku pielęgniarstwo
w roku akademickim 2010/2011,

• projektu rozporządzenia Ministra
Zdrowia zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leczenia szpitalnego,

• konkursów na stanowiska kierownicze
w publicznych zakładach opieki zdro-
wotnej, 

• pozbawienia od 1 lipca 2010 roku do-
stępności świadczeniobiorców do
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuń-
czych w ramach opieki długotermino-
wej, realizowanych przez pielęgniarki
opieki długoterminowej.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium ORPiP w Katowicach

w dniu 14 lipca 2010 roku 
Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

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

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu położnej oraz wpisu do rejestru
położnych i listy członków OIPiP w Ka-
towicach,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• spłaty zaległych składek członkowskich, 
• zorganizowania przez Zespół ds. pielę-

gniarstwa pediatrycznego I Konferen-
cji Naukowo-Szkoleniowej „Dziecko
chore na cukrzycę w oddziałach pe-
diatrycznych i neonatologicznych”
w dniu 22 października 2010 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j w internecie
• „W dniu 31 maja 2010 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyła się Konferencja Prezesów Samorządów Zaufania

Publicznego. Powstaje wspólna reprezentacja zawodów zaufania publicznego. Samorządy kilkunastu zawodów regulowanych
podjęły prace nad stworzeniem organizacji współpracy samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego. Jego celem
będzie stała reprezentacja tych środowisk. więcej www.izbapiel.org.pl 2010-06-01 11:48:44

• Monitoring świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.
więcej www.izbapiel.org.pl 2010-06-22 14:36:47

• Pismo NRPiP do Jacka Paszkiewicza Prezesa NFZ - opinia NRPiP do projektu zmiany zarządzenia-opieka długoterminowa.
więcej www.izbapiel.org.pl 2010-06-18 15:32:41

• Pismo NRPiP do Pani Ewy Kopacz - Ministra Zdrowia, w sprawie zmiany wskaźnika mającego zastosowanie przy finansowaniu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej oraz odpowiedź Pana Tomasza Pawlęgi
- Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia na ww. pismo NRPiP.

więcej www.izbapiel.org.pl 2010-06-23 12:46:13
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Korespondencja Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
w Województwie Śląskim w sprawie dotyczącej kwalifikacji jaką powinna posiadać osoba zatrudniona 

w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych

KWPE/06/2010 
Katowice, dnia 7 czerwca 2010 r.

Szanowna Pani
Jolanta Muskała
Przewodnicząca
Międzyzakładowej Organizacji
OZZPiP

Wodpowiedzi na pismo z dnia
18.05.2010 r. dotyczącego kwali-

fikacji jaką powinna posiadać osoba za-
trudniona w Zespole Kontroli Zakażeń
Szpitalnych informuję, że w świetle prze-
pisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 ro-
ku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.
234, poz.1570) wg art. 14, kierownicy
szpitali lub zespołów zakładów opieki
zdrowotnej, w skład których wchodzi
szpital, są obowiązani do wdrożenia i za-
pewnienia funkcjonowania systemu za-
pobiegania i zwalczania zakażeń szpital-
nych, obejmującego między innymi po-
wołanie i nadzór nad działalnością zespo-
łu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.
W świetle artykułu art. 15 w skład zespo-
łu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą:
1) lekarz jako przewodniczący zespołu,
2) pielęgniarka lub położna jako specjali-

sta do spraw epidemiologii lub higieny
i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej
niż 1 na 200 łóżek szpitalnych,

3) diagnosta laboratoryjny jako specjali-
sta do spraw mikrobiologii, jeżeli le-
karz, wymieniony w pkt 1, nie posiada
specjalizacji z dziedziny mikrobiologii
lekarskiej.

W skład komitetu kontroli zakażeń szpital-
nych wchodzą pracownicy szpitala:
1) kierownik szpitala lub jego przedstawi-

ciel oraz wyznaczeni przez niego kie-
rownicy komórek organizacyjnych
szpitala, w tym działu diagnostyki mi-
krobiologicznej, centralnej steryliza-
torni, apteki szpitalnej – jeżeli szpital
posiada takie komórki organizacyjne,

2) przewodniczący oraz członkowie ze-
społu kontroli zakażeń szpitalnych,

3) osoba kierująca pracą pielęgniarek
w szpitalu,

4) lekarz wykonujący zadania służby me-

dycyny pracy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy.

W sprawie kwalifikacji członków Zespołu
Kontroli Zakażeń obowiązuje Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grud-
nia 2004 r.,w którym zarządza się, co na-
stępuje:
§ 1. Rozporządzenie określa kwalifikacje
wymagane od członków zespołu kontroli
zakażeń zakładowych, zwanego dalej
„zespołem”, działającego w zakładzie
opieki zdrowotnej udzielającym całodo-
bowych lub całodziennych świadczeń
zdrowotnych, zwanym dalej „zakładem”.
§ 2. 1. Lekarz pełniący funkcję przewod-
niczącego zespołu:
1) posiada co najmniej 3-letnie doświad-

czenie w wykonywaniu zawodu;
2) posiada tytuł specjalisty lub specjaliza-

cję II stopnia w jednej z następujących
dziedzin medycyny:

a) epidemiologia lub higiena i epidemio-
logia,
b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
c) choroby zakaźne,
d) zdrowie publiczne;
3) jest zatrudniony w zakładzie.
2. Lekarz przed objęciem funkcji prze-
wodniczącego zespołu lub w ciągu 12
miesięcy od jej objęcia jest obowiązany
odbyć kurs specjalistyczny prowadzony
przez jednostki organizacyjne lub przed-
siębiorców, o których mowa w art. 19
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.).
§ 3. Pielęgniarka wchodząca w skład ze-
społu:
1) posiada średnie medyczne lub wyższe

wykształcenie w dziedzinie pielęgniar-
stwa;

2) posiada co najmniej 3-letnie doświad-
czenie w zawodzie pielęgniarki lub
położnej;

3) posiada specjalizację w dziedzinie pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego lub
higieny i epidemiologii;

4) jest zatrudniona w zakładzie.
§ 4. Lekarze i pielęgniarki wchodzący
w skład zespołu są obowiązani do regu-
larnego podnoszenia swoich kwalifikacji
w ramach specjalistycznych kursów

i szkoleń organizowanych przez upraw-
nione jednostki.
§ 5. 1. W okresie 6 lat od dnia wejścia
w życie rozporządzenia kierownik zakła-
du, w przypadku braku możliwości powo-
łania do zespołu osób spełniających kry-
teria, o których mowa w § 2 i 3, może po-
wołać do zespołu, nie dłużej niż na okres
6 lat, osoby spełniające kryteria określo-
ne w ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) funkcję przewodniczącego zespołu

może sprawować lekarz, który:
a) posiada tytuł specjalisty lub specjaliza-
cję II stopnia w dziedzinie innej niż wy-
mienione w § 2 ust. 1 pkt 2,
b) ukończył przed objęciem tej funkcji lub
ukończy w terminie 12 miesięcy od jej
objęcia - kurs specjalistyczny, o którym
mowa w § 2 ust. 2;
2) pielęgniarka wchodząca w skład ze-

społu:
a) posiada specjalizację w dziedzinie in-
nej niż wymieniona w § 3,
b) posiada co najmniej roczny staż pracy
na stanowisku pielęgniarki epidemiolo-
gicznej,
c) ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu
pielęgniarstwa epidemiologicznego pro-
wadzony przez jednostki organizacyjne
lub przedsiębiorców, o których mowa
w art. 10d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.).

Wobec powyższego, każdy szpital funk-
cjonujący w Polsce nie może istnieć bez
specjalistycznego zespołu zajmującego
się bezpieczeństwem epidemiologicz-
nym. Należy podkreślić, że zarówno Pań-
stwowa Wojewódzka i Powiatowa Inspek-
cja Sanitarna, jak i NFZ wymagają, aby
szpital spełniał kryteria określone przez
obowiązujące przepisy. Obniżenie jako-
ści udzielanych świadczeń zdrowotnych
w wyniku braku nadzoru epidemiologicz-
nego, powoduje zwiększenie zagrożenia
dla pacjentów i personelu.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę,
iż w świetle zwiększających się zagrożeń
epidemiologicznych, zatrudnienie osoby
w zespole kontroli zakażeń szpitalnych,
która nie spełnia w/w kryteriów a jest od-
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powiedzialna za bezpieczeństwo epide-
miologiczne w szpitalu, należy ocenić ja-
ko działanie wysoce ryzykowne i niedo-
puszczalne. 
Jako Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielę-
gniarek Epidemiologicznych pragnę pod-
kreślić fakt, iż pielęgniarki epidemiolo-
giczne muszą spełniać najwyższe wyma-
gania w zakresie kwalifikacji, tj. są specja-
listami pielęgniarstwa epidemiologiczneg-

o lub higieny i epidemiologii, dodatkowo
zrzeszone w organizacji naukowej, jakim
jest Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek
Epidemiologicznych oraz prężnie działają
w województwie na rzecz prewencji zaka-
żeń szpitalnych. Do obowiązków pielę-
gniarek epidemiologicznych należy dba-
łość o szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwa epidemiologiczne placówki polega-
jące na nadzorze i sprawowaniu kontroli
wewnętrznej, o wynikach której mają obo-
wiązek raportować kierownikowi szpitala.

W związku z powyższym zwracam się
z uprzejmą prośbą do Pani Przewodniczą-
cej o przekazanie mojego stanowiska Dy-
rekcji Szpitala ZOZ w Wodzisławiu Ślą-
skim.

Z poważaniem
Mirosława Malara

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego
dla województwa śląskiego

Pomoc dla pielęgniarek i położnych poszkodowanych w powodzi! 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W związku z planowaną przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych pomocą finansową dla pielęgniarek i położnych poszkodo-
wanych w wyniku powodzi, uprzejmie proszę wszystkie koleżanki i kolegów o zgłoszenie informacji wraz dokumentacją faktu po-
szkodowania w wyniku powodzi do dnia 20 sierpnia 2010 r. Informację o osobach poszkodowanych proszę przesyłać mailowo na
adres izba@izbapiel.katowice.pl natomiast wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją proszę przesłać listownie na adres Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Mariola Bartusek

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie pomocy finansowej dla pielęgniarek i położnych dotkniętych skutkami powodzi

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzując się z pielęgniarkami i położnymi, które zostały poszkodowane wskutek
katastrofalnej powodzi obejmującej 14 województw w Polsce, zwraca się z gorącym apelem do okręgowych izb pielęgniarek

i położnych oraz członków i sympatyków samorządu pielęgniarek i położnych o udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym
pielęgniarkom i położnym.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wobec rozmiaru tragedii podjęła uchwałę w sprawie przekazania 200 tysięcy złotych
w celu udzielenia pomocy członkom samorządu poszkodowanym w wyniku powodzi, którzy utracili co najmniej znaczną część
swojego majątku.
Samorząd pielęgniarek i położnych, będąc korporacją zawodową, która sprawuje nie tylko nadzór i pieczę nad należytym wykony-
waniem zawodu, ale także ma możliwość organizowania i prowadzenia instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej
dla pielęgniarek, położnych oraz ich rodzin, w celu zwiększenia pomocy finansowej członkom samorządu utworzył wyodrębnione
konto, na które będzie można dokonywać wpłat.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane okręgowym radom pielęgniarek i położnych, działającym na terenach dotkniętych powodzią,
które dokonają podziału środków finansowych zgodnie z potrzebami.
Wpłaty będą mogły być dokonywane przez poszczególne okręgowe izby pielęgniarek i położnych, członków samorządu – pielę-
gniarki i położne oraz jego sympatyków – osoby fizyczne i prawne.
Wpłat należy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Al. Ujazdowskie 22, 00-478 Warszawa.
Numer konta bankowego: Deutsche Bank PBC S.A. 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 z dopiskiem – „Powódź – pomoc
pielęgniarkom”.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych kieruje szczególne wyrazy współczucia do pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin,
które zostały poszkodowane w wyniku powodzi.
Żywimy nadzieję, że wspólny wysiłek nas wszystkich złagodzi choćby w minimalnym stopniu konsekwencje okrutnego żywiołu,
który dotknął pielęgniarki i położne w znacznej części Polski.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski Elżbieta Buczkowska
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Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku 
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (wersja z dnia 14 czer-

wca 2010 roku), zgłasza konieczność zmiany treści 
§ 4 dotyczącej zmniejszenia górnej granicy liczby pacjentów objętych opieką przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpital-
nym z 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany.

Profesjonalna opieka pielęgniarska oparta na indywidualnym i holistycznym podejściu do pacjenta sprawowana poprzez prowadze-
nie procesu pielęgnowania nie jest możliwa przy objęciu opieką przez jedną pielęgniarkę/położną 20 pacjentów podczas dyżuru.
Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia zaproponowanego rozwiązania skutkować będzie zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwa
pacjentów znajdujących się pod opieką pielęgniarki/położnej, co jednoznacznie przełoży się również na bezpieczeństwo pracy
samych pielęgniarek i położnych.

Sekretarz Przewodnicząca
Bartosz Szczudłowski Mariola Bartusek

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 lipca 2010 roku 
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz zwołania 

przez Ministra Zdrowia konferencji uzgodnieniowej dotyczącej tego projektu

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (wersja z dnia 14 czerwca 2010 ro-

ku), oraz po zapoznaniu się z treścią Porozumienia z 30 czerwca 2010 roku), zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia i Ogólnopol-
skim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i doniesieniami medialnymi w zakresie górnej granicy liczby pacjentów obję-
tych opieką przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym, ponownie zgłasza konieczność wprowadzenia zmiany w treści §
4 dotyczącej zmniejszenia górnej granicy liczby pacjentów objętych opieką przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym
z 20 na 10 pacjentów w ciągu jednej zmiany oraz konieczność zwołania przez Ministra Zdrowia konferencji uzgodnieniowej dotyczą-
cej tego projektu.

Jednocześnie wnosimy o rozpoczęcie pracy nad docelowym modelem określającym liczbę pacjentów do opieki pielęgniarskiej przy
jednoczesnym uwzględnieniu stanu pacjentów i rodzaju wykonywanych świadczeń zdrowotnych, jak również przy jednoczesnym
uwzględnieniu typu oddziału szpitalnego i typu zakładu opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie:
Brak odpowiedzi MZ na Stanowisko nr 48 NRPiP z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, podpisanie porozumienia z Ogólnopol-
skim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych z jednoczesnym pominięciem uwag do Rozporządzenia oraz w/w Stanowi-
ska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz bardzo
niepokojące przekazy medialne skutkują ogromnym poruszeniem w środowisku pielęgniarek i położnych.
Samorząd reprezentujący wszystkie pielęgniarki i położne, bez względu na przynależność związkową, z mocy ustawy jest odpowiedzial-
ny za sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodów.

W związku z powyższym, od początku prowadzenia rozmów z Ministerstwem Zdrowia nad ewentualną zmianą metodologii liczenia
obsad pielęgniarskich, wskazuje na ogromne ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Przyjęcie proponowanego przez Ministra Zdrowia
modelu opieki pielęgniarskiej w szpitalach spowoduje powstanie ukrytego niedoboru w obsadzie pielęgniarek i położnych w po-
szczególnych oddziałach szpitalnych. W konsekwencji doprowadzi do nasilenia występowania zdarzeń niepożądanych i zagrożenia
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpieczeństwa pracy pielęgniarek i położnych.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski Elżbieta Buczkowska
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Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (wersja z dnia 14 czerwca 2010 roku),

zgłasza konieczność wprowadzenia zmiany w treści § 4 dotyczącej zmniejszenia górnej granicy liczby pacjentów objętych opieką
przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym z 20 na 10 pacjentów w ciągu jednej zmiany.

Współczesne technologie medyczne oraz dążenie do minimalizowania okresu pobytu pacjentów w szpitalach doprowadza do zin-
tensyfikowanego postępowania pielęgniarskiego wobec wszystkich hospitalizowanych pacjentów. Zdaniem Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych nie jest możliwa realizacja procesu pielęgnowania, a także monitorowanie stanu zdrowia hospitali-
zowanych pacjentów, w przypadku gdy jedna pielęgniarka będzie obejmować opieką 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany. Należy
mieć na uwadze fakt, że pacjenci hospitalizowani są w większości osobami z licznymi ograniczeniami na skutek choroby, urazów,
fazy diagnostyki inwazyjnej, leczenia i wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej.

Przyjęcie proponowanego przez Ministra Zdrowia modelu opieki pielęgniarskiej w szpitalach spowoduje powstanie ukrytego
niedoboru w obsadzie pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych. W konsekwencji doprowadzi do nasile-
nia występowania zdarzeń niepożądanych i zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpieczeństwa pracy
pielęgniarek i położnych. Zawyżenie liczby pacjentów objętych opieką przez jedną pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym
w ciągu jednej zmiany, będzie miało bezpośredni wpływ na ergonomię pracy pielęgniarek i położnych, co przyczyni się do
zwiększenia wypadkowości przy pracy oraz zachorowalności na choroby zawodowe.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski Elżbieta Buczkowska

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
stoi na stanowisku, że nie do przyję-

cia jest zapis z projektu Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010
r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego - zmieniający § 4,
który określa „Świadczeniodawca udzie-
lający świadczeń w ramach hospitalizacji
zapewnia całodobową opiekę lekarską
oraz pielęgniarską lub położnych we
wszystkie dni tygodnia, przy uwzględnie-
niu minimalnej liczby pielęgniarek lub po-
łożnych ustalonej zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89 t .j. z późn. zm.), z tym że
sprawowanie opieki w oddziale szpital-
nym przez jedną pielęgniarkę lub położ-
ną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów
w ciągu jednej zmiany.” 
Kształtowanie norm zatrudnienia powin-
no: opierać się na wynikach badań na-
ukowych, które jednoznacznie określą

wpływ obsad pielęgniarskich na bezpie-
czeństwo pacjenta, jakość opieki i satys-
fakcję pacjentów, pielęgniarek; zapobie-
gać odchodzeniu od zawodu i zachęcać
do wyboru zawodu pielęgniarki/pielę-
gniarza. Normy zatrudnienia to także nie-
zbędny element dla zapewnienia pielę-
gniarkom bezpiecznego środowiska pra-
cy, środowiska, które spowoduje zatrzy-
manie personelu w pracy i wpłynie na
promocję tego zawodu jako bezpieczne-
go i atrakcyjnego dla przyszłych jego
adeptów. 
Świadczenia pielęgniarskie powinny być
realizowane dla zapewnienia bezpie-
czeństwa pacjentom z uwzględnieniem
realizacji potrzeb wyrażonych i niewyra-
żonych, niezbędnych dla prawidłowego
procesu terapeutycznego - zapewniają-
cego skrócenie okresu leczenia i zapew-
nienia możliwości realizacji procesu edu-
kacji i przygotowania do samoopieki - dla
zwiększenia potencjału pacjenta w reali-
zacji codziennych zadań związanych
z pełnieniem ról społecznych, w tym pra-

cą i nauką. Uważamy, że polityka zdro-
wotna powinna opierać się na ocenie
kosztów nie tylko związanych z zatrudnia-
niem dodatkowego personelu, ale
przede wszystkim ocenie kosztów wyni-
kających z niezatrudniania tego persone-
lu w odpowiedniej liczbie, co m.in. pro-
wadzi do zwiększenia szeroko rozumia-
nych zjawisk - błędu medycznego i zda-
rzeń niepożądanych. 
Uważamy, że liczba pacjentów przypada-
jących na jedną pielęgniarkę w lecznic-
twie stacjonarnym w Polsce powinna być
ustalana w oparciu o badania naukowe
i uwzględniać zatrudnienie personelu po-
mocniczego tzn. opiekunów medycz-
nych. 
Jako Towarzystwo stoimy na stanowisku,
że nie można arbitralnie podawać liczby
pacjentów w oddziale szpitalnym podle-
gających opiece jednej pielęgniarki
w ciągu zmiany bez uwzględnienia spe-
cyfiki tego oddziału i stanu pacjentów,
którzy w nim przebywają. Biorąc jedno-
cześnie pod uwagę analizy dotychczas

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w Sprawie Obsad Pielęgniarskich w Zakładach Opieki Zdrowotnej



Aktualności i informacje

Nasze Sprawy ● L i p i e c / S i e r p i e ń 2 0 1 0 9

przeprowadzonych badań w oparciu
o wiarygodną metodykę badawczą pro-
ponujemy poziom obsad pielęgniarskich,
który zgodnie z wynikami badań może
kształtować się następująco:
Oddziały zabiegowe: 1 pielęgniarka na 4
pacjentów lub 1 pielęgniarka na 8 pa-
cjentów + 2 osoby personelu pomocni-
czego (opiekun medyczny). Docelowo 1
pielęgniarka na 4 pacjentów. 
Oddziały zachowawcze: 1 pielęgniarką
na 6 pacjentów + 1 opiekun medyczny,
lub w zależności od stopnia intensywno-
ści opieki, tj.: w przypadku pacjentów
niesamodzielnych w ocenie skali ADL do
2 pkt. – 1 pielęgniarka na 2 pacjentów +
1 opiekun medyczny; między 2 a 4 pkt
Skali ADL 1 pielęgniarka na 4 pacjentów
+ 2 opiekunów medycznych; w przypad-
ku punktacji od 4 do 5 pkt 2 pielęgniarki
na 8 pacjentów + 2 opiekunów medycz-
nych; w przypadku pkt. powyżej 6 pkt - 1
pielęgniarka na 15 – 20 pacjentów + 2
opiekunów medycznych. Docelowo 1
pielęgniarka na 5 pacjentów. 
Oddziały intensywnej terapii: jedna pielę-
gniarka na 1,2 pacjenta, natomiast od-
cinki intensywnego nadzoru- jedna pielę-
gniarka na 2 pacjentów. 
Oddziały dziecięce: liczba pielęgniarek
uzależniona jest od stopnia intensywno-
ści opieki pielęgniarskiej, tj.: opieka stan-
dardowa - 1 pielęgniarka na 4 dzieci,
przy wzmożonej opiece 1 pielęgniarka
na 2 dzieci, w intensywnej terapii 1 pielę-
gniarka na 1 dziecko. Dodatkowo należy
pamiętać, iż w każdym oddziale musi być
zatrudniona pielęgniarska kadra kierow-
nicza – pielęgniarka oddziałowa i z-ca
pielęgniarki oddziałowej. 
Przyjęcie stanowiska Towarzystwa
w przedmiotowej sprawie skutkuje zwięk-
szeniem oszczędności w ochronie zdro-
wia wynikających ze zmniejszenia wydat-
ków na leczenie zdarzeń niepożądanych
wynikających z nieodpowiedniej obsady
pielęgniarskiej w zakładach opieki zdro-
wotnej wskazanych w literaturze nauko-
wej. 
Jednocześnie zgadzamy się, że zapro-
ponowana przez A. Ksykiewicz – Dorotę
metoda planowania obsad pielęgniar-
skich bazująca na kategoryzacji pacjen-
tów w 3 kategorie opieki, nie wymaga
w praktyce żmudnych wyliczeń i może
być istotną pomocą dla praktyków (A.
Ksykiewicz-Dorota, 2001). Stąd zawarty
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie spo-
sobu ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w zakła-
dach opieki zdrowotnej wzór planowania
obsad pielęgniarskich był poprawny ma-
tematycznie i możliwy do zastosowania
w praktyce, przy poprawnym postępowa-
niu metodologicznym. 

Tło
Badania naukowe dowodzą wy-
stępowania istotnych zależności
pomiędzy obsadą pielęgniarek a: 

1. Bezpieczeństwem pacjenta. Liczba
pacjentów przypadających na jedną
pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ
na występowanie zdarzeń niepożąda-
nych m.in. takich jak: zakażenia dróg
moczowych, zapalenie płuc, zakoń-
czone niepowodzeniem akcje reani-
macyjne, zapalenie żył, czy też zaka-
żenia ran pooperacyjnych (Canadian
Federation of Nurses Union, 2005).
Nieodpowiednia obsada pielęgniar-
ska - to większa śmiertelność i zacho-
rowalność pacjentów, więcej błędów
w sztuce i zdarzeń niepożądanych,
włączając w to infekcje dróg moczo-
wych, stanowiących 40% wszystkich
zakażeń szpitalnych (Hampton,
2004). Każdy dodatkowy pacjent, po-
wyżej 4, na jedną pielęgniarkę w od-
działach chirurgicznych powoduje 7%
wzrost prawdopodobieństwa zgonu
w ciągu 30 dni od przyjęcia oraz 7%
wzrost prawdopodobieństwa niepo-
wodzeń w działaniach ratujących ży-
cie (Aiken, Clarke, Sloane i wsp.,
2002). Istnieje także związek między
małą liczbą pielęgniarek na dyżurach
nocnych i wzrostem ryzyka płucnych
komplikacji pooperacyjnych (Dimick,
Swoboda, Pronovost, Lipsett, 2001).
Według Komisji Europejskiej w Polsce
91% badanych ocenia ten problem ja-
ko bardzo ważny, a aż 50% obawia się
występowania zdarzeń niepożąda-
nych, 51% czytała o nich często w do-
niesieniach prasowych, natomiast
28% respondentów doświadczyło po-
wikłań związanych z kontaktem
z ochroną zdrowia, które nie były
związane bezpośrednio z chorobą,
która ich dotyczyła („Medical Errors”,
Eurobarometer, Jan.2006). Według
Towarzystwa Promocji Jakości Opieki
Zdrowotnej najczęstszą wskazywaną

przyczyną powodującą brak możliwo-
ści zapewnienia bezpieczeństwa pa-
cjentom jest zbytnie obciążenie pracą
(83 proc.) (Lisowska, 2005). 

2. Kosztami opieki zdrowotnej. Wystę-
powanie zdarzeń niepożądanych to
nie tylko problemy dla pacjenta i ryzy-
ko zgonu lub trwałego uszczerbku na
zdrowiu, ale przede wszystkim ogrom-
ne koszty dla systemu ochrony zdro-
wia (Erwin, 1994; Seago, 1999; Di-
mick, Swoboda, Pronovost, & Lipsett,
2001, Gelinas & Bohlen, 2002).
Z powodu nieodpowiedniej obsady
(USA), aż 11% - 13% hospitalizowa-
nych pacjentów cierpi z powodu odle-
żyn, których leczenie dodatkowo
kosztuje od 5 do 75 tys. dolarów na
każdego pacjenta (Manley, 1978; Ro-
binson Coghlan, & Jackson, 1978;
Reuler & Cooney, 1981; Cowart,
1987). Istnieją dowody naukowe na
to, że zatrudnienie pielęgniarki, mimo
iż generuje koszty jest w konsekwen-
cji opłacalne z uwagi na redukcję
kosztów związanych z leczeniem wy-
nikającym ze zdarzeń niepożądanych
(Landon et al., 2006). 

3. Satysfakcją pacjentów. Ograniczenie
liczby pielęgniarek w placówce opieki
zdrowotnej obniża satysfakcję pacjen-
tów z otrzymywanej opieki (Canadian
Federation of Nurses Union, 2005). 

4. Satysfakcją zawodową pielęgniarek.
Większa liczba pacjentów przypadają-
cych na jedną pielęgniarkę przekłada
się na wzrost emocjonalnego wyczer-
pania i braku satysfakcji z wykonywa-
nej pracy. Ponadto, pielęgniarki, które
ciągle pracują w nadgodzinach lub
pracują bez odpowiedniej rezerwy są
bardziej podatne na wyższą absencję
i pogorszenie stanu zdrowia. Ma to
swoje konsekwencje w ponoszonej
odpowiedzialności zawodowej (She-
ward, Hunt, Hagen, i wsp., 2005). 

Jako Towarzystwo uważamy także, że
bardzo ważnym jest wprowadzenie do
systemu obsad pielęgniarskich persone-
lu pomocniczego, który wykonywałby
proste czynności opiekuńcze pod nadzo-
rem pielęgniarki, która planowałaby opie-
kę i ustalała jej cele. 
Warszawa, 22 czerwca 2010 r.
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Dnia 16 lipca 2010 roku wesz∏a w ˝ycie

nowelizacja ustawy Kodeks pracy oraz

ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (dalej “nowelizacja”, Dz.U. z 2010

r., Nr 105, poz. 655). Nowelizacjà uregulo-

wano kwesti´ podnoszenia kwalifikacji za-

wodowych przez pracowników, która po-

winna zainteresowaç nie tylko pracowników,

ale i pracodawców, gdy˝ to oni poniosà osta-

tecznie wiele kosztów zwiàzanych ze szkole-

niami swoich pracowników. 

Nowelizacja jest konsekwencjà orzecze-

nia Trybuna∏u Konstytucyjnego (dalej

„TK”), który wyrokiem z dnia 31 marca

2009 r. uzna∏ za niezgodny z Konstytucjà

obowiàzujàcy wówczas art. 103 Kodeksu

pracy (dalej „k.p.”). Wed∏ug TK w wymie-

nionym artykule zabrak∏o precyzyjnych wy-

tycznych co do treÊci rozporzàdzeƒ, które

mia∏y regulowaç kwesti´ podnoszenia kwali-

fikacji zawodowych przez pracowników.

W rezultacie odes∏anie do rozporzàdzeƒ za-

warte w art. 103 k.p. mia∏o charakter blan-

kietowy, co jest niedopuszczalne na gruncie

przepisów Konstytucji. 

W zwiàzku z powy˝szym orzeczeniem

TK, nowelizacja wprowadzi∏a przepisy doty-

czàce podnoszenia kwalifikacji zawodowych

bezpoÊrednio do k.p. Zanim jednak przej-

dziemy 

do ich szczegó∏owego omówienia, warto

wyjaÊniç, ˝e podnoszenie kwalifikacji zawo-

dowych definiowane jest, zgodnie z noweli-

zacjà, jako zdobywanie lub uzupe∏nianie

wiedzy i umiej´tnoÊci przez pracownika,

z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodà.

Z pracownikiem podnoszàcym kwalifika-

cje zawodowe, pracodawca zawiera umow´

w formie pisemnej, okreÊlajàcà wzajemne

prawa i obowiàzki stron. Warto przy tym

dodaç, ˝e umowa nie mo˝e zawieraç posta-

nowieƒ mniej korzystnych ni˝ te zawarte

w k.p. Z nowelizacji wynika, ˝e pracowniko-

wi podnoszàcemu kwalifikacje zawodowe

przys∏ugujà dwa podstawowe uprawnienia:

p∏atny urlop szkoleniowy oraz p∏atne zwol-

nienie z ca∏oÊci lub cz´Êci dnia pracy, na czas

niezb´dny do punktualnego przybycia na

obowiàzkowe zaj´cia oraz uczestnictwa

w nich.

Urlop szkoleniowy, zgodnie z noweliza-

cjà, przys∏uguje na czas 6 dni roboczych pra-

cownikowi przyst´pujàcemu do egzaminów

eksternistycznych, do egzaminu maturalne-

go, oraz do egzaminu potwierdzajàcego

kwalifikacje zawodowe. Natomiast pracow-

nikowi przygotowujàcemu prac´ dyplomo-

wà oraz przygotowujàcemu si´ do przystà-

pienia do egzaminu dyplomowego, przys∏u-

guje p∏atny urlop w wymiarze 21 dni

w ostatnim roku studiów. 

Nale˝y podkreÊliç, i˝ wskazane urlopy

szkoleniowe przys∏ugujà niezale˝nie od urlo-

pu wypoczynkowego oraz niezale˝nie od

prawa zwolnienia si´ z ca∏ego lub cz´Êci dnia

pracy na zaj´cia!

Nowelizacja przewiduje równie˝, ˝e pra-

codawca mo˝e przyznaç pracownikowi do-

datkowe przywileje z racji podnoszenia

przez niego kwalifikacji zawodowych np.

pokryç op∏aty za jego kszta∏cenie, przejazd,

podr´czniki, czy te˝ zakwaterowanie. Brak

jest tak˝e przeszkód dla zapewnienia pra-

cownikowi dalszych dni wolnych od pracy

na zasadzie urlopu bezp∏atnego. W zamian

za przyznane dodatkowe Êwiadczenia, pra-

codawca mo˝e zobowiàzaç pracownika na

podstawie zawartej z nim umowy, do dalsze-

go zatrudnienia u danego pracodawcy przez

okreÊlony czas od zakoƒczenia szkoleƒ.

Je˝eli pracownik nie wywià˝e si´ ze swo-

ich obowiàzków wobec pracodawcy, okre-

Êlonych w nowelizacji np. pomimo zobo-

wiàzania nie podejmie podnoszenia kwalifi-

kacji, przerwie ich podnoszenie lub zostanie

z nim rozwiàzana umowa o prac´ z winy

pracownika, pracodawca mo˝e domagaç si´

zwrotu cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów dodatko-

wych Êwiadczeƒ poniesionych przez praco-

dawc´. Nowelizacja wskazuje, i˝ zwrot

kosztów nast´puje w wysokoÊci proporcjo-

nalnej do okresu zatrudnienia po ukoƒcze-

niu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

lub okresu zatrudnienia w czasie ich podno-

szenia. 

Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e no-

welizacja jest doÊç istotna, gdy˝ wprowadza

uregulowania dotyczàce podnoszenia kwali-

fikacji zawodowych bezpoÊrednio do k.p.,

co z pewnoÊcià wp∏ynie na wi´kszà ich zna-

jomoÊç przez pracowników. Co prawda, po

cz´Êci powtarza ona dotychczasowe regula-

cje zawarte w rozporzàdzeniach, jednak˝e,

wprowadza zmiany w zakresie: p∏atnych

urlopów, dodatkowych uprawnieƒ pracow-

ników, okreÊlenia zwolnieƒ, które obecnie

nie przys∏ugujà z ca∏oÊci lub cz´Êci dnia pra-

cy, a „na czas trwania” zaj´ç oraz „na czas

niezb´dny by punktualnie na nie przybyç”.

Dodatkowo, nowelizacja co widaç ju˝ w sa-

mej definicji kwalifikacji zawodowych,

zrównuje regu∏y dotyczàce urlopów i zwol-

nieƒ pracowników, którzy podnoszà kwalifi-

kacj´ tylko „za zgodà” pracodawcy, z tymi,

którzy podnoszà kwalifikacje „z inicjatywy”

pracodawcy.
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Wspó∏czesny globalny rynek us∏ug

charakteryzuje si´ wcià˝ rosnàcà

konkurencyjnoÊcià. Jednym z zasadniczych

sposobów ró˝nicowania firmy us∏ugowej

jest dostarczanie us∏ug o wy˝szej jakoÊci ni˝

konkurencja. W obliczu takich mechani-

zmów rynkowych sukcesywnie b´dà stawaç

polskie szpitale, przychodnie i pozosta∏e

podmioty Êwiadczàce us∏ugi medyczne. Ju˝

wiele z nich szczyci si´ posiadaniem Certy-

fikatu JakoÊci i co si´ z tym wià˝e, respek-

towaniem wdro˝onych projakoÊciowych

procedur medycznych. Wspó∏czesny pa-

cjent mo˝e dokonywaç wyborów gdzie si´

leczyç, u jakiego specjalisty i w jakich wa-

runkach. Mo˝e zaakceptowaç lub nie jakoÊç

oferowanych mu Êwiadczeƒ medycznych.

Istotà jest, wi´c wyjÊcie naprze-

ciw potrzebom i oczekiwaniom

pacjentów i wreszcie spe∏nienie

tych oczekiwaƒ w stopniu wy˝-

szym ni˝ spodziewajà si´ tego

konsumenci.

JakoÊcià, wi´c mo˝na konkuro-

waç, szpitale mogà przeÊcigaç si´

w sposobie Êwiadczenia i pozio-

mie kreowania us∏ug zdrowot-

nych. 

Dzisiaj ju˝ nie wystarczy tylko

leczyç, ale nale˝y czyniç to do-

brze, z najwy˝szà starannoÊcià,

trzeba oferowaç najlepszych spe-

cjalistów, wysokiej klasy sprz´t

medyczny, otwieraç specjalistycz-

ne oddzia∏y, zdobywaç wy˝sze

stopnie referencyjnoÊci, a wszystko po to,

aby przyciàgaç pacjentów, którzy chcà

z wyboru leczyç si´ w danym szpitalu. Aby

skutecznie dzia∏aç na rynku us∏ug medycz-

nych nale˝y dobrze poznaç swoich konku-

rentów. 

Trzeba rozpoznaç:
• Jakie szpitale z nami konkurujà, gdzie si´

mieszczà, jakà majà infrastruktur´?

• Rodzaj Êwiadczonych us∏ug - jaka jest ich

jakoÊç?

• Czy konkurencja zaopatruje wszystkich

potrzebujàcych, czy tylko cz´Êç?

• Kim sà ich pacjenci i w jaki sposób dowia-

dujà si´ o Êwiadczonych przez konkuren-

cj´ us∏ugach?

Odpowiedê na powy˝sze pytania mo˝na

uzyskaç przez:

• zebranie opinii Êrodowisk bran˝owych

np.: lekarskich, piel´gniarskich (towarzy-

stwa naukowe, izby, stowarzyszenia i or-

ganizacje),

• zasi´gni´cie informacji z Internetu, re-

klam, katalogów, artyku∏ów prasowych,

• bezpoÊrednie korzystanie z us∏ug konku-

rencji (np. wystàpienie w roli pacjenta),

• rozmow´ telefonicznà z konkurencjà (np.

poszukiwanie najlepszych specjalistów

w danej dziedzinie.

Bez wzgl´du na zastosowanà metod´,

nale˝y przeprowadziç analiz´ opinii i fak-

tów odnoÊnie jednostek dla nas konkuren-

cyjnych. Wysuni´te wnioski sà podstawà

do wprowadzenia w naszej jednostce me-

dycznej konkretnych zmian, w istotny spo-

sób poprawiajàcych naszà wiarygodnoÊç

i konkurencyjnoÊç na rynku us∏ug medycz-

nych.

W konkurowaniu jakoÊcià us∏ug, bardzo

wa˝na jest znajomoÊç zarówno mocnych,

s∏abych stron rywali jak i ÊwiadomoÊç aktu-

alnego wizerunku naszego szpitala i wyko-

nywanych w nim us∏ug. ÂwiadomoÊç kre-

owania us∏ug o wysokiej jakoÊci jest niewàt-

pliwie mocnà stronà organizacji.

Mocne i s∏abe strony szpitala mo˝na ana-
lizowaç w nast´pujàcych p∏aszczyznach:
• zasoby ludzkie – wykszta∏cenie, stopnie

naukowe i specjalizacje, posiadane umie-

j´tnoÊci, dodatkowe kursy i szkolenia oraz

postawy w stosunku do chorych,

• organizacja- struktura i kultura organiza-

cji. ÂwiadomoÊç, ˝e jeÊli nie poprawi si´

jakoÊç us∏ug to nale˝y byç pewnym, ˝e pa-

cjenci b´dà si´ leczyç u konkurencji,

• skuteczna komunikacja – systemy i metody,

• reputacja – opinia wÊród odbiorców

us∏ug,

• us∏ugi i procedury – jakoÊç, unikalnoÊç,

czasoch∏onnoÊç i koszt us∏ug,

• finanse – bilans, rachunek zy-

sków i strat, przep∏ywy finanso-

we

• wyposa˝enie i infrastruktura

techniczna.

Do silnych stron jednostki zali-

czamy okreÊlony cechy, które wy-

ró˝niajà jà w pozytywny sposób

np. unikalne zasoby ludzkie. 

S∏abe strony podmiotu Êwiad-

czàcego us∏ugi medyczne to

wszystkie elementy, które obni˝ajà

jego sprawnoÊç np. przestarza∏a

infrastruktura, wysokie koszty

dzia∏alnoÊci.

W ka˝dej sytuacji wa˝ne jest,

aby kierownictwo mia∏o okreÊlonà wizj´ i za-

projektowa∏o swój po˝àdany model tworze-

nia jakoÊci, jak i proces konkurowania po-

przez jakoÊç.

Ka˝dy szpital, przychodnia itp. w konku-

rowaniu jakoÊcià musi wykazaç si´ sporà cier-

pliwoÊcià, bowiem proces budowy nowego

wizerunku i zdobywania nowej pozycji ryn-

kowej – nie jest natychmiastowy, a pacjenci

cz´sto majà wyrobione zdanie o danej jedno-

stce i najch´tniej dostrzegajà to, co jest zgod-

ne z ich w∏asnymi wyobra˝eniami. Chodzi

jednak o to, aby te wyobra˝enia korygowa∏a

autentycznie wysoka jakoÊç. ■

Anna Ga∏ecka ● Mgr Zarzàdzania i Marketingu, Piel´gniarka 

Oddzia∏owa Oddzia∏u Nefrologii Doros∏ych w Samodzielnym Publicznym

Szpitalu Klinicznym Nr 1 SUM im. prof. S. Szyszko w Zabrzu

Konkurowanie jakością w ochronie zdrowia
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Ministerstwo Zdrowia 
Departament
Pielęgniarek i Położnych 

Warszawa, dnia 7 lipca 2010 r. 

Departament Pielęgniarek i Położ-
nych informuje, że 7 lipca 2010 r.,

odbyło się uroczyste wręczenie Aktów
Powołania nowo wybranym Konsultan-
tom Krajowym w dziedzinach; pielęgniar-
stwo rodzinne, pielęgniarstwo psychia-
tryczne i pielęgniarstwo ratunkowe. 

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o konsultantach
w ochronie zdrowia ( Dz.U. z 2009 r., nr
52, poz.419 z późn. zm.), z dniem 1 lip-
ca 2010 r. do pełnienia funkcji Konsul-
tanta Krajowego: 
• w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

powołana została Beata Ostrzycka,
w związku ze złożoną przez Ewę Ob-
rzut, rezygnacją;

• w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego – dr Anna Hajduk;

• w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowe-
go – Marek Maślanka. 

Po uroczystości wręczenia powołań na-
stąpiła robocza dyskusja na temat „Zapi-
sów rozporządzenia koszykowego,
w szczególności projektu rozporządzenia
Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu lecznictwa szpitalnego”. 
W spotkaniu udział wzięli: Konsultanci
Krajowi, Marek Haber – Podsekretarz

Stanu, Beata Cholewka, Dyrektor Depar-
tamentu Pielęgniarek i Położnych i zapro-
szeni goście. 

Beata Cholewka 
Dyrektor Departamentu 

Pielęgniarek i Położnych

www.mz.gov.pl

Wręczenie Aktów Powołania nowo wybranym Konsultantom Krajowym
w dziedzinach: 

•pielęgniarstwo rodzinne
•pielęgniarstwo psychiatryczne

•pielęgniarstwo ratunkowe

Od lewej: Beata Ostrzycka, Anna Hajduk, podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber, Marek Maślanka

Zdjęcia udostępnione przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
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: W dniu 7 lipca 2010 r., w De-
partamencie Piel´gniarek i Po∏o˝nych Mini-
sterstwa Zdrowia w Warszawie, odby∏o si´
uroczyste wr´czenie Aktów Powo∏ania nowo
wybranym Konsultantom Krajowym w dzie-
dzinach: piel´gniarstwo rodzinne, piel´-
gniarstwo psychiatryczne i piel´gniarstwo ra-
tunkowe. Prosz´ przedstawiç naszym Czytel-
nikom drog´ zawodowà w swojej dziedzinie.
B.O.: Od wielu lat zajmuj´ si´ podstawowà

opiekà zdrowotnà, problemami, potrzebami

pacjentów i ich rodzin, piel´gniarkami rodzin-

nymi. W 1993 roku rozpocz´∏am prac´ jako

piel´gniarka w oddziale pediatrycznym Szpi-

tala MSWiA w Olsztynie. Fantastyczny czas

mojej pracy zawodowej. Ma∏e, „chore istotki”

w oddziale i przestraszone, bezradne mamy

oraz my piel´gniarki w ciàgle reformowanym

systemie ochrony zdrowia. Tak wyglàda∏ po-

czàtek pracy Beaty Ostrzyckiej, absolwentki 5-

letniego Liceum Medycznego w Olsztynie

i zarazem studentki II roku pedagogiki spo-

∏ecznej, bo w∏aÊnie wtedy otworzy∏y si´ drzwi

Wy˝szych Uczelni dla zwyk∏ych ludzi. By∏am

pierwszà uczennicà w historii szko∏y, która po-

∏àczy∏a ostatni rok nauki w szkole z jednocze-

snym studiowaniem. Nie by∏o ∏atwo pogodziç

szko∏´ i studia jednoczeÊnie, ale dziÊ wiem, ˝e

by∏o warto i zawsze namawiam piel´gniarki

by nie oglàda∏y si´ za siebie, tylko przed siebie.

Praca na pediatrii dawa∏a mi wiele radoÊci i sa-

tysfakcji. A tu nagle, ni˝ demograficzny, pedia-

tri´ trzeba zlikwidowaç. Reforma za reformà

w ochronie zdrowia, transformacje. W 1997

roku, poczàtek medycyny rodzinnej. Przysz∏o

mi tworzyç pierwszy w Olsztynie gabinet le-

karza i piel´gniarki POZ w Szpitalu MSWiA

z fantastycznà m∏odà lekarkà z pierwszego

„wysypu” lekarzy rodzinnych. Zagubieni pa-

cjenci, którzy do dziÊ nie rozumiejà niekoƒczà-

cych si´ reform w podstawowej opiece zdro-

wotnej i problemy takie, jakie by∏y wtedy, sà

i dziÊ. To rzeczywistoÊç. Dalsze zmiany

w podstawowej opiece zdrowotnej utorowa∏y

drog´ do samodzielnoÊci piel´gniarkom ro-

dzinnym. Po ukoƒczonym kursie kwalifikacyj-

nym za∏o˝y∏am w 1999 roku dzia∏alnoÊç go-

spodarczà /trwa do dziÊ/ i swoje si∏y skierowa-

∏am na samodzielnoÊç. To dopiero by∏o wy-

zwanie. Pierwsza piel´gniarka w Olsztynie bez

umowy o prac´! Potem by∏ w∏asny NZOZ

„Amicus”, do którego mocno przywiàzali si´

mieszkaƒcy Olsztyna. Z przyczyn administra-

cyjno-logistycznych po 4 latach trzeba by∏o

NZOZ zlikwidowaç. Ale ˝ycie trwa nadal.

W roku 2003 obj´∏am funkcj´ Konsultanta

Wojewódzkiego w dziedzinie piel´gniarstwa

rodzinnego dla regionu Warmii i Mazur, którà

pe∏ni∏am do momentu powo∏ania mnie na

Konsultanta Krajowego. Po drodze, by∏a te˝

praca w Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych w Olsztynie jako przewodniczàca ko-

misji do spraw POZ. Wtedy to uruchomi∏am

nowà dokumentacj´ medycznà dla piel´gnia-

rek POZ, porzàdkujàcà obowiàzki i przywile-

je zarówno piel´gniarki jak i pacjenta. Do dziÊ

w naszym regionie panie piel´gniarki ch´tnie

z niej korzystajà. Wiele piel´gniarek z ma∏ych

miejscowoÊci i wsi dzi´ki moim namowom,

uruchomi∏o swoje praktyki i podpisa∏y samo-

dzielne kontrakty z NFZ. Od 1998 roku

wspó∏pracuj´ z Warmiƒsko-Mazurskim Cen-

trum Zdrowia Publicznego, jestem kierowni-

kiem kursów kwalifikacyjnych dla piel´gniarek

rodzinnych i wyk∏adowcà. Jako konsultant

wojewódzki w mojej dziedzinie pozna∏am ca-

∏y swój region, jego blaski i cienie. Mam na-

dziej´, ̋ e tak samo poznam wszystkie pozosta-

∏e regiony. Nie boj´ si´ nowatorskich rozwià-

zaƒ. Od 2005 roku zajmuj´ si´ realizacjà Na-

rodowego Programu Zwalczania Chorób No-

wotworowych. Jestem Wojewódzkim Koor-

dynatorem Programu. Nasze województwo

jest liderem w wykonaniach i przebadaniu po-

pulacji kobiet obj´tych profilaktykà raka szyjki

macicy i raka piersi. Mam specjalizacj´ w dzie-

dzinie zdrowia publicznego a tak˝e jestem

uczestnikiem pierwszej specjalizacji w dziedzi-

nie piel´gniarstwa rodzinnego w naszym re-

gionie. O tà specjalizacj´ zabiega∏am kilka lat.

Szanowni Paƒstwo!

W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach serdecznie gratuluj´

powo∏ania na stanowiska Konsultantów Krajowych. ˚ycz´

sukcesu w realizacji celów i zadaƒ oraz zapraszam do

wspó∏pracy z samorzàdem zawodowym piel´gniarek

i po∏o˝nych.

Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach

Mariola Bartusek

Wywiad z Beatà Ostrzyckà – Piel´gniarkà, mgr pedagogiki spo∏ecznej,

Specjalistà w dziedzinie zdrowia publicznego w Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej

MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 

Konsultantem Krajowym w dziedzinie piel´gniarstwa rodzinnego

▼
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Znalaz∏ si´ organizator kszta∏cenia, który pod-

jà∏ ten trud i ze Êrodków w∏asnych piel´gniar-

ki przystàpi∏y do kszta∏cenia. Interesujà mnie

alternatywne formy opieki zdrowotnej, a tak-

˝e nowatorskie rozwiàzania w piel´gniarstwie

rodzinnym. Ponadto, jestem absolwentkà stu-

diów podyplomowych w zakresie: Zarzàdza-

nie i Marketing w S∏u˝bie Zdrowia na Uni-

wersytecie Warmiƒsko-Mazurskim w roku

2008; Ekspertem w Komisji Warmiƒsko-Ma-

zurskiej Nagrody JakoÊci. Otrzyma∏am nast´-

pujàce wyró˝nienia: ORPiP w Olsztynie za

prac´ i wk∏ad w rozwój samorzàdu piel´gnia-

rek i po∏o˝nych; od Wojewody Warmiƒsko-

Mazurskiego za prac´ i wk∏ad na rzecz rozwo-

ju piel´gniarstwa. Za zaanga˝owanie i prac´

na rzecz profilaktyki zdrowotnej kobiet - zo-

sta∏am laureatkà Kobiety Sukcesu Warmii

i Mazur roku 2008. Za kilkuletnie dzia∏ania

profilaktyczne na rzecz walki z chorobami no-

wotworowymi i prowadzenie szerokiej eduka-

cji zdrowotnej w roku 2009 w plebiscycie Ga-

zety Wyborczej, Czytelnicy przyznali mi tytu∏

Olsztynianki Roku 2008.

: Jakie sà prognozowane potrze-
by kadrowe w reprezentowanej dziedzinie
w kontekÊcie potrzeb zdrowotnych populacji?
B.O.: Piel´gniarek rodzinnych jest coraz

mniej, mimo ˝e bardzo wiele koƒczy kursy

kwalifikacyjne; nie zawsze oczekiwania pie-

l´gniarek w POZ sà spe∏nione. Praca w POZ

jest samodzielna i wymaga odpowiedzialno-

Êci. Nie wszystkie panie piel´gniarki widzà

si´ w roli dowódcy. Potrzeby kadrowe sà

spore w ka˝dym regionie. ¸àczenie wielu

funkcji piel´gniarek z piel´gniarkà POZ po-

woduje niedosyt opieki bezpoÊredniej dla

Êwiadczeniobiorcy. Profilaktyka zdrowotna

szczególnie pierwotna jest pomijana, a to

przecie˝ od niej zale˝y zdrowie spo∏eczeƒ-

stwa i choroby w przysz∏oÊci. Brak czujnoÊci

onkologicznej na poziomie piel´gniarki

POZ, to równie˝ przyczyna niskiej zg∏aszal-

noÊci do profilaktycznych programów zdro-

wotnych. Demograficznie starzejàce si´ spo-

∏eczeƒstwo i zwiàzane z tym problemy po-

pulacji 65+ to wyzwania dla nowoczesnego

piel´gniarstwa podstawowej opieki zdro-

wotnej.

: Co Pani sàdzi o realizacji
szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego
piel´gniarek i piel´gniarzy w reprezentowa-
nej dziedzinie?
B.O.: Wszystkie piel´gniarki niezale˝nie, ja-

kà wykonujà prac´ i w jakiej dziedzinie

ochrony zdrowia pracujà, muszà odbywaç

kszta∏cenie podyplomowe. Nie mo˝emy staç

w miejscu. Ciàgle rozwijajàca si´ medycyna,

nowatorskie rozwiàzania, nowoczesne tech-

nologie wymuszajà od piel´gniarek nowo-

czesnà wiedz´. Zdobywanie specjalizacji

przemawia za piel´gniarkà podà˝ajàcà w kie-

runku w∏asnego rozwoju zawodowego. Cià-

g∏e i nieustajàce zdobywanie i pog∏´bianie

wiedzy, dokszta∏canie, to wzmocnienie po-

zycji piel´gniarki we w∏asnym warsztacie

pracy, w oczach innych Êwiadczeniodawców,

a tak˝e w oczach pacjenta. Podstawowa

opieka zdrowotna skupia wiele dziedzin me-

dycznych, dlatego te˝ bezpieczne poruszanie

si´ w tych dziedzinach jest uwarunkowane

ciàg∏ym kszta∏ceniem podyplomowym. Im

wi´cej piel´gniarek specjalistek w dziedzinie

piel´gniarstwa rodzinnego, tym bardziej

bezpieczny pacjent w systemie ochrony

zdrowia.

: Jakie sà Pani plany i zamie-
rzenia? Czy widzi Pani potrzeb´ pilnego za-
biegania o powo∏anie konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinie piel´gniarstwo ro-
dzinne, w województwach, które majà jeszcze
wolny wakat na to stanowisko?
B.O.: W ka˝dym regionie Polski powinni

byç powo∏ani konsultanci wojewódzcy, któ-

rzy rozpoznajà i badajà teren, okreÊlajà po-

trzeby zdrowotne populacji, a tak˝e zagro˝e-

nia zdrowotne. Monitorujà Êwiadczenia

i dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ dla pacjenta. Sà

blisko spraw zarówno pacjenta, jak i samych

piel´gniarek. Doradzajà i tworzà polityk´

zdrowotnà w poszczególnym regionie. B´d´

zabiegaç w tych województwach, gdzie nie

ma do dziÊ powo∏anych Konsultantów Wo-

jewódzkich, aby Wojewoda w∏aÊciwego ob-

szaru powo∏a∏ konsultanta w danej, repre-

zentowanej przez mnie dziedzinie. 

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Wywiad z Annà Hajduk – Mgr piel´gniarstwa, Dr n. med. z zakresu

medycyny – psychiatrii, Konsultantem Krajowym w dziedzinie piel´gniarstwa

psychiatrycznego, Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Piel´gniarstwa 

Klinicznego w Wydziale Nauk o Zdrowiu PAM w Szczecinie

: W dniu 7 lipca 2010 r., w De-
partamencie Piel´gniarek i Po∏o˝nych Mini-
sterstwa Zdrowia w Warszawie, odby∏o si´
uroczyste wr´czenie Aktów Powo∏ania nowo
wybranym Konsultantom Krajowym w dzie-
dzinach: piel´gniarstwo rodzinne, piel´-
gniarstwo psychiatryczne i piel´gniarstwo ra-
tunkowe. Prosz´ przedstawiç naszym Czytel-
nikom drog´ zawodowà w swojej dziedzinie.
A.H.: Jestem absolwentkà Akademii Me-

dycznej we Wroc∏awiu, w której uzyska∏am

tytu∏ magistra piel´gniarstwa w 1986 roku.

Po ukoƒczeniu studiów rozpocz´∏am prac´

w Zespole Szkó∏ Medycznych we Wroc∏awiu

przy ul. Bartla na stanowisku nauczyciela za-

wodu w oddzia∏ach psychiatrycznych, pracu-

jàc przy ∏ó˝ku pacjenta. Nast´pnie po prze-

prowadzce do Szczecina, podyktowanej

wzgl´dami rodzinnymi, kontynuowa∏am pra-

c´ na tym˝e stanowisku a˝ do 2001 roku.

Oprócz nauczania piel´gniarstwa psychia-

trycznego, prowadzi∏am zaj´cia równie˝ w in-

nych oddzia∏ach klinicznych. W tym samym

czasie, podj´∏am wspó∏prac´ z Pomorskà Aka-

demià Medycznà jako wyk∏adowca, mi´dzy

innymi piel´gniarstwa psychiatrycznego. Stu-

dia doktoranckie odby∏am tam˝e i uzyska∏am

stopieƒ doktora nauk medycznych z zakresu

medycyny – psychiatria. Posiadam specjaliza-

cje z zakresu nauczania przedmiotów me-

dycznych, z zakresu piel´gniarstwa psychia-

trycznego, oraz organizacji i zarzàdzania

w piel´gniarstwie. Jestem absolwentkà 4-let-

niego kursu psychoterapii, który odby∏am

w Katedrze Psychoterapii UJ w Krakowie.

Aktualnie kieruj´ Samodzielnà Pracownià

Piel´gniarstwa Klinicznego na Wydziale Na-

uk o Zdrowiu PAM w Szczecinie. Prowadz´

wyk∏ady, seminaria i çwiczenia z piel´gniar-

stwa psychiatrycznego i komunikowania si´

w piel´gniarstwie. Opracowa∏am wiele pro-

gramów nauczania do piel´gniarstwa psy-

chiatrycznego, jestem wspó∏autorkà ramowe-

go programu kursu kwalifikacyjnego z reha-

bilitacji psychiatrycznej, jak równie˝ autorkà

▼
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: W dniu 7 lipca 2010 r.,
w Departamencie Piel´gniarek i Po∏o˝nych
Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, odby∏o
si´ uroczyste wr´czenie Aktów Powo∏ania no-
wo wybranym Konsultantom Krajowym
w dziedzinach: piel´gniarstwo rodzinne,
piel´gniarstwo psychiatryczne i piel´gniar-
stwo ratunkowe. Prosz´ przedstawiç naszym
Czytelnikom drog´ zawodowà w swojej dzie-
dzinie.

M.M.: Piel´gniarstwo ratunkowe to tro-

ch´ dziwna specjalnoÊç, mówi si´ o niej,

˝e jest nowa. JeÊli mówiç tylko o nazwie,

to rzeczywiÊcie tak, podobnie zresztà jak

ratownictwo medyczne. Piel´gniarki i pie-

l´gniarze sà od poczàtku zwiàzani z Ze-

spo∏ami Reanimacyjnymi, Pogotowiem

Ratunkowym, Izbami Przyj´ç czy Ostrymi

Dy˝urami, z tej perspektywy mo˝na mó-

wiç, i˝ nowa jest tylko nazwa, okreÊlenie

i tworzenie ÊwiadomoÊci zawodowej na-

szej grupy.

Ustawa o Paƒstwowym Ratownictwie Me-

dycznym z 8 wrzeÊnia 2006 roku (Dz.U.

Nr 191, poz.1410) precyzyjnie okreÊla kto

jest piel´gniarkà uprawnionà do dzia∏aƒ

z ZRM i podejmowania medycznych czyn-

noÊci ratunkowych w Art.3., p. 6) piel´-

gniarka systemu - piel´gniark´ posiadajàcà

tytu∏ specjalisty lub specjalizujàcà si´ w dzie-

Wywiad z Markiem MaÊlankà – Piel´gniarzem, Specjalistà piel´gniarstwa

ratunkowego w Szpitalu Âw. Rafa∏a w Krakowie, Konsultantem 

Krajowym w dziedzinie piel´gniarstwa ratunkowego, Prezesem Zarzàdu

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarstwa Ratunkowego

programu specjalizacji psychiatrycznej. Spra-

wuj´ opiek´ nad studenckim ko∏em nauko-

wym, które prowadzi badania z zakresu piel´-

gniarstwa psychiatrycznego. Wspó∏pracuj´ ze

Szczeciƒskà Izbà Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w zakresie specjalizacji piel´gniarskich oraz

programów zwiàzanych z piel´gniarstwem

psychiatrycznym. Jestem ponadto, autorkà

licznych publikacji naukowych z zakresu psy-

chiatrii i piel´gniarstwa psychiatrycznego za-

równo w czasopismach polskich jak i zagra-

nicznych.

: Jakie sà prognozowane potrze-
by kadrowe w reprezentowanej dziedzinie
w kontekÊcie potrzeb zdrowotnych populacji?
A.H.: W mojej opinii prognozowanie po-

trzeb kadrowych powinno byç oparte na fak-

tach. W zwiàzku z powy˝szym, oceniajàc rze-

czywiste zapotrzebowanie na opiek´ piel´-

gniarskà, aby w pe∏ni zapewniç potrzeby

zdrowotne populacji nale˝y przeprowadziç

konieczne badania. Piel´gniarstwo psychia-

tryczne jest specyficznà dziedzinà, cz´sto po-

mijanà w ró˝nych aspektach, jak chocia˝by

w ustaleniach norm zatrudnienia. Ze wzgl´du

na ró˝norodnoÊç sprawowanej opieki zapo-

trzebowanie to jest zró˝nicowane. Oddzia∏y

sprawujàce opiek´ nad pacjentami cierpiàcy-

mi na psychozy, agresywnymi, w mojej opinii

powinny posiadaç poziom obsady piel´gniar-

skiej podobny do oddzia∏ów zabiegowych.

Natomiast placówki sprawujàce opiek´ nad

pacjentami z zaburzeniami l´kowymi (nerwi-

cami) mogà funkcjonowaç na poziomie obsa-

dy zbli˝onej do oddzia∏ów zachowawczych.

: Co Pani sàdzi o realizacji
szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego

piel´gniarek i piel´gniarzy w reprezentowa-
nej dziedzinie?
A.H.: Piel´gniarstwo psychiatryczne jest

dziedzinà trudnà i wymagajàcà od perso-

nelu piel´gniarskiego wszechstronnej wie-

dzy klinicznej, znajomoÊci procedur post´-

powania, stosowania interwencji piel´-

gniarskich, jak równie˝ podstaw komuni-

kacji interpersonalnej i psychoterapii. Pro-

gramy specjalizacyjne spe∏niajà z regu∏y

powy˝sze kryteria. Natomiast istnieje nie-

wielka liczba propozycji dotyczàcych kur-

sów kwalifikacyjnych, a te dost´pne, nie-

kiedy posiadajà ju˝ nieaktualne treÊci i to

nale˝a∏oby zmieniç.

: Jakie sà Pani plany i zamie-
rzenia? Czy w przypadku piel´gniarstwa
psychiatrycznego, w której to dziedzinie kon-
sultanci sà powo∏ani po raz pierwszy, istnie-
je potrzeba pilnego zabiegania o powo∏anie
konsultantów wojewódzkich? 
A.H.: Chcia∏abym dokonaç analizy aktual-

nego stanu funkcjonowania piel´gniarek

w sprawowaniu opieki nad pacjentem psy-

chiatrycznym Pragn´ do∏o˝yç wszelkich sta-

raƒ, aby piel´gniarstwo psychiatryczne uzy-

ska∏o nale˝nà rang´ wÊród innych dziedzin

piel´gniarstwa.

W pracy piel´gniarki psychiatrycznej bar-

dzo istotnym elementem jest efektywne

komunikowanie si´ w zespole terapeutycz-

nym. Istnienie takich zespo∏ów gwarantu-

je prawid∏owà opiek´ nad chorym i mo˝e

byç êród∏em satysfakcji z pracy personelu

piel´gniarskiego. Chcia∏abym po∏o˝yç na-

cisk na tworzenie takich zespo∏ów w pla-

cówkach, w których dotychczas nie funk-

cjonujà.

System piel´gnowania, standardy i procedu-

ry piel´gniarskie to bardzo wa˝ne elementy,

na które zwróc´ szczególnà uwag´. 

Mam nadziej´ zach´ciç do tworzenia i ko-

rzystania z grup superwizyjnych personel

piel´gniarski, majàc na uwadze bardzo du˝e

obcià˝enie psychiczne wynikajàce ze specyfi-

ki tej specjalnoÊci.

W systemie szkolnictwa wy˝szego nale˝a-

∏oby wprowadziç przynajmniej elementy

piel´gniarstwa psychiatrycznego do egza-

minów dyplomowych bioràc pod uwag´

fakt, ˝e oko∏o 45% populacji cierpi na roz-

maite zaburzenia psychiczne, w tym stres,

nerwice, depresje. Uwa˝am, ˝e w piel´-

gniarstwie psychiatrycznym nale˝a∏oby

zwróciç szczególnà uwag´ na profilaktyk´

zaburzeƒ psychicznych, co znacznie

zmniejszy∏oby koszty leczenia tych zabu-

rzeƒ. OczywiÊcie, jak ju˝ na poczàtku pod-

kreÊla∏am, wszystkie dzia∏ania powinny byç

poparte naukowo.

OdnoÊnie konsultantów wojewódzkich sà-

dz´, ˝e ich powo∏anie jest niezb´dne. Z Roz-

porzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 25

paêdziernika 2002 r., wynikajà okreÊlone za-

dania konsultanta, które dla funkcjonowania

opieki zdrowotnej w prezentowanej przeze

mnie dziedzinie sà po˝àdane. Konsultant

wojewódzki sprawuje bezpoÊrednio nadzór

na okreÊlonym terenie, co u∏atwia znacznie

przep∏yw informacji i podj´cie w∏aÊciwych

dzia∏aƒ. Nie bez znaczenia jest te˝ fakt spo-

rzàdzania przez niego opinii dotyczàcych

funkcjonowania placówek na podleg∏ym mu

terenie.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

▼
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▼ dzinie piel´gniarstwa ratunkowego, aneste-

zjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kar-

diologii, pediatrii, a tak˝e piel´gniark´ po-

siadajàcà ukoƒczony kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie piel´gniarstwa ratunkowego,

anestezjologii i intensywnej opieki, chirur-

gii, kardiologii, pediatrii oraz posiadajàcà co

najmniej 3-letni sta˝ pracy w oddzia∏ach

tych specjalnoÊci, oddzia∏ach pomocy do-

raênej, izbach przyj´ç lub pogotowiu ratun-

kowym.

Aktualnie od kilku lat mamy mo˝liwoÊç po-

dejmowanie kursów kwalifikacyjnych i spe-

cjalizacji z piel´gniarstwa ratunkowego. Do-

datkowo, aby móc w pe∏ni wykorzystywaç

zakres uprawnieƒ aktualnie obowiàzujàcy

piel´gniarki muszà odbyç kurs specjalistycz-

ny z wykonywania konikopunkcji, wk∏uç do-

szpikowych i obarczania odmy pr´˝nej.

: Jakie sà prognozowane po-
trzeby kadrowe w reprezentowanej dziedzi-
nie w kontekÊcie potrzeb zdrowotnych popu-
lacji?
M.M.: Nie mamy jeszcze wiarygodnych da-

nych. Jest to jeden z powodów, dla którego

bardzo wa˝ne jest mo˝liwie szybkie powo∏a-

nie konsultantów wojewódzkich, którzy b´-

dà w stanie dok∏adniej rozpoznaç lokalne

potrzeby. Na pewno istniejàcym problemem

jest przesuwanie piel´gniarek z ZRM do

SOR i SOR na inne oddzia∏y, bez uwzgl´d-

niania kwalifikacji pracujàcych osób. Z tej

perspektywy, piel´gniarek na pewno brakuje

i jest powa˝ne ryzyko, ˝e braki te b´dà jesz-

cze wi´ksze. 

Potrzebujemy przewartoÊciowywania myÊle-

nia na poziomie osób odpowiadajàcych za

organizacj´, aby funkcjonowanie SOR-ów

i ZRM opieraç o piel´gniarki m.in. poprzez

zwi´kszanie kompetencji zawodowych, co

podniesie efektywnoÊç funkcjonowania jed-

nostek, przy zachowaniu racjonalnych kosz-

tów i wysokiego poziomu opieki. Widzimy

doskonale, ˝e obawy osób, dotyczàce wpro-

wadzania zespo∏ów podstawowych (bez le-

karza) generalnie si´ nie sprawdzi∏y, zarów-

no jeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo pacjentów,

jak i odbiór spo∏eczny. 

: Co Pan sàdzi o realizacji
szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego
piel´gniarek i piel´gniarzy w reprezentowa-
nej dziedzinie?
M.M.: Najwa˝niejsze, ˝e takie kszta∏cenie

jest. Ratownictwo jest bardzo wyjàtkowà

dziedzinà, wymagania wobec piel´gniarki

ratunkowej sà bardzo szczególne. Kwestia

zakresu uprawnieƒ, koniecznoÊci podejmo-

wania samodzielnych decyzji, wykonywania

procedur ratunkowych niedost´pnych w in-

nych specjalnoÊciach, czy praca w maksy-

malnym obcià˝eniu psychofizycznym. 

Na Êwiecie, nowoczesne szkolenie odbywa

si´ w oparciu o symulacje z wykorzystaniem

zaawansowanych symulatorów pacjenta,

kursy certyfikowane przez mi´dzynarodowe

organizacje (np. ENA, AHA, ERC, ITLS,

PHTLS), e-learning, czy wreszcie odnawia-

ne kilkuletnie licencje wraz z koniecznoÊcià

podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach

kszta∏cenia ustawicznego. 

My mamy problem jeszcze z ujednoliceniem

poziomu kszta∏cenie w skali kraju, przez du-

˝e rozdrobnienie podmiotów Êwiadczàcych

takie us∏ugi. Na pewno kierunek kszta∏cenia

powinien zmierzaç w celu lepszego przygo-

towania do samodzielnej pracy, poprzez

wi´kszy zakres praktycznego przygotowania

i wprowadzanie nowych technik edukacyj-

nych z wykorzystaniem odnawianych prak-

tycznych kursów i symulacji medycznej.

: Jakie sà Pana plany i zamie-
rzenia? Czy w przypadku piel´gniarstwa ra-
tunkowego, w której to dziedzinie konsultan-
ci sà powo∏ani po raz pierwszy, istnieje po-
trzeba pilnego zabiegania o powo∏anie kon-
sultantów wojewódzkich? 
M.M.: OczywiÊcie potrzeba powo∏ania kon-

sultantów wojewódzkich jest bardzo pilna.

Bez nich nie b´dziemy sprawni. Otrzymali-

Êmy bardzo wa˝ne i odpowiedzialne zadanie,

b´dzie potrzeba zbudowania ca∏ego „uk∏adu

nerwowego”, który b´dzie nadawa∏ ton. Ma-

my du˝o pilnych spraw i zaleg∏oÊci, które sà

dla naszego Êrodowiska istotne, ale co wa˝-

niejsze musimy mo˝liwie szybko wypraco-

waç w∏asnà koncepcj´ piel´gniarstwa ratun-

kowego, do jakiej chcemy dà˝yç i dyskuto-

waç jak jà widzimy. Mam nadziej´, ˝e czasy

kiedy decyzje o nas zapada∏y bez nas, odejdà

ju˝ w przesz∏oÊç. Ale aby tak by∏o naprawd´,

potrzebujemy mocnych liderów na poziomie

województw, szpitali i oddzia∏ów…

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch
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Ewa Ku∏agowska ● Dr n. biol., Kierownik Zak∏adu Fizjologii Pracy i Ergonomii, 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu

Maria Kosiƒska ● Dr n. med., mgr piel´gniarstwa, Adiunkt Âlàskiej

Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania im. Genera∏a Jerzego Zi´tka w Katowicach,

Zamiejscowy Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu w Tychach

Czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy pielęgniarki środowiskowej
Charakterystyka stanowiska:
zadania i kompetencje, 
modele zatrudnienia

Piel´gniarstwo Êrodowiskowe zarówno

teoretyczne jak i w praktyce ma stosunko-

wo d∏ugà tradycj´ i oparcie w idei Florence

Nightingale. W Polsce oparte by∏o, ze zro-

zumia∏ych wzgl´dów, o wspó∏prac´ z leka-

rzem higienistà, rodzinnym lekarzem po-

radni przeciwgruêliczej. W okresie powo-

jennym, w 1966 roku ukaza∏a si´ pierwsza

instrukcja Ministerstwa Zdrowia i Opieki

Spo∏ecznej w sprawie piel´gniarki Êrodowi-

skowej, regulujàca prac´ piel´gniarki w ró˝-

nych Êrodowiskach  domowym, naucza-

nia, pracy. Kolejna regulacja prawna  in-

strukcja z 1985 r. wprowadzi∏a zmian´, po-

j´cie Êrodowisko zastàpiono poj´ciem ro-

dzina. Zdaniem Kawczyƒskiej-Butrym in-

strukcj´ tà nale˝y uznaç jako formalny po-

czàtek piel´gniarstwa rodzinnego (1). Na-

st´pne regulacje prawne wynika∏y przede

wszystkim z reform s∏u˝by zdrowia, wpro-

wadzenia Kas Chorych, nast´pnie Narodo-

wego Funduszu Zdrowia i ró˝nych mo˝li-

woÊci rozwiàzaƒ organizacyjnych Êwiadcze-

nia opieki (praktyka indywidualna, zespó∏

praktyk indywidualnych, grupowa prakty-

ka piel´gniarska i niepubliczne zak∏ady

opieki zdrowotnej utworzone przez piel´-

gniarki), jak te˝ ró˝ne mo˝liwoÊci kontrak-

towania Êwiadczeƒ opieki lekarskiej i piel´-

gniarskiej (okreÊlone czynnoÊci lub zada-

nia) (2).

Opieka piel´gniarska Êrodowiskowo-ro-

dzinna usytuowana jest w ramach podsta-

wowej opieki zdrowotnej. Obejmuje cztery

kierunki dzia∏aƒ: rozpoznanie potrzeb zdro-

wotnych jednostki, rodziny i spo∏ecznoÊci,

edukacj´ i wychowanie zdrowotne, opiek´

nad przewlekle chorym i niepe∏nosprawnym

oraz rehabilitacj´.

Zadaniem piel´gniarki podstawowej

opieki zdrowotnej jest udzielanie piel´gniar-

skich Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w Êrodo-

wisku zamieszkania Êwiadczeniobiorcy. Pie-

l´gniarka podstawowej opieki zdrowotnej

obejmuje opiekà osoby zdrowe, chore, nie-

pe∏nosprawne, w okresie terminalnym, nie-

zale˝nie od p∏ci i wieku. 

Szeroki wachlarz zadaƒ przewidzianych

do realizacji wykrystalizowa∏ stanowiska pie-

l´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

po∏o˝nej Êrodowiskowej, piel´gniarki Êrodo-

wiskowej w Êrodowisku nauczania i wycho-

wania, piel´gniarki Êrodowiskowej-rodzin-

nej i piel´gniarki d∏ugoterminowej opieki

domowej (2). Piel´gniarka wykonuje zleco-

ne przez lekarza dla pacjenta zabiegi, jak te˝

czynnoÊci bez zleceƒ lekarskich. Lista czyn-

noÊci wykonywanych przez piel´gniark´ sa-

modzielnie bez zlecenia lekarza jest obszerna

(3). Fakt ten wskazuje, ˝e znaczna cz´Êç za-

daƒ opiekuƒczo- piel´gnacyjnych wykony-

wana jest w miejscu zamieszkania pacjenta

(w domu chorego). 

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych wa-

runków udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych

oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego le-

karza podstawowej opieki zdrowotnej, piel´-

gniarki i po∏o˝nej podstawowej opieki zdro-

wotnej nie uwzgl´dnia mo˝liwoÊci udziela-

nia Êwiadczeƒ zdrowotnych w domu chore-

go. Nie wskazuje te˝ rodzaju Êwiadczeƒ

zdrowotnych /czynnoÊci/ dla lekarza  lecz-

niczych, dla piel´gniarki opiekuƒczo-piel´-

gnacyjnych, które mogà byç wykonywane

w warunkach domowych pacjenta (4). Po-

mijajàc kwestie merytoryczne, ma to swoje

konsekwencje w przestrzeganiu przez praco-

dawc´/ kontrahenta regulacji i zasad bezpie-

czeƒstwa i higieny pracy.

Regulacje i zasady bhp 
Stan normalizacji w zakresie bezpieczeƒ-

stwa pracy oparty jest na mi´dzynarodo-

wych ustaleniach Rady Wspólnot Europej-

skich i konwencji Mi´dzynarodowej Organi-

zacji Pracy. Dyrektywà ramowà, uznanà

przez kraje Unii Europejskiej za akt prawny

o zasadniczym znaczeniu jest Dyrektywa

89/391/EWG.

OkreÊla ona ogólne wytyczne stosowania

Êrodków stymulujàcych popraw´ bezpie-

czeƒstwa i ochrony zdrowia pracowników. 

Nale˝à do nich:
• unikanie ryzyka,

• ocena ryzyka, którego nie mo˝na uniknàç,

• zapobieganie ryzyku u êród∏a,

• zast´powanie Êrodków niebezpiecznych

bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi, 

• prowadzenie spójnej i ca∏oÊciowej polityki

zapobiegawczej obejmujàcej technik´, or-

ganizacj´ pracy, warunki pracy, stosunki

spo∏eczne i wp∏yw czynników zwiàzanych

ze Êrodowiskiem pracy, 

• nadawanie priorytetu Êrodkom ochrony

zbiorowej przed Êrodkami ochrony indy-

widualnej, 

• w∏aÊciwe instruowanie pracowników (5, 6). 

Postanowienia dyrektywy tej, wprowa-

dzone zosta∏y do prawa polskiego: konstytu-

cji i kodeksu pracy. Sta∏e polepszanie warun-

ków bezpieczeƒstwa, ochrony i higieny pra-

cy osiàgane jest, z jednej strony, przez for-

malne nakazy zobowiàzujàce pracodawc´ do

organizowania pracy w sposób zapewniajàcy

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, do
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informowania pracowników o bezpiecznych

sposobach wykonania pracy i o wyst´pujà-

cych w procesach pracy zagro˝eniach oraz

zobowiàzujàce pracownika, pod rygorem

konsekwencji dyscyplinarnych, do przestrze-

gania regulaminów, instrukcji, nakazów, za-

rzàdzeƒ pracodawcy i stosowania zasad bez-

pieczeƒstwa i higieny pracy. Z drugiej stro-

ny, nie uj´tej w aktach prawnych, realizowa-

ne jest przez rozwijanie inicjatyw pracowni-

czych, kreatywnoÊci w poprawianiu warun-

ków i sposobów realizacji procesów pracy,

tak aby minimalizowaç ujemne ich oddzia∏y-

wanie na ustrój cz∏owieka.

Wytyczne dyrektywy EWG dotyczàce

kszta∏towania bezpiecznych warunków pra-

cy zwracajà szczególnà uwag´ na informo-

wanie pracowników o istniejàcych zagro˝e-

niach i ryzyku zawodowym oraz na szkole-

nie pracowników w tym zakresie.

Do obowiàzków pracodawcy zgodnie z art.

118 A Traktatu rzymskiego i opracowanà na je-

go podstawie ramowà Dyrektywà Rady

Wspólnot Europejskich (89/391/EWG) oraz

obowiàzujàcym art. 226 ustawy  Kodeks Pra-

cy, nale˝y przeprowadzenie oceny ryzyka zawo-

dowego na stanowisku pracy, podj´cie stosow-

nych przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do likwidacji

ryzyka lub jego zmniejszenia oraz poinformo-

wania o jego istnieniu pracownika (5, 7). 

Ryzyko zawodowe najcz´Êciej okreÊlane

jest jako: prawdopodobieƒstwo wystàpienia

niepo˝àdanych zdarzeƒ zwiàzanych z wyko-

nywanà pracà, powodujàcych straty, w szcze-

gólnoÊci wystàpienia u pracowników nieko-

rzystnych skutków zdrowotnych w wyniku

zagro˝eƒ zawodowych wyst´pujàcych w Êro-

dowisku pracy lub sposobu wykonywania

pracy (8).

Celem oceny ryzyka zawodowego jest

umo˝liwienie pracodawcy identyfikacji wy-

st´pujàcych w procesie pracy zagro˝eƒ oraz

ustalenia i podj´cia skutecznych Êrodków

niezb´dnych do zapewnienia bezpieczeƒ-

stwa i ochrony zdrowia pracowników (9).

Cele szczegó∏owe to z kolei:

• sprawdzenie, czy wyst´pujàce na stanowi-

skach pracy zagro˝enia zosta∏y zidentyfi-

kowane i czy jest znane zwiàzane z nim ry-

zyko zawodowe,

• wykazanie, zarówno pracownikom i/lub

ich przedstawicielom, jak i organom nad-

zoru i kontroli, ˝e przeprowadzono anali-

z´ zagro˝eƒ i zastosowano w∏aÊciwe Êrod-

ki ochronne,

• dokonanie odpowiedniego wyboru wypo-

sa˝enia stanowisk pracy, materia∏ów oraz

organizacji pracy,

• ustalanie priorytetów w dzia∏aniach zmie-

rzajàcych do eliminowania lub ogranicza-

nia ryzyka zawodowego,

• zapewnienie ciàg∏ej poprawy bezpieczeƒ-

stwa i higieny pracy (10).

Zagrożenia zawodowe 
pielęgniarki/położnej 
środowiskowej

Stanowiska piel´gniarki Êrodowisko-

wej/po∏o˝nej Êrodowiskowej charakteryzujà

si´ wykonaniem zadaƒ i czynnoÊci zawodo-

wych g∏ównie w Êrodowisku domowym pa-

cjenta, w Êrodowisku ciàgle zmieniajàcym

si´, tak jak zmieniajà si´ warunki bytowania

poszczególnych podopiecznych piel´gniarki. 

Marcinkowski przedstawiajàc klasyfikacj´
zagro˝eƒ zawodowych dzieli je na:
• czynniki niebezpieczne, do których zalicza

specyficzne sytuacje, sprz´t ruchomy, nie-

równe lub Êliskie powierzchnie, urzàdze-

nia pod napi´ciem, spr´˝one gazy;

• czynniki szkodliwe, tj. czynniki biologicz-

ne, fizyczne, chemiczne, czynniki zwiàza-

ne z sposobem wykonania pracy; 

• czynniki psychospo∏eczne, wynikajàce

z niskiego presti˝u zawodowego, dyskom-

fortu psychicznego wykonania zadaƒ, ob-

cià˝eƒ psychicznych, stresu (11).

W pracy piel´gniarek i po∏o˝nych Êrodowi-

skowych najcz´Êciej wyst´pujàcymi zagro˝e-

niami sà ponadto zagro˝enia komunikacyjne.

Do podopiecznych piel´gniarki docierajà pie-

chotà, Êrodkami komunikacji miejskiej, w∏a-

snymi Êrodkami lokomocji typu rower, moto-

cykl, samochód, a czasami, co nale˝y do rzad-

koÊci, s∏u˝bowym samochodem. Istotne zna-

czenia ma tutaj tak˝e po∏o˝enie geograficzne,

administracyjne, terytorialne i pora roku. 

W Êrodowisku domowym pacjenta piel´-

gniarki nara˝one sà przede wszystkim na

czynniki szkodliwe pochodzenia biologicz-

nego. Trafiajà do domostw/Êrodowisk

w miastach i na wsi o ró˝nym poziomie hi-

gieny i warunkach higienicznych. Sà Êrodo-

wiska, zw∏aszcza na wsiach, bez wodocià-

gów i kanalizacji. Piel´gniarki przychodzà

do Êrodowisk nierozpoznanych pod kàtem

wyst´pujàcych schorzeƒ zakaênych, takich

jak: gruêlica, wzw, HIV i innych. Majà kon-

takt z materia∏em zakaênym przy czynno-

Êciach higienicznych – myciu chorego, zmia-

nie opatrunków, wykonywaniu wstrzykni´ç,

pobieraniu prób do badaƒ: krwi, plwociny,

moczu, ka∏u. Po∏o˝ne z kolei odbierajà

w warunkach domowych porody.

Piel´gniarki i po∏o˝ne Êrodowiskowe na-

ra˝one sà te˝ na atak zwierzàt hodowanych

przez pacjentów, jak: psy, koty, inne zwierz´-

ta futerkowe, a tak˝e ptaki, gady, owady. 

W bezpoÊredniej opiece nad chorym, przy

wykonywaniu czynnoÊci higienicznych, piel´-

gnacyjno-leczniczych, nieuniknionym jest

dêwiganie, podtrzymywanie chorego.

W praktyce, ci´˝ar cia∏a pacjenta jest znacznie

wy˝szy (nawet cztero-, pi´cio-, szeÊciokrot-

nie) ni˝ masa r´cznie podnoszonych i przeno-

szonych przez kobiety ci´˝arów, dopuszczalna

w prawodawstwie z zakresu bezpieczeƒstwa

i higieny pracy (12). Piel´gniarki, zatem nie-

jednokrotnie stajà przed dylematem: podno-

siç chorego czy nie. Nale˝y równie˝ uwzgl´d-

niç, i˝ czynnoÊci te cz´sto wykonywane sà

w ograniczonej, nie ergonomicznej przestrze-

ni, bez wsparcia ze strony innych osób, bez

zastosowania sprz´tu pomocniczego. Znacz-

nemu ograniczeniu ulega przez to mo˝liwoÊç

zastosowania bezpiecznych technik podno-

szenia i transportu chorego, tym samym
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znacznie wzrasta ryzyko wypadku w pracy,

czy te˝ pojawienia si´ dolegliwoÊci ze strony

uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego.

Piel´gniarki wykonujàce zadania w wa-

runkach domowych pacjenta korzystajà

z urzàdzeƒ technicznych gospodarstwa do-

mowego typu: grzejnik wody, kuchnia (ga-

zowe, elektryczne) piece w´glowe, korzysta-

jà z instalacji elektrycznej. Z∏y stan technicz-

ny lub niesprawne dzia∏anie tych urzàdzeƒ,

czy te˝ wadliwa instalacja elektryczna, gazo-

wa to nara˝enie na wybuch, pora˝enie prà-

dem, poparzenie, zaczadzenie. Kolejnym

czynnikiem zagro˝enia zawodowego jest ob-

cià˝enie nerwowo-psychiczne wynikajàce

z obaw o nag∏e za∏amanie si´ funkcji ˝ycio-

wych pacjenta i ograniczonych mo˝liwoÊci

zorganizowania szybkiej pomocy, ograniczo-

nych czasem i rodzajem kontraktu udziela-

nych Êwiadczeƒ, ni˝szych ni˝ wskazywa∏yby

potrzeby zdrowotne chorego, podejmowa-

nia decyzji z pogranicza w∏asnych kompe-

tencji. Ponadto czasami ze wzgl´du na ko-

niecznoÊç wejÊcia do Êrodowisk przest´p-

czych, alkoholików, chorych psychicznie, re-

alizacji zadaƒ towarzyszy tak˝e l´k o w∏asne

zdrowie i ˝ycie.

Uwagi końcowe
Tendencje organizacji opieki zdrowotnej

idà w kierunku jej przeniesienia na podsta-

wowà opiek´ zdrowotnà. Problem zapew-

nienia przestrzegania przepisów bezpieczeƒ-

stwa i higieny pracy przez piel´gniarki/po-

∏o˝ne Êrodowiskowe b´dzie narasta∏. Jest to

dylemat pomi´dzy zapewnieniem komplek-

sowej opieki, osobom jej potrzebujàcym,

wysokiej jej jakoÊci, a ochronà w∏asnego

zdrowia piel´gniarki. 

Obowiàzujàce uregulowania prawne za-

daƒ dla piel´gniarek/po∏o˝nych Êrodowisko-

wych odnoszà si´ do osób ubezpieczonych.

W Êrodowisku, powierzonym opiece piel´-

gniarki Êrodowiskowej sà osoby bezrobotne,

bezdomne penetrujàce wysypiska Êmieci,

Êmietniki, nie dbajàce o utrzymanie podsta-

wowej higieny. Sà to osoby b´dàce poten-

cjalnym êród∏em chorób zakaênych. Z oso-

bami tymi piel´gniarka Êrodowiskowa te˝

ma kontakt, pomimo ˝e opieka nad nimi po-

zostaje w obszarze etyczno-moralnym, po-

niewa˝ brak jest jednoznacznych uregulo-

waƒ prawnych o zakresie opieki zdrowotnej

nad tymi ludêmi.

Nieznana jest liczba piel´gniarek zatrud-

nionych na stanowiskach piel´gniarek Êro-

dowiskowych. Rejestry osób z ukoƒczonym

kursem kwalifikacyjnym czy te˝ specjalizacjà

z zakresu piel´gniarstwa Êrodowiskowego,

prowadzone przez samorzàdy piel´gniar-

skie, nie oddajà rzeczywistej ich liczby, nie

obejmujà wykazów z przed powo∏ania sa-

morzàdu. Ponadto nie wszystkie z tych

osób pracujà w charakterze piel´gniarki Êro-

dowiskowej. Wiele osób do opieki nad cho-

rymi w warunkach domowych zatrudnio-

nych jest w oparciu o umowy o dzie∏o lub

w niepe∏nym wymiarze godzin, w ramach

zatrudnienia dodatkowego i nie posiada

ukoƒczonego kursu (tab. 1, tab. 2). Szacun-

kowo, na podstawie istniejàcych danych:

liczby osób posiadajàcych przygotowanie

do pracy w Êrodowisku (tab. 1), 3776 osób,

nale˝y przyjàç, ˝e w województwie Êlàskim

problem zapewnienia bezpieczeƒstwa piel´-

gniarkom Êrodowiskowym dotyczy oko∏o

10% piel´gniarek.

W przypadku wymienionych stanowisk

piel´gniarki/po∏o˝nej Êrodowiskowej zagad-

nieniem do rozwiàzania dla pracodawcy,

s∏u˝b bezpieczeƒstwa i higieny pracy, kontra-

hentów, aby byç w zgodzie z Dyrektywami

Unii, b´dzie ocena zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa

i zagro˝eƒ zdrowotnych poza zak∏adem na

terenie prywatnym, ciàgle zmieniajàcym si´.

Wszystkie podane w literaturze metody sza-

cowania ryzyka zawodowego odnoszà si´ na-

tomiast do prac i stanowisk usytuowanych

w obr´bie zak∏adu z ewentualnym podkreÊle-

niem nara˝eƒ podczas przemieszczeƒ komu-

nikacyjnych z zak∏adu do zak∏adu/filii/od-

dzia∏u.
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Tabela 1. Dane statystyczne uzyskane z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
dotyczące liczby pielęgniarek z terenu województwa śląskiego, które ukończyły
kursy (dane na dzień 30.06.2010 r.)
Rodzaj kursu Liczba pielęgniarek
Kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 3497
Specjalizacyjny z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego 92
Specjalizacyjny z zakresu opieki długoterminowej 187

Tabela 2. Dane statystyczne uzyskane z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
dotyczące liczby pielęgniarek z terenu województwa śląskiego świadczących opiekę
zdrowotną (dane na dzień 30.06.2010 r.)
Organizacyjna forma świadczenia opieki Liczba pielęgniarek
Publiczny zakład opieki zdrowotnej 25398
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 3963
Grupowa praktyka pielęgniarska 44
Indywidualny kontrakt z NFZ 73
Indywidualny kontrakt z zakładami opieki zdrowotnej -
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Choroby przenoszone drogà p∏ciowà

(weneryczne) nale˝à do jednych z naj-

cz´Êciej wyst´pujàcych chorób zakaênych

wed∏ug Âwiatowej Organizacji Zdrowia

(WHO). Choroby te sà infekcjami przeno-

szonymi podczas kontaktów p∏ciowych ge-

nitalnych, analnych, oralnych oraz przez

krew, Êlin´, nasienie i wydzielin´ pochwowà

[1]. 

Nazwa choroby weneryczne pochodzi od

imienia rzymskiej bogini mi∏oÊci – Wenery.

Wskazuje to na s∏uszny zwià-

zek tych chorób z aktywnoÊcià

seksualnà. Jakkolwiek Wenera

by∏a boginià mi∏oÊci, to choro-

by weneryczne kojarzà si´

z czymÊ wulgarnym i brud-

nym. Jest to powód, dla które-

go WHO zaleca, aby nazw´

choroby weneryczne ze wzgl´-

dów psychologicznych, w celu

unikni´cia skr´powania zwià-

zanego z tradycyjnym w pew-

nych Êrodowiskach ∏amaniem

norm etyczno-moralnych oraz

ze wzgl´du na zwi´kszenie

liczby tych chorób, nazywaç

chorobami zakaênymi przeno-

szonymi drogà p∏ciowà (Sexu-

ally Transmitted Disease STI)

[2, 3]. 

Najpowszechniejszym pa-

togenem odpowiedzialnym za

choroby przenoszone drogà

p∏ciowà jest wirus brodawcza-

ka ludzkiego (HPV). Human

Papillomavirus to wirus z rodziny Papillo-

mavirusów. Istnieje oko∏o 100 typów tego

wirusa, z których cz´Êç mo˝e byç przyczynà

∏agodnych zmian w postaci brodawek

a cz´Êç nowotworów z∏oÊliwych. Wirusy

z grupy Papilloma sà szeroko rozpowszech-

nione w przyrodzie. Mo˝na je podzieliç na 3

du˝e grupy:

• wirusy dermotropowe wywo∏ujàce zaka-

˝enia w populacji ogólnej, 

• wirusy dermotropowe swoiste,

• wirusy wywo∏ujàce zmiany w obr´bie

b∏on Êluzowych okolic narzàdów p∏cio-

wych, odbytu, jamy ustnej [1, 4]. 

Wirusy brodawczaka ludzkiego w g∏ów-

nej mierze sà odpowiedzialne za powstanie

∏agodnych rozrostów naskórka i b∏on Êluzo-

wych. Nale˝à do tej grupy tak˝e wirusy ob-

darzone potencja∏em onkogennym. Okres

intubacji wynosi od 6 tygodni do 6 miesi´cy

(Êrednio 3 miesiàce). Wirusy HPV wywo∏u-

jà najcz´Êciej brodawki zwyk∏e, brodawki

stóp, p∏askie oraz zmiany w okolicy narzà-

dów p∏ciowych i odbytu, odgrywajà tak˝e

istotnà rol´ w powstaniu raka szyjki macicy,

pochwy i sromu, a tak˝e pràcia. Wirus HPV

charakteryzuje si´ bardzo wysokà specyficz-

noÊcià w odniesieniu do gatunku ludzkiego

i nie infekuje ˝adnych innych organizmów.

Cz∏owiek jest jedynym znanym rezerwu-

arem tego wirusa. U osób z infekcjà przebie-

gajàcà subklinicznie lub skrycie wyst´puje

zwi´kszone ryzyko rozwoju zmian nowo-

tworowych (typ raka przedinwazyjnego i in-

wazyjnego) dolnego odcinka uk∏adu moczo-

wo-p∏ciowego [5, 6, 7].

Liczba pacjentów, u których rozpoznano

zaka˝enie HPV znaczàco wzros∏a w ostat-

nich 20 latach, przede wszystkim w zwiàzku

z wzrastajàcà ÊwiadomoÊcià ró˝nych klinicz-

nych objawów zaka˝enia oraz wprowadze-

niem testów DNA HPV. Bro-

dawki narzàdów p∏ciowych

nale˝à do najcz´Êciej rozpo-

znawanych chorób przenoszo-

nych drogà p∏ciowà. Obser-

wuje si´ obni˝enie Êredniej

wieku chorych, zaka˝enie

stwierdza si´ g∏ównie u osób

m∏odych i aktywnych seksual-

nie. Âredni wiek u m´˝czyzn

wynosi 22 lata, u kobiet oko∏o

19 lat [7, 8, 9]. 

Zwiàzek epidemiologiczny

pomi´dzy zaka˝eniem typami

onkogennymi wirusa HPV

a rozwojem nowotworów na-

rzàdów p∏ciowych jest bardzo

du˝y i w przypadku raka szyj-

ki macicy wynosi oko∏o 95-

99,7%, a dla raka odbytu 88%

[7]. 

Rekomendacje, które zo-

sta∏y opracowane przez Pol-

skie Towarzystwo Profilaktyki

Zaka˝eƒ HPV przy udziale

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii wpi-

sujà si´ w ca∏y szereg Êwiatowych wytycz-

nych dotyczàcych szczepieƒ przeciw wiruso-

wi odpowiedzialnemu za raka szyjki macicy.

Âwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)

oraz Fundusz LudnoÊciowy ONZ podkre-

Êlajà w swoich rekomendacjach, ˝e szcze-

pionki przeciw HPV sà rewolucjà w podej-

Êciu do profilaktyki raka szyjki macicy,

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

Elektrokardiologii, SP SK Nr 7 SUM w Katowicach GCM 

im. prof. Leszka Gieca 

HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) 
– co powinniśmy o nim wiedzieć?
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a w krajowych programach profilaktycznych

konieczne b´dzie uwzgl´dnienie szczepieƒ

przeciwko HPV [10, 11]. 

Rekomendacje dotyczàce szczepienia
przeciw HPV:
1. Zaleca si´ rutynowe szczepienia dziew-

czàt w wieku 11-12 lat. Szczepienie mo˝e

byç wykonane równie˝ u dziewczàt od

ukoƒczenia 9 roku ˝ycia. U m∏odych

dziewczyn wyst´puje bardzo ma∏e praw-

dopodobieƒstwo wczeÊniejszych infekcji,

silna odpowiedê humoralna i wysokie

miano przeciwcia∏ [10]. 

2. Zaleca si´ szczepienia dziewczàt i kobiet

w wieku 13-26 lat, które nie zosta∏y pod-

dane wczeÊniejszym szczepieniom oraz

u tych, które nie zakoƒczy∏y pe∏nego cy-

klu szczepieƒ. Najkorzystniejsze stosowa-

nie szczepionki przeciw HPV to szczepie-

nie kobiet przed inicjacjà seksualnà czyli

przed potencjalnym nara˝eniem na eks-

pozycje. Zastosowanie szczepionki przed

inicjacjà seksualnà powoduje wysokà pro-

tekcj´ szczepionki. 

3. Dopuszczalne jest szczepienie kobiet, które

ukoƒczy∏y 26 rok ˝ycia oraz m´˝czyzn

przewidujàc wystàpienie u tej grupy efektu

profilaktycznego. Decyzja zostaje podj´ta

przez lekarza po zapoznaniu si´ z czynnika-

mi ryzyka zaka˝eniem HPV danego pa-

cjenta oraz jego stanem klinicznym. 

4. Nale˝y stosowaç pe∏en cykl szczepieƒ sto-

sujàc si´ do wskazaƒ producenta podczas

ich wykonywania [10]. 

5. Szczepionka przeciw HPV mo˝e zostaç

podana w czasie podawania innych szcze-

pieƒ zgodnych z kalendarzem szczepieƒ.

Miejsca wstrzykni´ç szczepionek powinny

byç ró˝ne.

Do zastosowania szczepionki przeciw

HPV nie sà wymagane ˝adne dodatkowe

specjalistyczne badania, a tak˝e badania cy-

tologiczne, koloskopowe czy molekularne

badanie DNA HPV. Zastosowanie szcze-

pionki HPV oraz najd∏u˝sze obserwacje kli-

niczne wynoszà 5 lat. W okresie tym wyka-

zano pe∏nà skutecznoÊç ochronnà. Dalsze

obserwacje kobiet, u których zastosowano

szczepionk´ przeciw HPV pozwolà na oce-

n´ czasu ochrony profilaktycznej [12, 13,

14]. 

Ze wzgl´du na sta∏y wzrost liczby zaka-

˝eƒ wirusem HPV, na ich powa˝ne nast´p-

stwo pod postacià raka szyjki macicy oraz in-

nych nowotworów rekomenduje si´, aby

szczepionk´ czterowalentnà przeciw HPV

wprowadziç do obowiàzkowego kalendarza

szczepieƒ. Czterowalentna szczepionka

przeciw HPV stosowana jest w zapobiega-

niu wystàpienia dysplazji szyjki macicy du˝e-

go i Êredniego stopnia (CIN 2/3), rakowi

szyjki macicy, zmian dyspastycznych sromu

du˝ego i Êredniego stopnia oraz brodawek

zewn´trznych narzàdów p∏ciowych zwiàza-

nych najcz´Êciej z zaka˝eniem wirusem bro-

dawczaka ludzkiego typu 6, 11, 16, 18.

Wa˝nym jest, ˝e badania cytologiczne

prowadzone profilaktycznie nie ulegajà

zmianie. Szczepienie nie zast´puje badaƒ

szyjki macicy. Szczepienie nie daje 100%

skutecznoÊci i nie zapewnia ochrony przeciw

typom wirusa nie obj´tym szczepionkà ani

przeciw istniejàcym zaka˝eniom HPV. Ruty-

nowe badania przesiewowe szyjki macicy

powstajà niezwykle wa˝ne i powinny byç

prowadzone zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Za niezb´dne uwa˝a si´ tak˝e prowadze-

nie ciàg∏ej i rzetelnej edukacji w zakresie za-

stosowania szczepionki, profilaktyki raka

szyjki macicy oraz innych zmian. W edukacji

takiej powinny zostaç zwarte informacje do-

tyczàce obni˝ania ryzyka wystàpienia raka

szyjki macicy i zmian rozrostowych wywo∏a-

nych przez HPV poprzez zastosowanie

szczepionki. Wa˝ny do zaznaczenia staje si´

fakt, ˝e podanie szczepionki nie eliminuje go

ca∏kowicie, a najbardziej istotne elementy

w zapobieganiu infekcji to monogamia sek-

sualna, póêna inicjacja oraz stosowanie pre-

zerwatyw [7, 10]. 

Wprowadzenie na rynek szczepionki

przeciw HPV wywo∏a∏o dyskusje nad sku-

tecznoÊcià oraz dzia∏aniem profilaktycznym

tej metody. WÊród dzia∏aƒ uwa˝anych za po-

˝àdane nale˝y wymieniç 8% eliminacj´ raka

szyjki macicy, 50% stanów przednowotwo-

rowych, a tak˝e 90% eliminacj´ brodawek.

Badania wykazujà równie˝ znacznà redukcj´

wyst´powania innych nowotworów zale˝-

nych od infekcji HPV, a tak˝e du˝e efekty

ekonomiczne poprzez wzgl´dnie szybki

zwrot nak∏adów finansowych. Niebezpie-

czeƒstwem, czyli dzia∏aniem niepo˝àdanym

szczepionki jest niepe∏na eliminacja raka

szyjki macicy oraz niezb´dne sta∏e prowa-

dzenie badaƒ profilaktycznych ze wzgl´du

na nak∏ady finansowe. Niepokojàcy staje si´

tak˝e fakt, i˝ u kobiet, które zdecydowa∏y si´

na szczepionk´ wyst´puje z∏udne wra˝enie

bezpieczeƒstwa, co powoduje zmniejszenie

liczby kobiet zg∏aszajàcych si´ na programy

przesiewowe oraz na wykonywanie badaƒ

profilaktycznych [11]. 

Badania kliniczne wykaza∏y praktycznie

100% skutecznoÊç szczepionki przeciw geni-

talnym typom HPV. Wa˝nym argumentem

w promocji szczepieƒ jest wiedza na temat ich

bezpieczeƒstwa. Zarówno konstrukcja szcze-

pionek jak i dotychczasowe badania wykaza∏y,

˝e szczepionka przeciw HPV jest bezpieczna,

a ryzyko wywo∏ania powa˝nego zdarzenia

niepo˝àdanego jest znikome [7, 15]. 
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Czego ̋ yczyç Dzieciom w Dniu Dziecka…

– by serduszka ich goràce by∏o zawsze jak

s∏oƒce, a uÊmiech radosny przypomina∏ zapach

wiosny… Z myÊlà o dzieciach i dla dzieci rów-

nie˝ i w tym roku, Zespó∏ ds. promocji zawo-

du piel´gniarki i po∏o˝nej przy Okr´gowej Ra-

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

w ramach projektu „Promocja zawodu piel´-

gniarki i po∏o˝nej poprzez promocj´ zdrowia

„…od przedszkola do liceum…” zorganizowa∏

II edycj´ Dnia Dziecka. 

Impreza dla dzieci odby∏a si´ w dniu 12

czerwca 2010 roku w sobot´, w godzinach

od 12.00 do 17.00 pod has∏em – „Pociàg do

zdrowia” w Wojewódzkim Parku Kultury

i Wypoczynku w Chorzowie przy G∏ównej

Bramie wejÊcia do ZOO. Do wspó∏pracy

zaproszono Wy˝szà Szko∏´ Planowania

Strategicznego w Dàbrowie Górniczej,

kszta∏càcà m∏odzie˝ na kierunkach piel´-

gniarstwo i po∏o˝nictwo, piel´gniarki i po-

∏o˝ne na studiach pomostowych oraz Po-

wiatowà Stacj´ Sanitarno-Epidemiologicz-

nà w Katowicach. Dzieƒ dziecka by∏ wkom-

ponowany w obchody 60-lecia istnienia

Parku, które organizowa∏ Wojewódzki Park

Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w tych

dniach.

Wtym roku, bawiliÊmy si´ przy wejÊciu

do ZOO. O godz. 12 nastàpi∏o otwar-

cie „Pociàgu do Zdrowia”. Dzi´ki Wodzirejo-

wi, który prowadzi∏ cz´Êç artystycznà na ma∏ej

scenie mogliÊmy zaistnieç na wi´kszym forum

odpowiadajàc na zadawane pytania dotyczàce

promocji zdrowia. Dzieci bra∏y udzia∏ w grach

i zabawach oraz konkursach z nagrodami. Ro-

dzice natomiast bawili sie z dzieçmi, skorzystali

z porad piel´gniarek w zakresie promocji zdro-

wia (np. badajàc sobie ciÊnienie krwi, poziom

cukru, itp.). 

OÊrodek dla Niepe∏nosprawnych Naj-

Êwi´tsze Serce Jezusa w Rudzie Âlàskiej Ha-

lemba, wspomóg∏ akcj´ dnia dziecka, wypo˝y-

czajàc nam sprz´t, który umo˝liwi∏ przepro-

wadzenie niektórych ciekawych konkursów,

a opiekunowie podopiecznych oÊrodka brali

udzia∏ w zabawach z dzieçmi; wspania∏a zaba-

wa nie by∏a jednak zarezerwowana tylko dla

uczestników „Pociàgu do zdrowia”, równie˝

i organizatorzy tego stanowiska Êwietnie si´

bawili. Promocja zawodu piel´gniarki i po∏o˝-

nej polega∏a na edukacji i promocji zdrowot-

nej poprzez gr´ i zabaw´. Nie zapomniano

o nagrodach, które ka˝de dziecko otrzyma∏o

bioràc udzia∏ w tym dniu w grach i konkur-

sach. UÊmiechni´te dzieci wraca∏y do domu

z postaciami zwierzàtek na buziach. 

Wy˝sza Szko∏a Planowania Strategicznego

w Dàbrowie Górniczej przygotowa∏a kàcik

porad ma∏ego dziecka. Malowano paznokcie,

zdobiono buêki, rozdawano nagrody. W ra-

mach promocji zawodu piel´gniarki i po∏o˝-

nej – rozdawane by∏y ulotki uczelni, naklejki

z logo uczelni. 

Zabawa nie by∏a jednak zarezerwowana

tylko dla uczestników tego stanowiska,

równie˝ i tutaj organizatorzy Êwietnie si´ ba-

wili. 

Zespó∏ ds. promocji zawodu piel´gniarki

i po∏o˝nej zorganizowa∏ wraz z Powiatowà

Stacjà Sanitarno-Epidemiologicznà w Kato-

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

ochrony zdrowia. Oddzia∏ Kardiologii Dzieci´cej w Zabrzu, 

Âlàskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Pociąg do zdrowia II 
„Pi´kno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okr´t bez wiatru, 
êród∏o bez wody”. 
Dzieci sà jak kwiaty, stworzone do tego, 
aby si´ rozwijaç nieustannie podlewane mi∏oÊcià rodziców.



• Klasa I – Martyna Brandys-Buczek, SP

nr 12 im. J. Paderewskiego w Katowicach,

ul. Paderewskiego 46

• Klasa II – Jakub Gniewek, SP nr 12 im.

J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Pade-

rewskiego 46

• Klasa III – Martyna Jarausz, SP nr 19

w Katowicach, ul. Agnieszki 2

• Klasa IV – Karolina Madej, SP nr 12 im.

J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Pade-

rewskiego 46

• Klasa V – Maria Jarek, SP nr 9 w Mys∏o-

wicach, ul. Armii Krajowej 30

• Klasa IV – Maria Wola, SP nr 16 w My-

s∏owicach im. J. Chromika, ul. Kosztow-

ska 46 

Wokół zawodu

Nasze Sprawy ● L i p i e c / S i e r p i e ń 2 0 1 0 23

Wiele prac zosta∏o równie˝ wyró˝nio-

nych, jednà z nich prezentujemy na

ok∏adce niniejszego numeru. Prace dzieci by-

∏y oglàdane i podziwiane przez wszystkich od-

wiedzajàcych w tym dniu park. 

Atrakcjà w tym dniu by∏o równie˝ przy-

bycie s∏awnego rysownika z wytwórni fil-

mowej z Bielska-Bia∏ej, pana M. Wanto∏y,

który rysowa∏ Bolka i Loka i inne postacie

filmowe. Dzieci mog∏y otrzymaç jego szkice

z podpisem. Jest On ostatnim ˝yjàcym ry-

sownikiem tych postaci.

Pogoda nam dopisa∏a, promienie s∏o-

neczne i uÊmiech dzieci sprawi∏y, i˝ warto

zrobiç coÊ dla innych, a szczególnie dzieci. 

W nast´pnym roku tak˝e planujemy zor-

ganizowanie Dnia Dziecka i mam nadziej´,

i˝ uda nam si´ choçby w ma∏ym stopniu

sprawiç radoÊç niejednemu dziecku, które

b´dzie si´ z nami bawiç. Serdecznie zapra-

szamy wszystkie kole˝anki i kolegów do za-

bawy z dzieçmi!!!

Dzieƒ Dziecka mogliÊmy zorganizowaç

dzi´ki uprzejmoÊci Dyrekcji Wojewódz-

kiego Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-

rzowie, której bardzo dzi´kuj´, liczàc na dal-

szà wspó∏prac´. Chcia∏abym równie˝ bardzo

podzi´kowaç pani przewodniczàcej Marioli

Bartusek, która by∏a inicjatorkà tej wspania∏ej

imprezy dla dzieci oraz wszystkim organiza-

torom, którzy w tym dniu wraz ze mnà bar-

dzo dobrze si´ bawili; za ich cierpliwoÊç

i ˝yczliwoÊç. Do zobaczenia za rok. ■

wicach oraz Zespo∏em ds. higieny szkolnej

konkurs plastyczny pt.: „Piel´gniarka i po-
∏o˝na w oczach ucznia” w szko∏ach podsta-

wowych naszego województwa. Nades∏ane

prace by∏y ozdobà naszego stanowiska. Za-

proszono wszystkich uczestników konkursu

w tym dniu na uroczyste rozdanie nagród.

Laureatów wybierano z poÊród ka˝dej kate-

gorii wiekowej, czyli od I do VI klasy.

I miejsca zaj´∏y nast´pujàce prace:
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„Naczele zmian budujàc zdrowsze

narody”, to has∏o tegorocznego

X Kongresu Piel´gniarek Polskich, który od-

by∏ si´ w Ciechanowie w dniach 13-15 maja

2010. Te trzy dni pozwoli∏y na wys∏uchanie

licznych prac naukowych, wzi´cia udzia∏u

w wybranych warsztatach, jak równie˝ na

zapoznanie z regionem, historià, kulturà

oraz dobrà zabaw´. 

Mimo, ˝e Ciechanów to typowo rolniczy

teren, to wÊród wspania∏ej zieleni jest wiele

godnych zwiedzenia miejsc: Zamek Ksià˝àt

Mazowieckich, a w niedalekiej odleg∏oÊci

Opinogóra z Dworem Krasiƒskich, w któ-

rym znajduje si´ Muzeum Romantyzmu. 

Gospodarze X Kongresu – pracownicy

Wydzia∏u Ochrony Zdrowia i cz∏onkowie

Ko∏a Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskie-

go przy Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawo-

dowej w Ciechanowie - nie zapomnieli jesz-

cze o innych atrakcjach, do których nale˝y

zaliczyç: wyst´p zespo∏u taƒca ludowego

Ciechanów, koncert chóru akademickiego

PWSZ oraz zespo∏u muzycznego „Lemon

Gross”, a w godzinach wieczornych spek-

takl, na dziedziƒcu szko∏y, w wykonaniu Te-

atru Taƒca z Ogniem „Mantra”.

Uczestnicy Kongresu byli równie˝ zapro-

szeni do odwiedzenia Wy˝szej Szko∏y Zawo-

dowej – w tym obejrzenia pracowni umiej´t-

noÊci piel´gniarskich oraz Specjalistycznego

Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Nie mo˝na zapomnieç, ˝e PWSZ w Cie-

chanowie powsta∏a m. in. dzi´ki Senator Ja-

ninie Fetliƒskiej, która zgin´∏a tragicznie

w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 pod

Smoleƒskiem. Pobyt w mieÊcie w który ˝y∏a

i pracowa∏a dr Janina Feliƒska umo˝liwi∏

chwil´ zadumy nad Jej grobem, z∏o˝enie

kwiatów i zapalenie zniczy. Ponadto, w kulu-

arach Hali Widowiskowo-Sportowej, w któ-

rej odbywa∏ si´ Kongres, przygotowano wy-

staw´ poÊwieconà ÂP Janinie Fetliƒskiej.

W chwilach wolnych, uczestnicy Kongre-

su, mogli równie˝ skorzystaç z bezp∏atnego

basenu w Hotelu Olimpijskim. 

W cz´Êci naukowej Kongresu, woje-

wództwo Êlàskie reprezentowa∏y: Gra˝yna

Franek, pracownik naukowy Âlàskiego Uni-

wersytetu Medycznego w Katowicach i Kry-

styna ¸ukasz-Paluch cz∏onek Komisji Histo-

rycznej Zarzàdu Oddzia∏u PTP w Katowi-

cach, przedstawiajàc prac´ – „Pierwsze przy-

wódczynie stowarzyszeƒ piel´gniarskich.

Wspó∏czesne wyzwania stojàce przed lidera-

mi” oraz przestawiciele z Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia∏ej.

Monika Kad∏ubowska, Ewelina Bàk,

Agnieszka Turbiarz, Jolanta Kolonko pre-

zentowa∏y prace – „Podnoszenie kwalifikacji

zawodowych w opinii studentów licencjac-

kich studiów pomostowych” i „Rola me-

diów w promocji zdrowia”. Renata ¸ukasik,

Wioletta Waksmaƒska, Katarzyna Gawlik

omawia∏y wyniki badaƒ nt - „Aspekty poby-

tu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu”.

Podczas ceremonii otwarcia Kongresu

zosta∏y przedstawione wszystkie finalistki

Konkursu „Piel´gniarka Roku 2009”. Nasze

województwo reprezentowa∏a Anna Rym-

kiewicz z Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego w Cz´stochowie. Temat, jaki

przygotowa∏y finalistki dotyczy∏ „Roli czaso-

pism piel´gniarskich w latach 1921 do cza-

sów wspó∏czesnych dla rozwoju piel´gniar-

stwa polskiego”. Piel´gniarkà Roku zosta∏a

Joanna Kaczmarek z Wielkopolskiego Cen-

trum Onkologicznego w Poznaniu. 

Mi∏ym akcentem dla Êrodowiska piel´-

gniarek z województwa Êlàskiego, by∏o wr´-

czenie przez Przewodniczàcà Zarzàdu

G∏ównego Polskiego Towarzystwa Piel´-

gniarskiego Dorot´ Kilaƒskà odznaczenia

ICN, które otrzyma∏a Gra˝yna Franek. 

Podczas Kongresu, odby∏a si´ tak˝e pre-

zentacja munduru galowego dla personelu

piel´gniarskiego, który zosta∏ zatwierdzony

na XV Krajowym Zjeêdzie PTP, 28 listopa-

da 2009 roku. 

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏a prof.

Jennifer Elder (USA) prezentujàc problemy

piel´gniarstwa rodzinnego w opiece d∏ugo-

terminowej. Prezenterka sp´dzi∏a 29 lat na

doskonaleniu i testowaniu dzia∏aƒ piel´-

gniarskich na rzecz rodzin dzieci z auty-

zmem. Autyzm, którego wskaênik wyst´po-

wania zwi´ksza si´, wymaga w∏aÊnie d∏ugo-

terminowej opieki. Jest to bardzo trudne za-

danie dla rodziny. Przedstawi∏a nowatorskà

terapi´ umo˝liwiajàcà przygotowanie ojców

do bycia g∏ównymi opiekunami. 

W 7. sesjach zaprezentowano 55 prac,

równoczeÊnie odbywa∏y si´ 2-3 sesje i warsz-

taty, których by∏o 9. Nie sposób streÊciç

wszystkie prace, wi´c pozwalam sobie jedy-

nie zasygnalizowaç w skrócie najwa˝niejsze

poruszane wàtki w poszczególnych sesjach.

Sesja I – Środowisko pracy
i zasoby ludzkie 
w pielęgniarstwie

Badania przeprowadzone w grupie piel´-

gniarek ujawniajà problemy zdrowotne ty-

pu: zaburzenia somatyczne, zaburzenia

funkcjonowania oraz niepokój i bezsennoÊç.

KoniecznoÊcià staje si´ podnoszenie kwalifi-

kacji zawodowych oraz wzmacnianie kom-

petencji zawodowych, gdy˝ to mo˝e stano-

wiç element ochrony przed zaburzeniami

w zdrowiu oraz funkcjonowaniu zawodo-

wym. Dokszta∏canie i doskonalenie zawodo-

we piel´gniarek przyczynia si´ równie˝ do

rozwoju osobistego i zawodowego, które

powinno byç wpisane w strategie rozwoju

zak∏adu w kierunku Êwiadczenia us∏ug wyso-

kiej jakoÊci. Przedstawiono, ˝e 65% bada-

nych ma ograniczonà mo˝liwoÊç uczestnic-

twa w rozwoju zawodowym, co wià˝e si´

z systemem pracy, 60% badanych wskaza∏o

jako trudnoÊç, ma∏e zainteresowanie praco-

dawcy podnoszeniem kwalifikacji pracowni-

ków, a 68% badanych wskaza∏o, ˝e ma

utrudnionà mo˝liwoÊç korzystania z urlo-

pów szkoleniowych. 

Przy wyborze pierwszego miejsca zatrud-

nienia kierujemy si´ zainteresowaniem oraz

mo˝liwoÊcià rozwoju i doskonalenia zawo-

dowego. Wa˝nym kryterium sà równie˝ wy-

zwania i przyjazna atmosfera w zespole. Kto

wybiera zawód piel´gniarki tylko dla zdoby-

cia Êrodków utrzymania, w krótkim czasie

przekona si´, ˝e niema ich w wystarczajàcej

iloÊci i b´dzie mia∏ doÊç. Osoby, które jako

motyw wybra∏y – ch´ç niesienia pomocy in-

nym osobom i ch´ç bycia potrzebnym ce-

chujà si´ ni˝szym poziomem wypalenia za-

wodowego. Wydaje si´, ˝e istotne staje si´

Zofia Pra˝ak ● Mgr ekonomii, piel´gniarka, Specjalista w dziedzinie

piel´gniarstwa epidemiologicznego, Przewodniczàca Ko∏a Terenowego PTP

przy SP Szpitalu Klinicznym im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach

Relacja z X Kongresu Pielęgniarek Polskich
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ju˝ w toku nauczania kszta∏towanie w∏aÊci-

wej postawy, kompetencji spo∏ecznych,

umiej´tnoÊci radzenia sobie ze stresem oraz

umacnianie i wspieranie poczucia to˝samo-

Êci zawodowej. 

Piel´gniarki sà te˝ nara˝one na ró˝ne for-

my agresji, a sprawcami mobbingu sà naj-

cz´Êciej prze∏o˝eni. 35% badanych uwa˝a, ̋ e

przyczyna tkwi w poczuciu zagro˝enia sta-

nowiska przez mobbera.

Sesja II – Etyka, prawa 
człowieka

W II sesji prezentowane by∏y prace ba-

dawcze dotyczàce zwiàzku mi´dzy syste-

mem opieki medycznej a wyst´pujàcymi

problemami moralnymi. JakoÊç Êwiadczo-

nych us∏ug by∏a oceniana w kontekÊcie stop-

nia przekazania pacjentom informacji

o przys∏ugujàcych im prawach. Poruszana

by∏a równie˝ tematyka dotyczàca transplan-

tologii narzàdów - rewolucyjna metoda we

wspó∏czesnej medycynie której dost´pnoÊç

jest ograniczona przez niedoskona∏oÊç syste-

mu prawnego, organizacyjnego oraz bariery

etyczno-obyczajowe. Przysz∏oÊç jej zale˝y od

poziomu spo∏ecznej akceptacji oraz upo-

wszechniania si´ postaw altruistycznych. 

Przedstawiono ciekawe rozwiàzania sy-

mulowania zdarzeƒ sytuacyjnych z pracy

piel´gniarki /film w∏asny studentów jako

metoda nauczania/, które przyczyniajà si´ do

g∏´bszych przemyÊleƒ i pozwalajà zastoso-

waç umiej´tnoÊci komunikacyjne, spo∏eczne

oraz etyczne. 

Na zakoƒczenie sesji przedstawiono pra-

c´ nt. Czym jest piel´gniarstwo?, prezentu-

jàc bardzo osobiste wypowiedzi od poczucia

spe∏nienia do kl´ski.

Sesja III – Opieka kliniczna
i bezpieczeństwo pacjenta

Sesja prowadzona przez dr n. med. Gra-

˝yn´ Franek i dr n. med. Bo˝en´ Gorzko-

wicz z Pomorskiej Akademii Medycznej

w Szczecinie – eksperta MRP, pierwszà

przedstawicielk´ Polski zajmujàcà si´ Êrodo-

wiskiem pracy piel´gniarek - ze zwróceniem

uwagi na jej warunki.

Przedstawiono, ˝e zbyt du˝o obowiàz-

ków na∏o˝onych na jednà piel´gniark´ unie-

mo˝liwia zapewnienie opieki wed∏ug zasad

wspó∏czesnego piel´gniarstwa. Ukazane zo-

sta∏y tak˝e problemy pacjenta przebywajàce-

go w bloku operacyjnym, oraz zaakcentowa-

no, ˝e osoby majàce kontakt z nim powinny

mieç wiedz´ z zakresu holistycznej opieki

oraz umiej´tnoÊç stosowania elementarnej

psychoterapii. Zwrócono uwag´ na szkole-

nia dotyczàce tematyki leczenia bólu poope-

racyjnego, co przek∏ada si´ na bezpieczeƒ-

stwo pacjenta.

Sesja IV – Edukacja 
pielęgniarska i środowisko
nauczania

Termin edukacja w j´zyku ∏aciƒskim zna-

czy∏: wyprowadzaç lub wykierowywaç kogoÊ

na ludzi, obecnie rozumie si´ go, jako ogó∏

oddzia∏ywaƒ s∏u˝àcych formu∏owaniu si´

(zmienianiu, rozwijaniu) zdolnoÊci ˝ycio-

wych cz∏owieka. Osiàgni´cie edukacji upatru-

je si´, w zmianach zachowania, postaw, nawy-

ków oraz systemu wartoÊci jej odbiorców.

Najwa˝niejszà rol´ odgrywa tu piel´gniarka,

która we wczesnym okresie hospitalizacji

przekazuje pacjentowi niezb´dne informacje

na temat modyfikacji czynników ryzyka.

Dzia∏ania edukacyjne sà aktualnie prioryte-

tem, gdy˝ nadal brak widocznej poprawy sta-

nu zdrowia spo∏eczeƒstwa. W opinii pacjen-

tów najlepszym edukatorem i promotorem

zdrowia jest piel´gniarka, która uczy i jedno-

czeÊnie edukuje si´ sama, poprzez przebywa-

nie z pacjentem dowiaduje si´ co by∏o dobre,

a co z∏e. Edukacja dzieci i m∏odzie˝y jest

szczególnie potrzebna ze wzgl´du na fakt, ˝e

w tym okresie kszta∏tujà si´ zachowania zdro-

wotne, prozdrowotne i antyzdrowotne, które

m∏odzi ludzie wnoszà w doros∏e ˝ycie. We-

d∏ug badanej grupy respondentów, w hierar-

chii êróde∏ wiedzy na temat zdrowego stylu

˝ycia, piel´gniarka szkolna zajmuje ostatnie

miejsce. Natomiast silny wp∏yw edukacyjny,

który jest planowy i nieplanowy na zdrowie

publiczne wywierajà media.

Sesja V – Systemy opieki
Podczas sesji V przedstawiono diagnoz´

czynników majàcych wp∏yw na rodzaj

i struktur´ potrzeb zdrowotnych pacjentów

korzystajàcych z ró˝nych form domowej

opieki medycznej. Scharakteryzowano opie-

k´ paliatywnà w naszym kraju, jak równie˝

w innych krajach Unii Europejskiej. 

Wskazano na rodzin´, która jest najlepszà

instytucjà opieki d∏ugoterminowej – 96%

osób pozostaje pod opieka cz∏onków rodzin,

którzy codziennie, przez wiele miesi´cy i lat

Êwiadczà us∏ugi w zakresie czynnoÊci gospo-

darczych, osobistych, higienicznych, tera-

peutycznych, piel´gnacyjnych, transporto-

wych, a tak˝e zaspakajajà potrzeby emocjo-

nalne i towarzyskie, udzielajàc wsparcia psy-

chicznego, a cz´sto i finansowego. 

Mi´dzynarodowa Rada Piel´gniarek -

uwa˝a piel´gniark´ jako wysoko wyeduko-

wanego cz∏onka zespo∏u terapeutycznego,

która jest w stanie rozpoznaç potrzeby zdro-

wotne oraz podjàç stosowane dzia∏ania.

PodkreÊla, wysokà przydatnoÊç wybranych

elementów badaƒ przedmiotowych, oraz

fakt wyst´powania wielu przeszkód natury

organizacyjnej, by proponowane rozwiàza-

nia wprowadziç do praktyki.

Sesja VI – Technologie, innowacje i in-

formatyka

Przedstawiono doÊwiadczenia w zakresie

wdra˝ania Mi´dzynarodowej Klasyfikacji

Praktyki Piel´gniarskiej do programów

kszta∏cenia przed i podyplomowego. 

Sesja VII – Przywództwo, zarzàdzanie 

Przedstawiono kilka wybitnych przedsta-

wicielek – prekursorek piel´gniarstwa. Na

podstawie ich dzia∏alnoÊci uwidaczniajà si´

charakterystyczne wartoÊci, jakie przyÊwieca-

jà liderkom, to: pasja i zaanga˝owanie, które

wykazujà w odniesieniu do swoich wizji;

uczciwoÊç, szacunek dla innych; odwaga - by

stanàç w obronie swoich poglàdów, byç kon-

sekwentnym w sytuacjach trudnych i kryzy-

sowych; jak równie˝ zdolnoÊç a zarazem wo-

la ciàg∏ego uczenia si´ i wzbudzanie entuzja-

zmu, czyli mówiç tak, by inni wierzyli, ˝e

warto próbowaç. Reasumujàc mo˝na powie-

dzieç, ˝e przywództwo to podejmowanie

w∏aÊciwych dzia∏aƒ; zarzàdzanie zaÊ to po-

dejmowanie dzia∏aƒ we w∏aÊciwy sposób. 

Przeobra˝enia zachodzàce w piel´gniar-

stwie wymagajà ciàg∏ego doskonalenia jako-

Êci Êwiadczonych us∏ug, która zapewni po-

ziom zgodny z oczekiwaniem pacjenta.

Przedstawiono równie˝ ocen´ jakoÊci opieki

piel´gniarskiej, której mocnà stronà jest

ochrona przed zaka˝eniami, a s∏abà stronà

pozostaje przygotowanie pacjenta do samo-

opieki. 

Zorganizowane warsztaty podczas Kon-
gresu, obejmowa∏y nast´pujàce tematy:
• Ocena wskaênika kostka-rami´ a kompre-

sjoterapia

• Opieka piel´gniarska nad chorym ze sto-

mià – okres oko∏ooperacyjny

• Rozwiàzywanie problemów w leczeniu

przewlek∏ych ran

• Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie

pacjentów

• Bezpieczna piel´gniarka, bezpieczny pa-

cjent

• Opieka piel´gniarska wobec pacjenta z wy-

∏onionà stomià w zakresie wyznaczenia

miejsca stomii oraz jej w∏aÊciwej piel´gnacji

• Jak przygotowaç artyku∏ do publikacji

w czasopismach naukowych?

• ˚ywienie dojelitowe w warunkach domo-

wych i opiece d∏ugoterminowej 

• Wprowadzenie ICNP do praktyki pol-

skich piel´gniarek – diagnoza piel´gniar-

ska i interwencje z wykorzystaniem

ICNP. ■
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Krystyna Klimaszewska ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki socjalnej, 

Specjalista organizacji i zarzàdzania, Szpital Rejonowy w Raciborzu

Ko∏o Terenowe Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego przy Szpitalu Rejono-

wym w Raciborzu, od kilku lat prowadzi

promocj´ zdrowia i tym samym realizuje ele-

ment dzia∏aƒ medycyny anti-aging, czyli

prewencyjnej i przeciwstarzeniowej. Jednym

z dzia∏aƒ sà organizowane od 6 lat Dni Pro-

mocji Zdrowia.

G∏ówny nurt medycyny „anti-aging” zo-

sta∏ stworzony w Stanach Zjednoczonych

w latach siedemdziesiàtych, a w latach dzie-

wi´çdziesiàtych bogate kraje europy zachod-

niej zacz´∏y pozytywnie postrzegaç jej zalety.

„Aging”, czyli „starzenie si´” jest terminem

szeroko opisujàcym procesy zachodzàce

w ludzkim ciele, uznawane za naturalne zja-

wiska dotyczàce ka˝dego z nas i zwiàzane

z up∏ywem lat. Coraz cz´Êciej zaznacza si´

tendencja, aby te zmiany traktowaç w kate-

goriach patologii wymagajàcej w∏aÊciwej

diagnostyki, zapobiegania i leczenia. Podsta-

wowà ró˝nicà pomi´dzy „chorobà starze-

nia”, a innymi chorobami jest to, ˝e ta

pierwsza dotyczy wszystkich ludzi niezale˝-

nie od rasy i miejsca zamieszkania. D∏ugoÊç

˝ycia dzi´ki osiàgni´ciom cywilizacyjnym

sukcesywnie si´ wyd∏u˝a, ludzie pragnà za-

chowaç taki sam komfort ̋ ycia, jakim cieszy-

li si´ w latach swojej m∏odoÊci. Medycyna

przeciwstarzeniowa, ró˝ni si´ od medycyny

klasycznej tym, ˝e nie jest ona nastawiona na

leczenie skutków choroby, lecz na prewencj´.

Medycyna przeciwstarzeniowa ma za zada-

nie zapobiegaç chorobom, wykrywaç je i le-

czyç we wczesnym stadium, a tak˝e odwra-

caç skutki chorób ju˝ przebytych oraz zwià-

zanych z wiekiem. Ponadto celem dzia∏aƒ

medycyna anti-aging jest wyd∏u˝enie i po-

prawa jakoÊci ˝ycia, zachowanie witalnoÊci,

Êwietnej sprawnoÊci zarówno fizycznej jak

i psychicznej, m∏odego wyglàdu oraz dobre-

go samopoczucia na ka˝dym etapie ˝ycia,

pomimo up∏ywajàcego czasu. 

WÊwiecie naukowym zacz´∏o powsta-

waç szereg teorii, nowych odkryç na

temat procesów zwiàzanych ze starzeniem.

Starzenie si´ jest bowiem d∏ugim i skompli-

kowanym procesem, dotyczàcym wielu

aspektów naszego ̋ ycia zwiàzanych z aktyw-

noÊcià fizycznà, mentalnà i spo∏ecznà.

O d∏ugoÊci naszego ˝ycia decyduje kilka

czynników, takich jak: geny, styl ˝ycia, dieta

i Êrodowisko. Wiadomo, ˝e nie mamy wp∏y-

wu na to, jakà pul´ genowà dziedziczymy po

przodkach, które to w 20% odpowiadajà za

d∏ugoÊç naszego ˝ycia. Reszta, czyli a˝ 80%

zale˝y tylko i wy∏àcznie od nas samych. Za-

tem najistotniejszà rol´ odgrywajà czynniki

zewn´trzne: stres, Êrodowisko, w którym

przebywamy, jego zanieczyszczenie - np.

metale toksyczne, chemikalia w przemyÊle

spo˝ywczym, „niezdrowa” woda, êle prze-

twarzana ˝ywnoÊç, „fast food”. Profilaktyka

i wczesne wykrywanie chorób w po∏àczeniu

z odpowiednià dla nas dietà i aktywnoÊcià fi-

zycznà znaczàco poprawià nasze funkcjono-

wanie. Czynniki wp∏ywajàce na skrócenie

naszego ˝ycia to nadwaga, spo˝ywanie du-

˝ych iloÊci alkoholu, palenie papierosów, nie

wysypianie si´ oraz samotnoÊç. Na d∏ugoÊç

˝ycia dodatnio wp∏ywa nasze nastawienie do

Êwiata, osobowoÊç i temperament. Ludzie

o pozytywnym nastawieniu, otwarci na in-

nych, towarzyscy, aktywni umys∏owo, fi-

zycznie oraz seksualnie d∏u˝ej cieszà si´ pe∏-

nià zdrowia.

Dzia∏ania profilaktyczne powinno si´ re-

alizowaç w ka˝dym wieku, poniewa˝

ich skutecznoÊç warunkuje efekty w póê-

niejszym wieku. Przyk∏adem mo˝e byç cho-

roba Parkinsona, spowodowana obni˝a-

niem si´ poziomu neurotransmitera - dopa-

miny. Diagnoz´ tej choroby stawia si´, kie-

dy pacjent utraci∏ 80% tej substancji. Musi

up∏ynàç wiele lat, nim st´˝enie dopaminy

spadnie do tak niskich wartoÊci. Medycyna

„anti-aging” proponuje u˝ycie substancji

farmakologicznych zapobiegajàcych spad-

kowi tego neurotransmitera (przekaênika)

znacznie wczeÊniej, kiedy poziom dopami-

ny nie jest jeszcze tak niski i nie daje obja-

wów choroby. Stosowanie substancji za-

Medycyna „anti-aging” – działania prewencyjne
raciborskich pielęgniarek 
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pewniajàcych prawid∏owe funkcjonowanie

mitochondriów lub kwasów nukleinowych

w komórkach poprzez zastosowanie Êrod-

ków „od˝ywiajàcych” tkank´ mózgowà po-

wodujà opóênienie niekorzystnych zmian

intelektu oraz demencji starczej. Zmiany za-

chodzàce z up∏ywem lat dotyczà równie˝

funkcji uk∏adu immunologicznego, które

ulegajà os∏abieniu, czego odzwierciedle-

niem jest wi´ksza podatnoÊç osób starszych

na infekcje i inne choroby. Jak mo˝na przy-

puszczaç, zmiany zachodzàce u ka˝dego

z nas wraz z up∏ywem lat mo˝na przedsta-

wiaç bez koƒca, obrazujàc w ten sposób

nasz organizm jako skomplikowanà jednost-

k´ uzale˝nionà od wielu czynników we-

wn´trznych i zewn´trznych.

Dzia∏ania raciborskich piel´gniarek zo-

sta∏y adresowane do ka˝dego cz∏owie-

ka, niezale˝nie od wieku. Nigdy nie jest za

póêno, ani tym bardziej za wczeÊnie, aby po-

prawiç stan zdrowia. Realizacj´ projektu VI

Raciborskie Dni Promocji Zdrowia, autor-

stwa mgr Krystyny Klimaszewskiej przy

wspó∏udziale Kole˝anek - wolontariuszek:

Beaty Wysoczaƒskiej-Skroban, Lidii Skro-

bek, Anieli Miketty, mgr Urszuli Pater, Tere-

sy Mokry - cz∏onkiƒ Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego wspierali: Starostwo Raci-

borskie, Urzàd Miasta, Fundacja na Rzecz

Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz

Szpital Rejonowy.. 

Podczas przedsi´wzi´cia mieszkaƒcy po-

wiatu mogli skorzystaç z bogatej oferty ba-

daƒ laboratoryjnych, diagnostycznych, oraz

szerokiego wachlarzu edukacyjnego w zakre-

sie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i spo-

∏ecznych.

O zapotrzebowaniu na tego typu dzia∏a-

nia Êwiadczy liczba ch´tnych. Sale na wyk∏a-

dach lekarskich by∏y pe∏ne. Lekarze ró˝nych

specjalnoÊciach prowadzili prezentacje na

temat chorób uk∏adu krà˝enia, oty∏oÊci,

chorób nowotworowych jelita grubego,

chorób nowotworowych piersi, nowotwo-

rów jajnika. Po wiedz´ medycznà si´gali za-

równo m∏odzi, jak i starsi raciborzanie.

W punktach badaƒ profilaktycznych pobra-

no ponad 500 badaƒ na profil lipidowy

i morfologi´. 100 kobiet skorzysta∏o z ba-

daƒ na obecnoÊç markerów nowotworo-

wych na raka jajnika i raka jelita grubego

Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏y

si´: pomiar ciÊnienia krwi oraz pomiar gli-

kemii we krwi, tym bardziej ˝e te badania

by∏y po∏àczone z ocenà pracy serca oraz

trzustki. Kolejki ustawia∏y si´ równie˝ do

badaƒ na obecnoÊç osteoporozy, grzybicy,

pomiaru tkanki t∏uszczowej, porad kardio-

logicznych i proktologicznych.

Ch´tnie korzystano z poradnictwa w za-

kresie stosowania opatrunków na rany

przewlek∏e. Zainteresowani mogli rozwiaç

wàtpliwoÊci w punkcie informacji dla osób

niepe∏nosprawnych oraz niewidomych..

W hollu raciborskiego szpitala zorganizo-

wano „ma∏e kino”. Podczas prezentacji m∏o-

dzi rodzice g∏ównie mamy, mog∏y nauczyç

si´ piel´gnacji oraz szeregu dzia∏aƒ, wskazó-

wek pomocniczych w opiece nad niemowla-

kiem. Prezentacja nauki samobadania piersi

zach´ca∏a kobiety do wys∏uchania i opano-

wania technik samobadania piersi przy wy-

korzystaniu çwiczeƒ na fantomach z guzka-

mi piersi. Okaza∏o si´, ˝e w 90% kobiety nie

w pe∏ni potrafià wyczuç zmiany guzkowate

w piersi. 

Dni Promocji Zdrowia trwa∏y cztery

dni, od 15 do 18 czerwca. Niestety, jak co

roku iloÊç badaƒ by∏a ograniczona, zdecy-

dowanie zbyt ma∏a do oczekiwaƒ. Wykona-

no ponad 3 500 Êwiadczeƒ na rzecz pacjen-

tów. Liczba ch´tnych do skorzystania z dar-

mowych badaƒ z jednej strony wskazuje na

to, ˝e ch´tnie podejmujemy profilaktyk´,

z drugiej na fakt, ˝e czynimy to zbyt oka-

zjonalnie. „Takie dni mog∏yby byç przynaj-

mniej dwa razy do roku”, „Co pó∏ roku na-

le˝a∏oby wykonywaç badania kontrolne” –

podpowiadajà pacjenci. 

Sàdz´, ˝e organizowane przez Polskie To-

warzystwo Piel´gniarskie akcje promocji

zdrowia dla ludnoÊci pozwalajà na zdobycie

wiedzy o chorobach cywilizacyjnych i spo-

∏ecznych, zwi´kszenie ÊwiadomoÊci i odpo-

wiedzialnoÊci za w∏asne zdrowie, oraz po-

magajà wspó∏uczestniczyç w dzia∏aniach

promujàcych zdrowie. 

Jestem przekonana, ˝e wszyscy chcieliby-

Êmy cieszyç si´ d∏ugim ˝yciem. Nie chodzi

nam jednak o ˝ycie w niepe∏nosprawnoÊci,

pe∏ne zmagaƒ wynikajàcych ze stanu choro-

wania oraz z ograniczeniami fizycznymi

i psychicznymi. ChcielibyÊmy cieszyç si´

d∏ugim ˝yciem, ale takim, w którym do póê-

nego wieku mo˝emy czerpaç radoÊç z du˝ej

sprawnoÊci fizycznej, jasnoÊci umys∏u oraz

m∏odego wyglàdu. ■
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WKatowicach w Âlàskiej Wy˝szej Szko-

le Zarzàdzania im. gen. Zi´tka w dni-

ach 27-28 maja odby∏a si´ IV Konferencja

Naukowa w ramach programu „Rozwiàzy-

wanie problemów dla poprawy zdrowia”. 

W tym roku, tematem Konferencji by∏a

„Ochrona zdrowia uk∏adu ruchu piel´gnia-

rek i po∏o˝nych”. Patronat Honorowy nad

Konferencjà pe∏ni∏ Wojewoda Âlàski – Zyg-

munt ¸ukaszczyk, Prezydent miasta Kato-

wic – Piotr Uszok oraz Âlàski Paƒstwowy

Wojewódzki Inspektor Sanitarny WSSE

w Katowicach – Grzegorz Hudzik.

Po uroczystym otwarciu i powitaniu GoÊci

przez Przewodniczàcà Okŕ gowej Rady Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach dr Mariol´

Bartusek, odby∏a si´ prezentacja wielu cieka-

wych referatów ukazujàcych jak wa˝ny jest

uk∏ad ruchu w zawodzie piel´gniarki i po∏o˝nej.

WÊród zaproszonych GoÊci referaty

przedstawili: Przewodniczàca ORPiP w Ka-

towicach dr Mariola Bartusek, Przewodni-

czàca Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego Towa-

rzystwa Piel´gniarskiego dr Gra˝yna Franek,

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Piel´gnia-

rek Epidemiologicznych, Konsultant Woje-

wódzki Miros∏awa Malara, Wiceprzewodni-

czàca Komisji Etyki Hanna Paszko, dr Maria

Kosiƒska, dr Ewa Ku∏agowska, Rafa∏ Wój-

cicki reprezentujàcy Paƒstwowà Inspekcj´

Pracy oraz wiele innych osobistoÊci.

W trakcie Konferencji odby∏ si´ pokaz

sprz´tu u∏atwiajàcego prac´ piel´gniarek i po-

∏o˝nych. Miejsce pracy piel´gniarek i po∏o˝-

nych podlega oddzia∏ywaniu wielu szkodli-

wych bàdê ucià˝liwych czynników wp∏ywajà-

cych na ich zdrowie. Dynamiczny charakter

pracy naszego zawodu wp∏ywa na przecià˝e-

nia uk∏adu ruchu, a szczególnie kr´gos∏upa.

Dlatego przeprowadzenie w/w Konferencji

mia∏o na celu uÊwiadomienie problemu oraz

ukazanie sposobów na unikni´cie bàdê zmini-

malizowanie niekorzystnych zmian w zakresie

uk∏adu ruchu oraz jak chroniç uk∏ad mi´Ênio-

wo-szkieletowy podczas pracy.

Czy potrafimy dbaç o w∏asne zdrowie?

Na zakoƒczenie Konferencji czeka∏a na

wszystkich niespodzianka – by∏ to wyst´p

zespo∏u Selex, który wprowadzi∏ wszystkich

w chwile relaksu.

Serdeczne podzi´kowania dla wszystkich

zaproszonych GoÊci i uczestników. ■

Janina Sobczak ● Piel´gniarka, mgr in˝. organizacji i zarzàdzania,

Przewodniczàca Zespo∏u ds. ochrony zdrowia piel´gniarkek i po∏o˝nych,

Âlàskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowej
„Ochrona zdrowia układu ruchu
pielęgniarki i położnej”
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Tematem konferencji by∏y: zaka˝enia

u chorych leczonych w oddzia∏ach za-

biegowych oraz z obni˝onà odpornoÊcià.

Konferencja zosta∏a zorganizowana w dniu

11 czerwca 2010 roku, przez Zespó∏ ds. piel´-

gniarstwa epidemiologicznego dzia∏ajàcy przy

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

w Katowicach pod patronatem Konsultanta

Wojewódzkiego w dziedzinie piel´gniarstwa

epidemiologicznego oraz Przewodniczàcej

Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epide-

miologicznych Miros∏awy Malary.

Po raz drugi spotka∏y si´ piel´gniarki

i po∏o˝ne, cz∏onkowie Okr´gowej Izby Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach; tym

razem w auli Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych

Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.

Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas:
• Mariola Bartusek – Przewodniczàca ORPiP

w Katowicach

• Beata Ochocka – Konsultant Krajowy

w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiolo-

gicznego

• Marzenna Bartoszewicz – pracownik na-

ukowy z Katedry Mikrobiologii AM we

Wroc∏awiu, przedstawiajàc wyk∏ad - Era-

dykacja MRSA i innych patogenów two-

rzàcych biofilm

• Grzegorz Zió∏kowski – Cz∏onek Honoro-

wy Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek

Epidemiologicznych, prezentujàc wyk∏ad

nt. Monitorowanie zaka˝eƒ miejsca ope-

rowanego

• Marcin WrzuÊ-Wieliƒski – Prezes Europej-

skiego Stowarzyszenia „Czyste Leczenie”,

przedstawiajàc prezentacj´ – Leczenie sto-

matologiczne pacjentów hospitalizowanych

• Przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji

Sanitarnej w Katowicach

• Przedstawiciele Powiatowych Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznych z Chorzowa,

Gliwic, Sosnowca oraz Zawiercia.

II Konferencj´ otwar∏y oraz przywita∏y

zaproszonych goÊci Przewodniczàca Zespo∏u

ds. piel´gniarstwa epidemiologicznego Anna

Dyl oraz Rita Pawletko cz∏onek Zespo∏u,

a tak˝e cz∏onek Zarzàdu Polskiego Stowarzy-

szenia Piel´gniarek Epidemiologicznych.

Konferencji przewodniczy∏a Rita Pawletko. 

Jako pierwsza wystàpi∏a Miros∏awa Malara

przedstawiajàc prezentacj´ „Prewencja zaka˝eƒ

szpitalnych w Êwietle aktualnych przepisów”.

Czynny udzia∏ w II Konferencji wzi´∏y
Piel´gniarki Epidemiologiczne zatrudnio-
ne w Êlàskich szpitalach, prezentujàc na-
st´pujàce tematy:
• Dorota Paruzel, Piel´gniarka Epidemiolo-

giczna z Okr´gowego Szpitala Kolejowe-

go w Katowicach – „Przygotowanie pa-

cjenta do zabiegu operacyjnego”

• Iwona Kowalska, Piel´gniarka Epidemio-

logiczna z Centrum Pediatrii w Sosnowcu

– „Transport wewnàtrzszpitalny jako ele-

ment prewencji zaka˝eƒ”.

Po burzliwej dyskusji oraz po przerwie
swoje doÊwiadczenia przedstawi∏y:
• Maria Nowakowska i Teresa Bocianowska

z Zespo∏u Zaka˝eƒ z Instytutu Onkologii

w Gliwicach – „Zaka˝enia u pacjentów

z chorobà nowotworowà- przyczyna, zapo-

bieganie”

• Ma∏gorzata Dyl-Kusa GórnoÊlàskie Cen-

trum Medyczne – „Ryzyko zaka˝eƒ w od-

dziale intensywnej opieki medycznej”

• Na zakoƒczenia cz´Êci oficjalnej wystàpi∏a

Beata Ochocka przedstawiajàc temat –

„Zaka˝enia odcewnikowe – epidemiologia

i profilaktyka”.

Przed wejÊciem na sale wyk∏adowà,

uczestniczki otrzyma∏y do wype∏nienia an-

kiet´ dotyczàca organizacji i tematyki szko-

leƒ. Na zakoƒczenie konferencji rozlosowa-

no nagrody dla 7 uczestniczek.

Konferencja, podobnie jak w roku ubie-

g∏ym cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowa-

niem w ca∏ym Êrodowisku piel´gniarek i po-

∏o˝nych. By∏a okazjà do wymiany doÊwiad-

czeƒ oraz do zapoznania si´ z problematykà

zapobiegania zaka˝eniom oraz znajomoÊcià

czynników ryzyka, które mogà przyczyniç

si´ do ich powstania.

Jest to ogromny problem nas wszystkich

zajmujàcych si´ leczeniem i piel´gnacjà cho-

rych w placówkach ochrony zdrowia.

Wzrasta tak˝e ÊwiadomoÊç wÊród dyrek-

torów zak∏adów niepublicznych, którzy co-

raz cz´Êciej zatrudniajà piel´gniarki epide-

miologiczne specjalistki w dziedzinie piel´-

gniarstwa epidemiologicznego. W II Regio-

nalnej Konferencji uczestniczy∏o 350 piel´-

gniarek i po∏o˝nych, cz∏onków Okr´gowej

Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach.

Po zakoƒczeniu cz´Êci naukowej, wys∏u-

cha∏yÊmy piosenek Czes∏awa Niemena.

Kolejna konferencja jest za nami, mam na-

dziej´ na III Regionalna Konferencja z tego

cyklu tematycznego – w czerwcu 2011 roku.

Zapraszam 

wszystkie piel´gniarki i po∏o˝ne. 

Do zobaczenia.

Foto: Agnieszka Biecuszek, „OPM”

Anna Dyl ● Specjalista Piel´gniarstwa Epidemiologicznego, Piel´gniarka

Epidemiologiczna SPSK Nr 7 SUM w Katowicach, GCM im. prof. 

Leszka Gieca, Przewodniczàca Zespo∏u ds. piel´gniarstwa epidemiologicznego

Relacja z II regionalnej konferencji z cyklu
„Zakażenia szpitalne – działajmy razem”
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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

Urszula Mizerska

VII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Zagrożenia Pracy Zawodowej a Zdrowie Personelu Medycznego
Jakość i Wszystko dla Zdrowia

Termin: 15.09.2010
Miejsce: SPSK-M ŚUM Katowice - Sala wykładowa Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej ul. Reymonta 8
Tematy Konferencji: 
• Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
• Relacja pacjent – personel
• Samoocena stanu zdrowia pielęgniarki i położnej
• Przemoc w zawodzie
• Promocja zdrowia w miejscu pracy 
• Psychospołeczne konsekwencje bezrobocia 
• Jakość opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
• Ogniska zakażeń szpitalnych 
• Kuchnia, pralnia oraz sprzątanie, niezbędny element w usłudze medycznej
• Komputery a poprawa efektywności pracy.
Patronat honorowy
Grzegorz Hudzik 
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 
Współpraca
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Patronat medialny
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Ogólnopolski Przegląd Medyczny
Organizatorzy
1. Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja

Mielęckiego
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
3. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach

Uczestnicy otrzymują Certyfikat z potwierdzeniem uzyskania punktów edukacyjnych.
Szczegóły na stronie internetowej www.spskm.katowice.pl 
w zakładce Aktualności – Zaproszenia.

W imieniu organizatorów
Zofia Prażak
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Zespół ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego przy ORPiP w Katowicach zaprasza

Na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
„Dziecko chore na cukrzycę w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych”

która odbędzie się w dniu 22 października 2010 roku o godzinie 900

w sali konferencyjnej „Quality Hotel System”
40-502 Katowice, ul. Szybowcowa 1A

Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać do dnia 20 września 2010 roku na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 16
Tel:32 209 04 15 do 17, faks: 32 209 19 26
e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną powiadomione drogą emailu.
Udział należy potwierdzić w terminie 5 dni od daty otrzymania emaila.

Renata Ciemierz

Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
D.W.R. „tematy” Kraków 

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową 

Jak pokochać starość? – nauka i praktyka wobec starzenia się i starości 
13 października 2010 r. 

Konferencja Naukowa podejmuje kolejny etap rozwoju istoty ludzkiej, procesu emocjonalnego i osobowościowego, który nigdy się
nie kończy.

Patronat nad Konferencją objęli::
Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
Poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza

Miejsce Konferencji: Sala Sesyjna im. Adama Marcelego Piwowara, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza.

Adresatami konferencji są: pracownicy instytucji polityki społecznej i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, ochrony
zdrowia, a także osoby starsze i młodzież zainteresowana problematyką starości. 
Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz doświadczeń osób zajmujących się problematyką starzenia się i starości, a także
przedstawienie propozycji rozwiązań problemów osób starszych z perspektywy działalności instytucji oraz organizacji.

Proponowana problematyka dyskusji panelowej: 
1. Konsekwencje (medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne) starzenia się Polaków. 
2. Miejsce ludzi starych w środowisku lokalnym. 
3. Priorytety polityki społecznej wobec ludzi starszych. Seniorzy w lokalnym systemie pomocy społecznej, opieki medycznej i reha-

bilitacji. Poczucie bezpieczeństwa socjalnego wśród osób starszych. 
4. Potencjał rozwojowy ludzi starych; zagrożenia rozwoju w starości. Aktywne życie w starości. 

Udział w konferencji jest bezpłatny - każdy uczestnik otrzyma certyfikat. 
Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia udziału do dnia 30 września 2010 r. tel./faks: 32 264 23 23 
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl 

Serdecznie zapraszam 
Andrzej Pacia

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

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Mgr El˝bieta Zàb-

kowska-Szymo-

nek – piel´gniarka, na-

uczyciel zawodu naj-

pierw w Liceum Me-

dycznym w Katowi-

cach, a potem dyrektor

w Liceum Medycznym w Mys∏owicach. 

By∏a absolwentkà Wydzia∏u Biologii

i Nauki o Ziemi w ¸ódzkim Uniwersytecie

i tam uzyska∏a tytu∏ magistra. Jej wiedza me-

rytoryczna i metodyczna wysoko cenione

by∏y przez wszystkich, którzy Jà znali. 

W 1979 roku zosta∏a wizytatorem meto-

dykiem przy Wydziale OÊwiaty i Wychowania

Urz´du Wojewódzkiego w Katowicach i pod

Jej kuratelà znalaz∏y si´ wszystkie Êrednie

szko∏y medyczne. Stàd przesz∏a na emerytur´.

To by∏ doskona∏y nauczyciel, wychowaw-

ca, nietuzinkowa osobowoÊç. Cieszy∏a si´

wielkim autorytetem wiedzy wÊród uczennic

z wy˝szych klas. 

Doskonale rozumia∏a, na czym polega

spolegliwoÊç, fachowoÊç i empatia wobec

podmiotów, dla których nasz zawód istnieje.

Dba∏a o unowoczeÊnianie procesu nauczania

i o pami´tanie dlaczego, dla kogo i po co,

konieczne sà zmiany w kszta∏ceniu Êrednich

kadr medycznych. Po przejÊciu na emerytu-

r´ poÊwi´ci∏a si´ propagowaniu medycyny

niekonwencjonalnej i rzadko spotyka∏a si´ ze

znajomymi. Umar∏a 17 marca 2010 roku,

po d∏ugiej chorobie. 

˚al, ˝e dobrzy ludzie tak szybko odcho-

dzà. Pochowana zosta∏a na b´dziƒskim cmen-

tarzu w Grodêcu dnia 20 marca 2010 roku.

Pracowa∏am z Nià przez wiele lat w szko-

le mys∏owickiej. 

Ostatni raz widzia∏yÊmy si´ 19 czerwca

1996 roku, z powodu dla nas smutnej oko-

licznoÊci, bo w∏aÊnie obligatoryjnie przesta∏

w ca∏ym kraju istnieç dotychczasowy system

kszta∏cenia Êredniego personelu medycznego.

Spotkanie odby∏o si´ za zgodà kierownictwa

aktualnej szko∏y, na które mnie oraz kilka in-

nych osób sprzed lat – te˝ zaproszono.

Prosz´ o chwil´ zadumy i ciszy 

– Jej ju˝ nie ma…

Trudno si´ pogo-

dziç z faktem, ˝e

16 czerwca 2010 roku

nagle umar∏a Regina

Peroƒ, skoro nigdy nie

chorowa∏a, a swojà

wiedz´ i si∏y przekazy-

wa∏a zawsze potrzebujàcym pomocy. Pozna-

∏am Jà w 1978 roku, a razem zacz´∏yÊmy

pracowaç w 1982 roku; po przejÊciu Jej na

emerytur´, kontakty nasze nadal by∏y sta∏e.

Nigdy jednak nie zadawa∏am Jej pytaƒ doty-

czàcych osobistego ˝ycia wychodzàc z za∏o-

˝enia, ˝e „kto chce – to sam powie”.

Urodzi∏a si´ 10 marca 1952 roku. Uczy-

∏a si´ w Liceum Medycznym w Czeladzi i po

uzyskaniu dyplomu zosta∏a zatrudniona

w Szpitalu Miejskim w Dàbrowie Górniczej

w oddziale chirurgii urazowej, potem ogól-

nej, a najd∏u˝ej w oddziale psychiatrycznym.

Wmomencie, gdy zaistnia∏a wizja po-

wo∏ania Êredniego szkolnictwa me-

dycznego w mieÊcie, zosta∏a zobligowana

wraz z ju˝ nie ˝yjàcà mgr Ma∏gorzatà Zalej-

skà, do skompletowania niezb´dnej doku-

mentacji szkoleniowo-instrukta˝owej w lice-

ach medycznych piel´gniarstwa. Za siedzib´

szko∏y miejskie w∏adze wybra∏y dzielnic´

Dàbrowy Górniczej-Strzemieszyce, gdzie

istnia∏o ju˝ Liceum Ogólnokszta∏càce.

Pracowa∏a tu w charakterze nauczycielki

zawodu do czasu likwidacji szko∏y. Od same-

go poczàtku podnosi∏a swoje kwalifikacje

w systemie zaocznym. Ukoƒczy∏a Studium

Nauczycielskie Ârednich Szkó∏ Medycznych

w Warszawie, a potem studia magisterskie na

Wydziale Piel´gniarstwa w Lublinie. Syste-

matycznie si´ dokszta∏cajàc uzyska∏a dodatko-

we kwalifikacje w zakresie zdrowia publiczne-

go oraz promocji edukacji zdrowotnej, 

Po likwidacji szko∏y w Dàbrowie Górni-

czej-Strzemieszycach zosta∏a przeniesiona do

Zespo∏u Szkó∏ Medycznych w Sosnowcu,

nauczajàc tu na kierunkach: Piel´gniarstwo

i Ratownictwo Medyczne. Udziela∏a si´ bar-

dzo aktywnie tworzàc wÊród dzieci i m∏o-

dzie˝y Sosnowca dru˝yny pierwszej pomocy

medycznej w ró˝nych typach szkó∏ Êrednich.

Wielkà trosk´ okazywa∏a tak˝e zwierz´tom

b´dàc stale w kontakcie ze schroniskami dla

bezdomnych czworonogów i z wielkim piety-

zmem szy∏a im pos∏ania oraz dodatkowe okry-

cia na czas zimy, wykorzystujàc krawieckie od-

padki od indywidualnych producentów.

Uwielbia∏a wszelkie roboty r´czne po-

czàwszy od wyszywania, szycia, tworze-

nia „patchworków” witra˝y, koronkowych

wyrobów szyde∏kiem. Sama wychowa∏a

dwójk´ dzieci – wspania∏à córk´ i m∏odszego

od niej syna. Nigdy si´ na nic, ani na swój los

nie skar˝y∏a… choç wiem, ˝e ci´˝ko Jej by∏o.

Aktywnie te˝ w∏àcza∏a si´ do dzia∏aƒ w sekcji

emerytów szko∏y, w której naby∏a prawa eme-

rytalne. Zawsze grzeczna, zawsze uÊmiech-

ni´ta, zawsze gotowa do pomocy. I nagle –

a przecie˝ nigdy nie chorowa∏a!!! To Ona si´

opiekowa∏a wszystkimi!!! JeÊli ktoÊ nie wie,

co to znaczy byç empatycznym, niech sobie

przypomni Reni´ i Jej twarz… i Jej p∏onàce

dobrocià oczy! bardzo mi Jej brak…

Odesz∏a ˝egnana przez ogrom osób bio-

ràcych udzia∏ w Jej ostatniej drodze.

Renia
By∏a wsparciem, uziemieniem
by∏a wiatru orzeêwieniem
i jak przepiórka 
chowa∏a pod swoje piórka 
wszystkich ró˝nie pokrzywdzonych 
co zaw´drowali i w Jej strony.

Bardzo rzadko narzeka∏a
choç wiem, ˝e potrzebowa∏a 
wsparcia, gdy ju˝ w∏asne si∏y 
odmawia∏y… odchodzi∏y…
ale zawsze skromna, cicha
B∏agam – zostaƒ i nie zanikaj

18.VI 2010
Ewa Willaume-Pielka

Elżbieta Ząbkowska-Szymonek

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

Szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
mgr Soni Grychtoł

składają Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia
i Pielęgniarstwa Środowiskowego

i koleżanki z Zakładu Promocji Zdrowia
i Pielęgniarstwa Środowiskowego Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Łączymy się w smutku i żalu 

z Koleżanką Jadwigą Piętak
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka

oraz pielęgniarki bloku operacyjnego Szpitala

Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza

w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia,
żalu i smutku

z powodu śmierci 
Mamy 

Koleżance Annie Krauspe 
składają Pracownicy Oddziału Rehabilitacji NZOZ

Orthogon w Jastrzębiu Zdroju

˚yje ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich…

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
Koleżance Karolinie Szaboń

Składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarka
Oddziałowa z zespołem pielęgniarek Oddziału Chirurgii

Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów 
pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia

dla Kolegi Norberta Szolc
z powodu śmierci 

Mamy
składają pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego

w Siemianowicach Śląskich

Bliscy sercu zawsze pozostanà w pami´ci…
Emerytowanej Przełożonej

Zofii Kiera
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik OIPiP,
pielęgniarki i położne SPCSK 

im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
Pielęgniarce Ewie Abraham

składają koleżanki z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku 

Wyrazy szczerego współczucia,
żalu i smutku

z powodu śmierci 

Matki 
Koleżance Joasi Markefka

składają Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału
Otolaryngologicznego

wraz z Zespołem oraz pielęgniarki
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego

w Tarnowskich Górach

Naszej Drogiej Koleżance
Ewie Olejniczak

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 

Męża
składają pracownicy Zespołu Poradni

Specjalistycznych GCZD w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Męża
Koleżance położnej Alicji Biśta 

składają pielęgniarki i położne Zespołu Lecznictwa
Otwartego z Jaworzna

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem
żegnamy 

Naszą Koleżankę 
Mariannę Księżarek 
długoletnią Pielęgniarkę 

Oddziałową Oddziału Niemowlęcego. 
Serdeczna, pełna życzliwości, 

oddana całym sercem małym pacjentom. 
Wychowała wiele pokoleń 

wdzięcznych Jej za ten trud pielęgniarek.
Na zawsze pozostanie 

w naszej pamięci i sercach. 
Naczelna Pielęgniarka, Przełożona Pielęgniarek 

wraz z pielęgniarkami i położnymi Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu nagłego odejścia na wieczny

spoczynek
Wieloletniej Nauczycielki Szkół

Medycznych

Mgr Reginy Peroń
Matce, Siostrze i Dzieciom 

oraz całej Rodzinie
składają wszyscy, którzy Ją kochali i nigdy 

nie zapomną że była i nigdy o sobie nie myślała… 
z bukietem pamięci 

Kolegium Redakcyjne
i Ewa Willaume-Pielka

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

W dniu 17.07.2010 po długiej chorobie
odeszła na wieczny dyżur 

Nasza Koleżanka Grażyna Kulesz
Zawsze życzliwa, serdeczna, koleżeńska. 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki i położne
Szpitala w Będzinie

Z głębokim smutkiem i żalem
żegnamy

Pielęgniarkę, dr Adę Dubowską
zasłużonego, długoletniego nauczyciela

zawodu i wykładowcę 
w Wydziale Opieki Zdrowotnej Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach 

Żegnając Panią Doktor,
składam Rodzinie, 

Najbliższym i Współpracownikom 
najszczersze wyrazy współczucia

w imieniu środowiska 
pielęgniarek i położnych

dr Mariola Bartusek
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 

Koleżankę Renatę Palka 
Odeszła mając 42 lata, 

pogrążając nas w smutku i żalu. 
Życzliwa i serdeczna Koleżanka, 

taka pozostanie w naszych sercach. 
Pielęgniarki z Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy

w Katowicach
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Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Męża
Koleżance Jolancie Waksmundzkiej

składa personel Szpitala Klinicznego Nr 5
w Katowicach

Nie odchodzi ten, 
co pozostaje w sercach bliskich…

Pielęgniarce Naczelnej 
Sylwii Janoszka

wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci
Męża

składają pracownicy oraz koleżanki Zakładu Opieki
Długoterminowej

„Unia Bracka” z Rudy Śląskiej i Knurowa

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Męża

Koleżance Grażynie Dyduch
składają współpracownicy Oddziału Urologii 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

… Dla dobrych, Êmierç jest zaproszeniem
do odpoczynku…

(Âw. Ambro˝y)
Wyrazy najgłębszego współczucia

Z powodu śmierci

Ojca
Pani Hannie Dobrowolskiej

składają Przewodnicząca
i Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

…Nie ma nic pewniejszego od Êmierci
i bardziej niepewnego od jej godziny...

Słowa pocieszenia i otuchy 
Z powodu śmierci

Ojca
składamy

Naszej Drogiej Koleżance
Hani Dobrowolskiej

Pracownicy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Monice Szymeczko 

składają Pielęgniarki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Naszej Koleżance Aleksandrze Mazur
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składa zespół pielęgniarek i położnych z Naczelną

Pielęgniarką ZOZ MSWiA Katowice

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Monice Zagól 

składają Pielęgniarka Oddziałowa 
wraz z zespołem pielęgniarskim

SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Ojca 
Pielęgniarce 

Małgorzacie Grupińskiej 
najszczersze wyrazy współczucia

składają koleżanki z Oddziału Neonatologii SP CSK 
w Katowicach-Ligocie

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

Pielęgniarce Pani
Mirosławie Brzóska

wyrazy głębokiego współczucia, żalu,
smutku i wsparcia

w związku ze śmiercią 

Męża 
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną

Pielęgniarek, położnymi i pielęgniarkami Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku 
z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Sylwii Baron

najszczersze wyrazy współczucia
składają personel Poradni Lekarza Rodzinnego 

oraz cały zespół pielęgniarek i położnych 
Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

„Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich”
Pielęgniarce Urszuli Kędzior 

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Ojca
składają Przełożona Pielęgniarek 

oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Powiatowego w Pszczynie

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

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Naszej Koleżanki
Barbary Grzesiczek 

z powodu śmierci 
Ojca

składają pielęgniarki Stacji Dializ Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Bożenie Ślipko

składają koleżanki z Bloku Operacyjnego i Anestezjologii 
Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Gliwicach

I zabrzmia∏ dêwi´k tràbki na cmentarnej ziemi
Nad otwartym grobem ludzi t∏um zgromadzony

Ostatnie po˝egnanie, ∏zy z oczu p∏ynàce
Wiatr smutnà melodià niesie…

Koleżance Ewie Nowakowskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają Pielęgniarka Oddziałowa

z zespołem Chirurgii Przewodu Pokarmowego
SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Bliscy sercu zawsze pozostajà
w pami´ci…

Naszej Drogiej Koleżance 

Jolancie Waksmundzkiej 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Męża 
składa Pielęgniarka Naczelna, pielęgniarki i personel

Izby Przyjęć SK NR 5 w Katowicach
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Czerwiec 2010
Szpital Kolejowy w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej Ogólnej i Położnictwa: Barbara Kowolik
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii: Małgorzata Skotarska
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji: Sylwia Ludwig
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii: Zuzanna Smorąg
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Hematologii: Barbara Najemnik

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

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 informacji 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 – mgr 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

Serdeczne podzi´kowania i wyrazy wdzi´cznoÊci za okazanà trosk´ i fachowà pomoc medycznà w czasie ci´˝kiej choroby
mojego m´˝a, sk∏adam zespo∏om lekarsko-piel´gniarskim: Kliniki Gastroenterologii CSK Katowice-Ligota, Kliniki Chirurgii
Przewodu Pokarmowego CSK Katowice-Ligota, pani doktor Korneli Rzadkowskiej z Poradni Leczenia Bólu CSK Katowice-
Ligota, zespo∏owi piel´gniarek Oddzia∏u Onkologii Szpitala Miejskiego Katowice, ul. Raciborska, zespo∏owi Hospicjum
Domowego Katowice, ul. Sienkiewicza.
Za pomoc i wsparcie z ca∏ego serca dzi´kuj´ Piel´gniarce Naczelnej mgr Renacie Ciemierz i za okazane serce wszystkim
lekarzom i piel´gniarkom Oddzia∏u Laryngologii GCZD Katowice-Ligota.
Szczególne podzi´kowania za pomoc medycznà i wsparcie sk∏adam panu doktorowi Romanowi Kaczor oraz pani doktor
Bogus∏awie Kaczor – jesteÊcie ludêmi o wielkim otwartym sercu, Wasza ˝yczliwoÊç, przyjazne podejÊcie do pacjenta oraz
rodziny pozostanie na zawsze w mojej pami´ci.

Wszystkim z ca∏ego serca dzi´kuj´.
Zofia Nieç-Olejniczak

Podziękowania




