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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W 1958 roku Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie jako swój priorytetowy

cel okreÊli∏o utworzenie wy˝szej szko∏y zawodowej. Na Âlàsku pierwszy 
Oddzia∏ Piel´gniarski powsta∏ w Âlàskiej Akademii Medycznej w 1974 roku.
O historii, rozwoju Uczelni na przestrzeni lat, ceremoniale zawodowym
piszà pracownicy naukowi w niniejszym numerze. 

Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi
i m∏odzie˝à, dzia∏ania na rzecz wzmacniania zdrowia Êrodowiska szkol-
nego i problemy legislacyjne wcià˝ sà przedmiotem dyskusji w Êrodowisku
piel´gniarek szkolnych. Starajmy si´ jako piel´gniarki i jednoczeÊnie cz´sto
jako rodzice, pog∏´biç wiedz´ o tym sektorze dzia∏aƒ piel´gniarek
Êrodowiska nauczania i wychowania.

Kontynuujemy charakterystyk´ czynników ryzyka zawodowego na sta-
nowisku pracy piel´gniarki i po∏o˝nej. Zagadnienia zwiàzane z tà proble-
matykà, a dotyczàce chorób zawodowych uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego,
stanowià równie˝ aktualnie, przedmiot korespondencji Naczelnej Izby
Piel´gniarek i Po∏o˝nych z Ministerstwem Zdrowia.

Zach´cam do lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Koniec lata
wyschni´tà sadzawk´
wype∏nia szelest

wiatr pojawia si´
znika

od palca do palca
b∏ysk

wy∏awiam z liÊci
jesienne s∏oƒce

Z Tomiku wierszy 
Bronis∏awy Sibigi

„Skrzyd∏a”



Nasze Sprawy ● W r z e s i e ń 2 0 1 0 3

Szanowne Kole˝anki i Koledzy, 

Serdecznie witam po wakacyjnej przerwie i zach´cam do czynnego udzia∏u w pracach samorzàdu. 
Tegoroczna jesieƒ to czas wyborów samorzàdowych. W nadchodzàcych wyborach samorzàdowych chcemy wesprzeç

nasze kole˝anki i kolegów, którzy zechcà w nich wystartowaç. W czasach, gdy programy naprawcze w sektorze ochrony
zdrowia opierajà si´ w du˝ej mierze na likwidacji kosztów zak∏adu, a co za tym idzie zwolnieniach pracowników –
liczy si´ ka˝dy g∏os, który odezwie si´ w obronie stanowisk piel´gniarek i po∏o˝nych. 

W 1990 roku Sejm RP uchwali∏ ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym. Tym samym zarzàdzanie na szczeblu lokalnym
zosta∏o przekazane w r´ce lokalnej spo∏ecznoÊci. Ustawodawca za∏o˝y∏, ˝e znajàc najlepiej w∏asne problemy b´dziemy
umieli tak˝e znaleêç najlepsze sposoby ich rozwiàzania. 

W∏adz´ ustawodawczà i kontrolnà miasta, gminy i powiatu sprawuje Rada, jej kadencje trwajà cztery lata –
w tym czasie radni decydujà o kierunkach rozwoju swojej spo∏ecznoÊci. W praktyce – to od miejskich radnych zale˝y
stan ulic, chodników, utrzymanie przedszkoli, oÊrodków kultury, bezpieczeƒstwo mieszkaƒców, lecz tak˝e – przysz∏oÊç
zak∏adów pracy, wp∏yw na inwestycje miejskie czy strategie rozwoju.

Komisje tematyczne dzia∏ajàce w ramach rad analizujà wszystkie sfery funkcjonowania gmin, powiatów, miast:
oÊwiat´, polityk´ spo∏ecznà, inwestycje, kultur´, ochron´ zdrowia, gospodark´, reagujà na problemy, szukajà nowych
dróg rozwoju. Do ich kompetencji nale˝y uchwalanie miejskich bud˝etów – ale tak˝e udzielanie absolutorium czyli
rozliczanie z ich wykonania w∏adzy wykonawczej: prezydenta, burmistrza, wójta.

Radni podejmujà decyzje dotyczàce powo∏ywania nowych jednostek bud˝etowych, ale tak˝e ich reorganizacji,
restrukturyzacji, wszelkich zmian prawnych. Dotyczy to tak˝e zak∏adów opieki zdrowotnej. Rada decyduje o prywa-
tyzacjach przychodni, likwidacjach oddzia∏ów szpitalnych, ustalaniu form prawnych jednostek ochrony zdrowia. 

Na szczeblu wojewódzkim podobnà rol´ spe∏nia sejmik, w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów ustala akty
prawne dotyczàce gospodarowania mieniem wojewódzkim, opracowuje strategi´ rozwoju regionalnego, uchwala
bud˝et i okreÊla zasady przyznawania dotacji.

Mandat radnego nie rozwià˝e wszystkich naszych problemów zawodowych, ale majàc g∏os tak˝e na forach rad 
miejskich mo˝emy wesprzeç nasze kole˝anki i kolegów w dzia∏aniach na rzecz poprawy funkcjonowania opieki 
zdrowotnej na szczeblu lokalnym. 

Prosimy o nadsy∏anie informacji kole˝anki i kolegów, którzy wezmà udzia∏ w tegorocznych wyborach samorzàdowych.
Na ∏amach naszego biuletynu przedstawimy ich sylwetki oraz ich programy. Prosimy o przes∏anie materia∏ów
do dnia 15 wrzeÊnia 2010 r. aby mog∏y ukazaç si´ w paêdziernikowym numerze Biuletynu „Nasze Sprawy”. 

W oczekiwaniu na s∏onecznà jesieƒ ˝ycz´ spokoju i stabilizacji w zak∏adach pracy.
Mariola Bartusek

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

Chcemy mieć swój głos…
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP
w Katowicach 

w dniu 28 lipca 2010 roku 
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

ORPiP w Katowicach w dniu 30 czerw-
ca 2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium ORPiP w Katowicach w dniu 6
lipca 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,

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

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
położnej oraz wpisu do rejestru położ-
nych i listy członków OIPiP w Katowicach,

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

• 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 kie-
rownicze w zakładach opieki zdrowotnej,

• powołania pełnomocnego przedstawi-
ciela ORPiP w Katowicach,

• zorganizowania przez OIPiP w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach
w dniu 11 sierpnia 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,

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

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

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

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

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

28 lipca

30 lipca

5 sierpnia

6 sierpnia

10 sierpnia
11 sierpnia
11 sierpnia

7 września
7 września

7-8 września

8 września
9 września
14 września
14 września
14 września
16 września
20 września
28 września
29 września
30 września

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego podję-
to 18 uchwał.
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami oddziałowymi Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 w Katowicach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu Zespołu ds. pielęgniarstwa w lecznictwie sta-
cjonarnym w Warszawie.
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM im. Leszka Gieca w Ka-
towicach-Ochojcu.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, podczas którego podjęto 9 uchwał.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.

Spotkanie Zespołu ds. POZ. Siedziba OIPiP, godzina 1300.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP, 7 września godzina 1000 i 1200, 8 wrze-
śnia godzina 1000.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. POZ. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.

Kalendarium planowanych wydarzeń na wrzesień 2010 r.

Kalendarium 20.07.2010 r. – 19.08.2010 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych

MZ-PP-079-5360-2/EMA/10

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r.

Pani
Elżbieta Buczkowska
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Wodpowiedzi na pisma, kierowane przez organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska oraz Minister Zdrowia Pani Ewy Kopacz, w sprawie projektu rozporządzenia

Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Wobec uwag i protestów środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, dotyczących zapisów projektu rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, skierowanego
do konsultacji zewnętrznych w dniu 15 czerwca 2010 r., którego § 4 określał iż „Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ra-
mach hospitalizacji zapewnia całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia, przy
uwzględnieniu minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 tj. z późn. zm.) z tym, że sprawo-
wanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmia-
ny”, uprzejmie informuję że inicjatywa umieszczenia przedmiotowego zapisu powstała w związku ze zgłaszanymi przez środowisko
zawodowe pielęgniarek i położnych, w tym przedstawicieli samorządu oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych, pro-
blemami sprawowania opieki przez jedną pielęgniarkę lub położną nad 30-40 i więcej pacjentami w trakcie dyżuru.
Ustalenie minimalnego poziomu zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych na poziomie jednej pielęgniarki/położ-
nej na 20 pacjentów na jednej zmianie, wychodziło naprzeciw oczekiwaniom środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, do-
strzegającego nadmierne obciążenie i wynikające stąd niedostatki opieki nad pacjentami, zwłaszcza na zmianach popołudniowych
i nocnych. Ponadto zakładano, iż będzie to stanowić ważny element niezbędny przy zawieraniu przez świadczeniodawców kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Proponowana regula-
cja miała stanowić pierwszy krok w procesie określania zabezpieczenia poziomu opieki pielęgniarskiej/ położniczej w kontekście wa-
runków realizacji świadczeń gwarantowanych i stanowiła próbę rozwiązania problemu zgłaszanego do Ministra Zdrowia, dotyczącego
obsad pielęgniarskich w szpitalach - sprawowanie opieki przez jedną pielęgniarkę nad 40 i więcej pacjentami w trakcie dyżuru.
Należy zaznaczyć, iż projektowany przepis wskazywał maksymalną liczbę pacjentów pozostających pod opieką jednej pielęgniarki/po-
łożnej i jednocześnie nie stanowił przeszkody do ustalania przez kierowników zakładów opieki zdrowotnej zabezpieczenia opieki pie-
lęgniarskiej/ położniczej w większej liczbie, w zależności od specyfiki zakładu opieki zdrowotnej i rodzaju wykonywanych świadczeń
zdrowotnych. W żadnym wypadku treść przepisu nie miała jednocześnie stanowić norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, a tym
bardziej modelu opieki pielęgniarskiej/ położniczej nad pacjentami. Należy z całą mocą podkreślić, że jedynie dyrektor szpitala, w opar-
ciu o przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89 tj. z późn. zm.), ma kompetencje do ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w celu zapewnienia właści-
wego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych stosownie do stanu zdrowia pacjentów i potrzeb pielęgnacyjnych, po zasięgnię-
ciu opinii przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych działających na terenie zakładu.
W związku z tym, iż w ramach konsultacji społecznych zgłoszono szereg uwag do § 4 przedmiotowego projektu rozporządzenia,
a także ze względu na brak akceptacji środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych dla proponowanej regulacji, w projekcie
skierowanym do dalszych prac legislacyjnych zrezygnowano z umieszczenia kontrowersyjnego zapisu dotyczącego wskazania mi-
nimalnego poziomu zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych na poziomie jednej pielęgniarki/ położnej na
20 pacjentów na jednej zmianie. Pozostał natomiast zapis mówiący o tym, iż „Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach
hospitalizacji zapewnia całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia, przy uwzględnie-
niu minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 tj. z poźn. zm.)”.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

Jolanta Skolimowska

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
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Napodstawie: art. 9 ust.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia oraz Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach

opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, przedstawiam poniżej opinię w sprawie sposobu dokumentowania świadczeń
zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych.

1. Pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w oddziałach i szpitalach pediatrycznych mają obowiązek dokumentowania
ich w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej, dokumentacji zbiorczej wewnętrznej oraz dodatkowo mogą prowadzić doku-
mentację indywidualną zewnętrzną wg § 8 Rozporządzenia MZ z 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej w ZOZ.

2. Wszystkie świadczenia zdrowotne wynikające z opieki bezpośredniej nad pacjentem powinny być dokumentowane w doku-
mentacji indywidualnej wewnętrznej. W ramach opieki bezpośredniej pielęgniarki: 

• dokonują oceny stanu fizycznego, psychicznego i społecznego na podstawie analizy badania przedmiotowego i podmioto-
wego i analizy dokumentacji (uwzględniając m.in. dane dotyczące porodu, dotychczasowego rozwoju dziecka, nawyków, re-
akcji na hospitalizację itp.);

• określają diagnozy pielęgniarskie/problemy pielęgnacyjne;
• ustalają plan opieki oraz realizują świadczenia zgodnie z planem;
• realizują zlecenia lekarskie wg karty zleceń, w których dokumentują ich wykonanie;
• monitorują parametry wg potrzeb i dokumentują w kartach obserwacji;
• dokonują oceny stanu pacjenta pod koniec każdego dyżuru, analizują i oceniają efekty pielęgnowania.
Dokumentowania powyższych zadań należy dokonywać w historii choroby i dokumentach dodatkowych t. j. karty indywidualnej
pielęgnacji, karty obserwacji, karty gorączkowej, karty zleceń lekarskich, karty przebiegu znieczulenia (jeśli było realizowane
znieczulenie) lub historii pielęgnowania.
3. W księdze raportów pielęgniarskich, o której mowa w § 25 Rozporządzenia z 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu

dokumentacji medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej…, pielęgniarki powinny dokumentować:
• informacje statystyczne tj. liczba pacjentów przyjętych, wypisanych, hospitalizowanych, zmarłych;
• informacje dotyczące działalności oddziału (§ 25 ust. 4 Rozporządzenia określa jako ,,treść raportu’’), czyli świadczenia z za-

kresu tzw. opieki pośredniej odnoszącej się do pracy oddziału tj. ewentualne zdarzenia niepożądane, losowe, użyczenia lub
uszkodzenia aparatury medycznej, użyczenia leku na potrzeby innego oddziału itp.

Księga raportów pielęgniarskich w sytuacji prowadzenia indywidualnej dokumentacji opieki pielęgniarskiej nie powinna zawie-
rać informacji dotyczących opieki bezpośredniej nad pacjentem, gdyż znajdują się one w dokumentacji indywidualnej.
4. Księga zabiegów komórki organizacyjnej szpitala, o której mowa w § 26 w/cytowanego Rozporządzenia powinna znajdować

się w gabinetach zabiegowych, w których wykonywane są zabiegi na rzecz pacjentów z innych oddziałów lub ambulatoryj-
nych np. gabinet endoskopowy, gabinet opatrunkowy itp. Zlecenia lekarskie dotyczące pacjentów hospitalizowanych w od-
działach nie powinny być przepisywane z kart zleceń do ksiąg zabiegowych (ryzyko pomyłki), a realizowane w oparciu o od-
powiednio dostosowane druki kart zleceń jako indywidualna dokumentacja wewnętrzna.

5. Nieodzownym elementem dokumentowania świadczeń jest autoryzacja, czyli data wykonania świadczenia i czytelny podpis
osoby wykonującej (lub pieczątka i podpis nieczytelny).

6. Nadzór nad jakością prowadzonej dokumentacji w oddziale, jej przechowywania i kompletowania sprawować powinna bez-
pośrednio pielęgniarka oddziałowa.

7. Do z-cy dyrektora ds. pielęgniarstwa (naczelnej pielęgniarki) przełożonej pielęgniarek zakładu opieki zdrowotnej należy okre-
ślenie kryteriów do pielęgniarskiej oceny stanu bio-psycho-społecznego dziecka oraz określenie mechanizmów monitorowa-
nia jakości dokumentacji.

8. Tracą moc Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego nr 1/2003 z 14.03.2003 r.
w sprawie sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pe-
diatrycznych.

W Ministerstwie Zdrowia został przygotowany projekt nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentowania świadczeń zdrowot-
nych…, jak zostanie podpisany i opublikowany, wówczas opinia będzie musiała zostać uaktualniona o ewentualne zmiany.

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
w sprawie sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki

w oddziałach i szpitalach pediatrycznych z dnia 22.03.2010 r.
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Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego 
w sprawie kwalifikacji jakie powinna posiadać położna prowadząca poród w wodzie

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego
w sprawie podawania przez położną leków zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego i Położniczego
KK/53/08/10

Wrocław, dnia 03 sierpnia 2010 r. 

Pani
Dr Mariola Bartusek
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych
w Katowicach

Szanowna Pani Przewodnicząca, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 czerw-
ca 2010 r., znak: OIPiP/DP/2253/2010
w sprawie podawania leków podpajęczy-
nówkowo i zewnątrzoponowo przez po-
łożną, uprzejmie wyjaśniam, że położna
może podawać leki przez cewnik zaim-
plantowany do przestrzeni zewnątrzopo-
nowej oraz w okolice nerwów i splotów
nerwowych w terapii bólu pooperacyjne-
go i innych zespołów bólowych. Warun-
kiem realizacji tych świadczeń jest ukoń-

czenie kursu specjalistycznego Terapia
bólu ostrego u dorosłych (nr 02/10) pro-
gram przeznaczony dla pielęgniarek i po-
łożnych.

Z poważaniem
Konsultant Krajowy

w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Ginekologicznego i Położniczego

Leokadia Jędrzejewska

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego i Położniczego 
KK142/06/10 

Wrocław, dnia 28 czerwca 2010 r. 

Położna może prowadzić poród w wo-
dzie samodzielnie, pod warunkiem

ukończenia kursu specjalistycznego,
zgodnie z 6 ust. 1 pkt.3 lit. b rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodza-
ju i zakresu świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez
pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia

lekarskiego, oraz zakresu takich świad-
czeń wykonywanych przez położną sa-
modzielnie (Dz.U. z roku 2007, Nr 210,
poz. 1540) lub na zlecenie lekarskie.
Kurs specjalistyczny ma na celu uzyska-
nie przez położną kwalifikacji do wykony-
wania określonych czynności zawodo-
wych przy udzielaniu świadczeń pielę-
gnacyjnych, zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych lub rehabilitacyj-
nych (art. 1 Oc. ustawy z dnia 5 lipca 1
996r. o zawodach pielęgniarki i położnej
- tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 57,
poz. 602 ze zm.). 
Zdaniem Konsultanta, wykonanie zlece-
nia lekarskiego musi mieścić się w umie-

jętnościach jakie położna nabyła w trak-
cie kształcenia do zawodu lub kształce-
nia podyplomowego. Jeżeli zlecenie wy-
kracza poza zakres jej umiejętności to
powinna odmówić jego wykonania poda-
jąc przyczynę odmowy na piśmie. Nie
mając przygotowania specjalistycznego,
położna naraża kobietę rodzącą i jej
dziecko na niebezpieczeństwo zagroże-
nia utraty zdrowia lub życia. 

Z poważaniem
Konsultant Krajowy

w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Ginekologicznego i Położniczego

Leokadia Jędrzejewska

2010-08-02 08:15

Wsystemie kształcenia pielęgniarek,
położnych i ratowników medycz-

nych, realizowanym w publicznych szko-
łach wyższych, Naczelna Izba Kontroli
znalazła kilka nieprawidłowości.
Jako niewystarczające Naczelna Izba
Kontroli oceniła współdziałanie Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
nadzorującego szkoły wyższe, w tym
zawodowe, z Ministrem Zdrowia, nad-
zorującym uczelnie medyczne, dla kre-
owania polityki kształcenia w zawo-

dach medycznych. Najwyższa Izba
Kontroli negatywnie ocenia brak pełnej
wiedzy organów administracji publicz-
nej o potrzebach kadrowych (pielę-
gniarek, położnych, ratowników me-
dycznych) systemu ochrony zdrowia
w skali kraju i poszczególnych regio-
nów. Nieprzydatne były raporty roczne
konsultantów krajowych i wojewódz-
kich w dziedzinach specjalności me-
dycznych objętych kontrolą, na skutek
ich niejednorodności, spowodowanej
m.in. nieokreśleniem pożądanych
wskaźników liczby fachowych pracow-

ników ochrony zdrowia dla poszcze-
gólnych grup obywateli.
W ocenie Naczelnej Izby Kontroli, zanie-
chania te mogą uniemożliwić rzetelne
monitorowanie potrzeb oraz skuteczne
reagowanie na braki kadrowe, spodzie-
wane w związku z wejściem na rynek pra-
cy niżu demograficznego oraz spadkiem
zainteresowania podejmowaniem kształ-
cenia, szczególnie w przypadku zawodu
pielęgniarki.

Raport znajduje się na stronie NIK
www.nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli o kształceniu pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych
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Podstawy prawne realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
Ministerstwo Zdrowia
Departament Matki i Dziecka 

Warszawa, dnia 4 maja 2010 r. 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad
uczniami realizowana jest w oparciu

o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027, z późn. zm.) oraz następujących
aktów wykonawczych: 
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie
organizacji profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz.U.
Nr 139, poz. 1133), 

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.
Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia stomatologicznego ( Dz.U. Nr
140, poz. 1144, z późn. zm.), 

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wykazu obowiązkowych szczepień

oraz zasad przeprowadzania i doku-
mentacji szczepień ( Dz.U. Nr 237,
poz. 2018 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie
trybu orzekania o zdolności do upra-
wiania określonej dyscypliny sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia
21. roku życia oraz przez zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U.
Nr 139, poz. 1134). 

Zgodnie z przepisami, profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują: 
1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

sprawujący opiekę zdrowotną nad
uczniem na podstawie deklaracji wy-
boru lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej – w miejscu określonym
w umowie o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej; 

2. lekarz dentysta - w miejscu określo-
nym w umowie o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej; 

3. pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna
–w znajdującym się na terenie szkoły
gabinecie profilaktyki zdrowotnej i po-
mocy przedlekarskiej. W przypadku
braku na terenie szkoły gabinetu profi-
laktyki i pomocy przedlekarskiej –

w miejscu określonym w umowie
o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej. 

Wykaz gwarantowanych świadczeń profi-
laktycznej opieki zdrowotnej oraz warun-
ki ich realizacji określają następujące za-
łączniki do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowot-
nej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139): 
1. Załącznik nr 1: Wykaz świadczeń gwa-

rantowanych lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej oraz warunki ich re-
alizacji – w którym określono, między
innymi, warunki, zakres i częstotliwość
badań profilaktycznych uczniów; 

2. Załącznik nr 4: Wykaz świadczeń gwa-
rantowanych pielęgniarki lub higienist-
ki szkolnej udzielanych w środowisku
nauczania i wychowania oraz warunki
ich realizacji – w którym określono wa-
runki, zakres i częstotliwość świad-
czeń pielęgniarki albo higienistki
szkolnej. 

Dagmara Korbasińska 
Dyrektor Departamentu 

Matki i Dziecka
www.mz.gov.pl

• Pismo NRPiP z dnia 14 lipca 2010 r. do MZ w sprawie chorób zawodowych dotyczących układu mięśniowo-szkieletowego z za-

łącznikami i pismo z MZ w przedmiotowej kwestii. …więcej www.izbapiel.org.pl, 2010-07-21 15:13:14

• Odpowiedź Pana Tadeusza Zająca – Głównego Inspektora Pracy na kwestie będące przedmiotem pisma NRPiP.

…więcej www.izbapiel.org.pl, 2010-07-28 13:01:46

• Wstępna ocena poziomu opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w Polsce” - dokument opracowany przez NRPiP

…więcej www.izbapiel.org.pl, 2010-07-22 13:32:06

• Odpowiedź UOKiK na skargę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej Naczelna Izba Pielęgniarek i Położ-

nych przekazuje aktualną informację na temat stanu sprawy, wszczętej z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o po-

dejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

…więcej www.izbapiel.org.pl, 7 sierpnia 2010

• 4 czerwca 2010 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazały się ustawy reformujące polską naukę. Pakiet ustaw, przyjęty przez Sejm nie-

mal jednogłośnie, został 20 maja podpisany przez wykonującego obowiązki Prezydenta RP Marszałka Sejmu Bronisława Komo-

rowskiego i wejdzie w życie 1 października 2010 r. …więcej www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualności
• Pielęgniarka oddziałowa nie do zastąpienia Danuta Frey 

…więcej www.rp.pl/artykuł, ostatnia aktualizacja 18-06-2010 03:00 Rzeczpospolita

• Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskami Ministerstwa Zdrowia, które stanowią odpowiedzi na apele okręgowych izb pie-

lęgniarek i położnych. Stanowiska zostały zamieszczone na stronie Departamentu Pielęgniarek i Położnych www.mz.gov.pl
(pielęgniarki i położne) w zakładce (współpraca z Samorządem).
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Bar∏omiej Rupik ● Mgr prawa, Specjalista ds. prawnych Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Zgodnie z art. 44a ust. 1 ustawy o zak∏a-

dach opieki zdrowotnej, w publicznych

zak∏adach opieki zdrowotnej istnieje obowià-

zek przeprowadzenia konkursu na stanowiska

kierownicze w tym m.in. na stanowisko naczel-

nej piel´gniarki, prze∏o˝onej piel´gniarek oraz

piel´gniarek oddzia∏owych. Procedura konkur-

sowa zosta∏a uregulowana w rozporzàdzeniu

Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej w spra-

wie szczegó∏owych zasad przeprowadzania

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze

w publicznych zak∏adach opieki zdrowotnej,

sk∏adu komisji konkursowej oraz ramowego

regulaminu przeprowadzania konkursu

(Dz.U. 1998, Nr 115, poz. 749 z póên. zm.).

W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia

i Opieki Spo∏ecznej w sprawie kwalifikacji

wymaganych od pracowników na poszcze-

gólnych rodzajach stanowisk pracy w pu-

blicznych zak∏adach opieki zdrowotnej

(Dz.U. 1999, Nr 30, poz. 300 z póên. zm.),

ustawodawca przewidzia∏ nast´pujàce wy-

mogi kwalifikacyjne: 

1) na stanowisko naczelnej piel´gniarki:

• wykszta∏cenie wy˝sze piel´gniarskie oraz 5

lat pracy w zawodzie lub

• wykszta∏cenie inne wy˝sze majàce zastoso-

wanie przy udzielaniu Êwiadczeƒ w dzia-

∏alnoÊci podstawowej i Êrednie medyczne

oraz 5 lat pracy w zawodzie;

2) na stanowisko prze∏o˝onej piel´gniarek,

po∏o˝nych zak∏adu:

• wykszta∏cenie wy˝sze piel´gniarskie oraz 3

lata pracy w zawodzie lub

• wykszta∏cenie inne wy˝sze majàce zastoso-

wanie przy udzielaniu Êwiadczeƒ w dzia-

∏alnoÊci podstawowej i Êrednie medyczne

oraz 3 lata pracy w zawodzie lub

• wykszta∏cenie Êrednie medyczne i specjali-

zacja oraz 6 lat pracy w zawodzie;

3) na stanowisko piel´gniarki/po∏o˝nej od-

dzia∏owej:

• wykszta∏cenie wy˝sze piel´gniarskie lub

inne wy˝sze majàce zastosowanie przy

udzielaniu Êwiadczeƒ w dzia∏alnoÊci pod-

stawowej i Êrednie medyczne oraz 3 lata

pracy (w zawodzie) w szpitalu lub

• Êrednie medyczne i specjalizacja oraz 5 lat

pracy (w zawodzie) w szpitalu lub

• Êrednie medyczne i kurs kwalifikacyjny

oraz 7 lat pracy (w zawodzie) w szpitalu. 

Majàc na uwadze powy˝sze regulacje

prawne stwierdziç nale˝y, i˝ ustawodawca

ograniczy∏ publicznym zak∏adom opieki

zdrowotnej mo˝liwoÊç tworzenia dowolnych

piel´gniarskich stanowisk kierowniczych. 

PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ zastàpienie

stanowisk: piel´gniarki naczelnej, prze∏o˝onej

piel´gniarek, po∏o˝nych zak∏adu, czy piel´-

gniarek/po∏o˝nych oddzia∏owych, innymi sta-

nowiskami np. piel´gniarkami koordynujàcy-

mi, koordynatorami, czy innymi wymyÊlnymi

stanowiskami, jest obejÊciem procedury kon-

kursowej, co stanowi naruszenie art. 44a ust.

1 ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej. 

Przedstawione stanowisko znajduje pe∏ne
poparcie:
1) w wyroku Wojewódzkiego Sàdu admini-

stracyjnego w Krakowie z dnia 18 grudnia

2007 r. wydanego w sprawie III SA/Kr

909/07, w którym Sàd ten stwierdzi∏, ˝e:

„(…) wprowadzenie w statucie z.o.z. za-

miast stanowiska „naczelnej piel´gniarki

„stanowiska „koordynator do spraw piel´-

gniarstwa” stanowi obejÊcie prawa zarówno

w zakresie wymaganych kwalifikacji zawo-

dowych i sta˝u, jak te˝ powo∏ywania w dro-

dze konkursu”. Sk∏ad orzekajàcy w sprawie

niniejszej podziela przedstawione stanowi-

ska i w konsekwencji zasadnoÊç podstawo-

wego zarzutu skargi kasacyjnej.”

2) w wyroku Naczelnego Sàdu Administra-

cyjnego z dnia 28.08.2008 r. wydanego

w sprawie II OSK 666/08, w którym Sàd

ten stwierdzi∏, ˝e:

„1. Skoro art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 30

sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowot-

nej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), wy-

maga, by stanowisko „naczelnej piel´gniarki”

w publicznych zak∏adach opieki zdrowotnej

(poza wyjàtkiem wskazanym w tym przepi-

sie) obsadzane by∏o w wyniku konkursu,

a osoba ta winna legitymowaç si´ okreÊlo-

nym w „taryfikatorze kwalifikacyjnym” wy-

kszta∏ceniem i sta˝em pracy, to wykreÊlenie

ze statutu tego stanowiska i zastàpienie go

innym, nieprzewidzianym w przepisach, któ-

remu przypisane mia∏yby byç te same obo-

wiàzki i uprawnienia, jakie mia∏a osoba za-

trudniona na stanowisku naczelnej piel´-

gniarki w oczywisty sposób narusza obowià-

zujàce przepisy i wykracza poza zakres spraw,

które mogà byç uregulowane w statucie. 

2. SamodzielnoÊç statutowa dotyczy jedynie

spraw nieuregulowanych w ustawie, oczywi-

stym jest, ˝e nie mo˝e ona prowadziç do ta-

kiego ukszta∏towania struktury organizacyjnej

zak∏adu opieki zdrowotnej, które by∏oby

sprzeczne z ustawà.”

3) w wyroku Naczelnego Sàdu Administra-

cyjnego z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie II OSK 119/10, w którym Sàd

ten stwierdzi∏, ˝e:

„(…) podstawowe znaczenie majà przepisy

ustawy o zoz, które w art. 44a wprowadzajà

obowiàzek przeprowadzania konkursów na

okreÊlone stanowiska, w tym na stanowiska na-

czelnej piel´gniarki, prze∏o˝onej piel´gniarek,

piel´gniarki oddzia∏owej. Jest to przepis bez-

wzgl´dnie obowiàzujàcy i zmiana jego posta-

nowieƒ poprzez likwidacj´ okreÊlonych w nim

stanowisk prowadzi do pozbawienia samorzà-

du piel´gniarek ustawowych uprawnieƒ zwià-

zanych ze sprawowaniem pieczy nad wykony-

waniem zawodu, wynikajàcych z przepisu art.

4 ust. 1, w którym w ust. 2 pkt 4 stwierdza si´,

˝e samorzàd wykonuje swoje zadania w szcze-

gólnoÊci poprzez m.in. przewodniczenie komi-

sjom konkursowym na stanowiska piel´gnia-

rek naczelnych, prze∏o˝onych i piel´gniarek

oddzia∏owych oraz uczestnictwo w konkur-

sach na inne stanowiska kierownicze w s∏u˝bie

zdrowia. Statutowa zmiana stanowisk i wpro-

wadzenie w miejsce stanowisk wymienionych

zarówno w ustawie o zoz jak i w ustawie o sa-

morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych – nowych

stanowisk, w ustawach nie wymienionych mo-

˝e byç uznane za obejÊcie prawa prowadzàce

do naruszenia ustawowych uprawnieƒ samo-

rzàdu piel´gniarek.” ■

Stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej objęte procedurą konkursową – nie do obejścia!
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Istotà planowania zasobów kadrowych

i doboru kadr jest Êwiadome wiàzanie lu-

dzi o okreÊlonych cechach z pracami okre-

Êlonego rodzaju, tak, by w optymalny spo-

sób wykorzystaç ich wiedz´, umiej´tnoÊci

i zdolnoÊci po to, aby zapewniç wysokà wy-

dajnoÊç i jakoÊç pracy.

Ustalanie liczebnoÊci pracowników w sze-

rokim uj´ciu, poprzedzone powinno byç

analizà zatrudnienia z uwzgl´dnieniem przy-

j´tych celów i strategii instytucji. 

W przypadku zak∏adów opieki zdrowot-
nej, analiza winna uwzgl´dniaç:
• aktualny i przewidywany stan i struktur´

ludnoÊci, 

• aktualnà i przewidywanà chorobowoÊç

spo∏eczeƒstwa,

• aktualny poziom „potrzeb” na us∏ug´

zdrowotnà,

• aktualnà i przewidywanà struktur´ organi-

zacyjnà i funkcjonalnà systemu ochrony

zdrowia,

• przyj´te ogólnoÊwiatowe wskaêniki li-

czebnoÊci pracowników medycznych (le-

karzy, piel´gniarek) na 10 000 tys. ludno-

Êci i/lub wskaênik liczby ludnoÊci przypa-

dajàcy na 1 pracownika medycznego (le-

karza, piel´gniark´).

Najtrudniejszym w analizie jest okreÊle-

nie „potrzeb” na us∏ug´ zdrowotnà. Trud-

noÊç wynika z ró˝norodnoÊci tych „po-

trzeb”. Jedne okreÊlane jako uÊwiadomione,

przejawiajà si´ zg∏aszalnoÊcià do zak∏adów

opieki zdrowotnej osób potrzebujàcych po-

mocy medycznej. 

Sà te˝ potrzeby, które dostrzegane sà

przez lekarzy, epidemiologów, organizato-

rów opieki zdrowotnej, ale nie przez jed-

nostki, spo∏eczeƒstwo. Te okreÊla si´ mia-

nem „nieuÊwiadomione”. Kolejnà grup´

„potrzeb” us∏ug zdrowotnych stanowià te

wynikajàce z sytuacji mogàcych wystàpiç, ale

czasu ich pojawienia si´, nie mo˝na przewi-

dzieç – to masowe wypadki, katastrofy, epi-

demie. 

W w´˝szym zakresie analiza poprzedzajà-
ca ustalenie liczebnoÊci pracowników wy-
maga:

• ustalenia wymogów kwalifikacyjnych dla

poszczególnych stanowisk pracy,

• okreÊlenia docelowego stanu i struktury

zatrudnienia,

• przeprowadzenia analizy ró˝nic mi´dzy

stanem poczàtkowym, a stanem na koniec

okresu przyj´tego do analizy,

• przeprowadzenie analizy naturalnego ru-

chu pracowników – odejÊcia na emerytu-

r´, rent´, rozwiàzania stosunku pracy,

przyj´ç, zgonów.

Punktem wyjÊcia dla analiz zatrudnienia
jest rozwa˝enie:
• Stanu ewidencyjnego zatrudnionych –

jest to liczba pracowników w danym dniu,

ustalona na podstawie ewidencji zatrud-

nionych bez wzgl´du na faktycznà obec-

noÊç w pracy oraz bez wzgl´du na przy-

czyny nieobecnoÊci.

• Przeci´tnego stanu zatrudnienia, który

oblicza si´ metodà uproszczonà (Êrednia

chronologiczna) i metodà Êcis∏à (Êrednia

arytmetycznej):

Ârednia chronologiczna
1/2Zp + Zs + 1/2Zk podzielone przez 2

Ârednia arytmetyczna
SZi podzielone przez n

Zp – stan zatrudnienia w pierwszym dniu

analizowanego okresu

Zs – stan zatrudnienia w Êrodkowym dniu

analizowanego okresu

Zk – stan zatrudnienia w ostatnim dniu ana-

lizowanego okresu

Zi – stan ewidencyjny zatrudnienia w po-

szczególnych dniach analizowanego okresu

(dla niedziel przyjmuje si´ do obliczenia

ewidencyjny stan zatrudnienia z poprzednie-

go dnia roboczego)

n – liczba dni kalendarzowych.

• Wskaênika wykorzystania liczebnoÊci
pracowników:

– jest to iloraz przeci´tnej liczby pracowni-

ków obecnych w pracy w danym okresie

i przeci´tnej ewidencyjnej liczby pracowni-

ków w tym okresie. (miesiàc, kwarta∏).

Wskaênik ten odzwierciedla proporcje

obecnych w pracy do osób nieobecnych, wy-

maga uzupe∏nienia analizà przyczyn nie-

obecnoÊci pracowników w pracy, przy czym

za nieobecnych w pracy uznaje si´ osoby

przebywajàce na zwolnieniu lekarskim, urlo-

pach, delegowanych do prac poza zawodo-

wych (np. dzia∏alnoÊci zwiàzkowej).

Przyk∏ad:
Liczba przepracowanych pracownikodni

wynosi: 6344

Liczba dni roboczych analizowanego mie-

siàca: 22 dni

Przeci´tna ewidencyjna liczba pracowników:

305

Przeci´tna liczba obecnych w pracy:

to 6344/22 = 288,4

Wykorzystanie liczebnoÊci pracowników: 

288,4/305 x 100% = 94,5%

100%-94,5%=5,5% tj.: 5,5% ogó∏u za-

trudnionych nie by∏o w danym miesiàcu

(okresie) w pracy 

jeÊli 305 osób stanowi 100% to 5,5%= 16,8

czyli oko∏o 17 osób

• Dynamiki zatrudnienia
– indeks zatrudnienia o podstawie sta∏ej

Z1/Z0 x 100, Z2/Z0 x 100, Z3/Z0 x 100 

– indeks ∏aƒcuchowy,

Z1/Z0 x 100, Z2/Z1 x 100, Z3/Z2 x 100

Analiza dynamiki zatrudnienia przedstawia

zmiany zatrudnienia w poszczególnych okre-

sach, mo˝na jà odnieÊç do ogó∏u zatrudnio-

nych lub zatrudnionych w danej grupie zawo-

dowej/ komórce organizacyjnej. Zwykle przed-

stawia si´ tà dynamik´ porównujàc zatrudnie-

nie w poszczególnych latach kalendarzowych

lub miesiàcach poprzez okreÊlone wskaêniki.

Przyk∏ad:
W 2005 r. zatrudnionych by∏o 

234 piel´gniarek

W kolejnych latach: 2006 – 230 piel´gniarek

2007 – 221 piel´gniarek

2008 – 225 piel´gniarek

2009 – 229 piel´gniarek

Analiza do planowania zasobów personalnych

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
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indeks zatrudnienia o podstawie sta∏ej – czy-

li porównanie zatrudnienia do roku 2005

zatrudnienie w 2006 r. w porównaniu do

2005 r., wynosi 230/234 x 100 = 98,3%

zatrudnienie w 2007 r. w porównaniu do

2005 r., wynosi 221/234 x 100 = 94,4%

zatrudnienie w 2008 r. w porównaniu do

2005r., wynosi 225/234 x 100 = 96,1%

zatrudnienie w 2009 r. w porównaniu do

2005 r., wynosi 229/234 x 100 = 97,9%

interpretacja: mimo wzrostu zatrudnienia

od 2006 r. liczba zatrudnionych nie osiàgn´-

∏a stanu z 2005 r.

indeks ∏aƒcuchowy – porównanie zatrudnie-

nia z okreÊlonego roku do roku poprzedniego

zatrudnienie 2006 r. w porównaniu do 2005 r.,

wynosi 230/234 x 100=98,3%

zatrudnienie 2007 r. w porównaniu do 2006 r.,

wynosi 221/230 x 100=96,0%

zatrudnienie 2008 r. w porównaniu do 2007 r.,

wynosi 225/221 x 100=101,8%

zatrudnienie 2009 r. w porównaniu do 2008 r.,

wynosi 229/225 x 100=101,7%

interpretacja: wzrost zatrudnienia nastàpi∏

w latach 2008 i 2009 w porównaniu z ro-

kiem 2007, w tym te˝ roku zatrudnienie pie-

l´gniarek by∏o najni˝sze.

• Wskaênik przyj´ç 
liczba pracowników przyj´tych x 100

stan zatrudnienia z ostatniego 

dnia analizowanego okresu

• Wskaênik zwolnieƒ
liczba pracowników zwolnionych x 100

stan zatrudnienia z ostatniego

dnia analizowanego okresu

Wskaêniki przyj´ç i zwolnieƒ przedsta-

wiajà fluktuacj´ pracowników. Powinny byç

sobie równe. W przypadku ró˝nic wymaga-

jà analiz uzupe∏niajàcych ustalajàcych przy-

czyny wzrostu/ spadku liczby przyj´tych

i/lub wzrostu/spadku liczby zwolnionych.

Nale˝y przy tym zwróciç uwag´, ani zbyt

du˝a wymiana pracowników ani te˝ d∏ugo-

trwa∏a stabilnoÊç „kostnienie” za∏óg pracow-

niczych dla zak∏adu pracy nie sà korzystne.

• Wskaênik struktury zatrudnionych
liczba osób zatrudnionych w grupie (zawodo-

wa, o okreÊlonym wieku) x 100 ogólna prze-

ci´tna liczba zatrudnionych w danym okresie

Ponadto przed przystàpieniem do ustale-

nia liczebnoÊci pracowników nieodzownym

jest przeprowadzenie analizy metod pracy

i wymogów zwiàzanych z tymi metodami,

analiza procedur i standardów oraz wymo-

gów bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

Przyk∏ad:
W danym zak∏adzie ogólna przeci´tna liczba

zatrudnionych piel´gniarek wynosi 305

osób w tym: o sta˝u pracy do 5 lat 20 osób

od 6-10 lat 57, od 11-15lat – 76 osób, od

16-20 lat – 84 osoby, o sta˝u 21 lat i powy-

˝ej – 68 osób

Struktura sta˝u pracy zatrudnionych piel´-

gniarek kszta∏tuje si´ nast´pujàco:

Sta˝ do 5 lat 20x100/305=6,55%

Sta˝ 6-10 lat: 57x100/305=18,69%

Sta˝ 11-15 lat: 76x100/305=24,9%

Sta˝ 16-20 lat: 84x100/305= 27,5%

Sta˝ 21 lat i powy˝ej: 68x100/305 =22,3%

lub

Struktura zatrudnionych z uwzgl´dnieniem

kwalifikacji:

Z wykszta∏ceniem wy˝szym piel´gniarskim

– magisterskie: 7x100/305=2,3%

Z wykszta∏ceniem wy˝szym nie piel´gniar-

skim: 5x100/305= 1,6%

Z licencjatem: 18x100/305=5,9%

Dyplomowane po kursach kwalifikacyjnych:

23x100/305=7,5%

Dyplomowane ze specjalizacjà:

6x 100/305=2%

Dyplomowane bez dodatkowych kwalifikacji:

246x100/305= 80,65%

Podsumowujàc: zmiennoÊç sytuacji zdro-

wotnej jednostek i spo∏eczeƒstwa, me-

tod diagnozowania i leczenia, regulacji

prawnych i organizacyjnych, zakresu zadaƒ

przyj´tych przez podmioty opieki zdrowot-

nej nie pozwala na to, aby planowanie perso-

nalne by∏o aktem jednorazowym. Publiko-

wane dotychczas w formie rozporzàdzeƒ,

czy te˝ projektów wskaêniki obsady kadro-

wej nie by∏y osiàgane, lub by∏y przekraczane,

lub nie uwzgl´dnia∏y (bo nie mog∏y) no-

wych jednostek organizacyjnych. Szybko te˝

stawa∏y si´ aktami „martwymi”. Ustalanie li-

czebnoÊci kadr w opiece zdrowotnej, zw∏asz-

cza liczebnoÊci piel´gniarek i po∏o˝nych jest

niezwykle skomplikowane. Uzale˝nione od

wielu czynników, w tym czynników nieprze-

widywalnych co do czasu trwania. Pomijam

warunki lokalowe, wyposa˝enie, metody

i powtarzalnoÊç zadaƒ, inne grupy zawodo-

we, przepisy bhp. 

Specyfika pracy piel´gniarki wymaga go-

towoÊci stawienia si´ na has∏o „siostro”, któ-

rego pojawienie si´ jest nieprzewidywalne.

Ponadto piel´gniarki to kobiety, trudno po-

zbawiaç je prawa do macierzyƒstwa, a to ma

okreÊlone konsekwencje w planowaniu ob-

sady kadrowej, piel´gniarki bywa, ˝e choru-

jà, ulegajà wypadkom, podnoszà swoje kwa-

lifikacje, zmieniajà miejsce zamieszkania,

miejsce pracy, odchodzà na emerytur´. 

Zarzàdzajàcy zak∏adami opieki zdrowot-

nej, aby zapewniç ciàg∏oÊç opieki podopiecz-

nym winni w planowaniu niezb´dnej liczby

kadr uwzgl´dniaç wszystkie czynniki. 

Planowanie personalne jest wi´c proce-
sem dynamicznym obejmujàcym: 
• okreÊlenie celów i strategii zak∏adu,

• prognozowaniem potrzeb kadrowych

(adekwatnych do celów i strategii zak∏adu,

do stanu zdrowia spo∏eczeƒstwa),

• okresowe analizy stanu zatrudnienia,

• okreÊlenie celów polityki personalnej za-

k∏adu,

• ustalanie planów i programów zatrudnie-

nia,

• ocen´.

OkreÊlenie celów i strategii zak∏adu po-

winno obejmowaç co najmniej trzylet-

ni okres co nie znaczy, ˝e nie mo˝e byç d∏u˝-

szy. Bez wzgl´du na przyj´te okresy realizacji

celów wymagana jest systematyczna, okreso-

wa ich ocena pod wzgl´dem aktualnoÊci

i koniecznoÊci wprowadzenia zmian. To one

stanowià sytuacj´ wyjÊciowà do dalszych

analiz.

Wa˝na te˝ jest analiza ekonomiczna i oce-

na kondycji finansowej zak∏adu, która tutaj

zosta∏a pomini´ta.

Przedstawione powy˝ej wzory s∏u˝à

g∏ównie okresowej analizie stanu zatrudnie-

nia, okreÊleniu celów polityki personalnej

i prognozowaniu potrzeb kadrowych.
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Kształcenie pielęgniarek i położnych w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowi-

cach (SUM) powsta∏ w 1948 r. na mocy

rozporzàdzenia Rady Ministrów z dn. 20

marca, jako Akademia Lekarska z jednym

wydzia∏em lekarskim oraz oddzia∏em stoma-

tologicznym z siedzibà w Rokitnicy Bytom-

skiej. Rok póêniej przemianowano jà na Âlà-

skà Akademi´ Lekarskà, nast´pnie zaÊ na

Âlàskà Akademi´ Medycznà im. Ludwika

Waryƒskiego.

W latach siedemdziesiàtych minionego

wieku Uczelnia sta∏a si´ najwi´kszà akade-

mià medycznà w kraju. Uruchomiono trzy

nowe wydzia∏y: Farmaceutyczny z Oddzia-

∏em Analityki Medycznej w Sosnowcu,

a tak˝e drugi Lekarski oraz w 1974 r. Piel´-

gniarski (w∏àczony z czasem - jako Oddzia∏

– w struktur´ drugiego Wydzia∏u Lekarskie-

go). Nadanie Âlàskiej Akademii Medycznej

rangi Uniwersytetu Medycznego, to kolejny

krok w podniesieniu presti˝u kszta∏cenia

akademickiego kadry medycznej. 

Celem nauczania na wszystkich kierun-

kach studiów jest wykszta∏cenie ró˝nych spe-

cjalistów w zawodach medycznych dla po-

trzeb zak∏adów opieki zdrowotnej, oÊrodków

opieki paliatywno-hospicyjnej, oÊrodków re-

habilitacji dzieci i doros∏ych, zak∏adów piel´-

gnacyjno-opiekuƒczych, placówek opiekuƒ-

czo-wychowawczych i szkó∏. Kszta∏cenie stu-

dentów dostosowano do zaleceƒ zawartych

w Deklaracji Boloƒskiej, m.in. w zakresie or-

ganizacji studiów poprzez wprowadzenie po-

ziomów kszta∏cenia (studia I i II stopnia);

proces dydaktyczny realizowany jest w opar-

ciu o najnowsze standardy spe∏niajàce wymo-

gi Unii Europejskiej. Procesy dostosowawcze

zmierzajà w kierunku bezwarunkowego

uznawania kwalifikacji zawodowych naszych

absolwentów przez kraje Unii Europejskiej.

Âlàski Uniwersytet Medyczny posiada

akredytacj´ Paƒstwowej Komisji Akredytacyj-

nej na kszta∏cenie na kierunkach lekarskich,

farmacji, analityki medycznej, zdrowia pu-

blicznego, piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa oraz

certyfikat Departamentu Edukacji Stanów

Zjednoczonych na kszta∏cenie w j´zyku an-

gielskim na kierunku lekarskim. Oceny zgod-

noÊci z obowiàzujàcymi standardami kszta∏ce-

nia i z podstawowymi kryteriami jakoÊciowy-

mi w zakresie wymagaƒ kadrowych, progra-

mowych i organizacyjnych dokona∏y: Krajo-

wa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycz-

nego oraz Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna.

W ramach pi´ciu wydzia∏ów SUM

kszta∏ceni sà farmaceuci, lekarze medycyny,

lekarze dentyÊci, piel´gniarki, po∏o˝ne, fizjo-

terapeuci, analitycy medyczni, bio-technolo-

dzy, a tak˝e specjaliÊci z zakresu zdrowia pu-

blicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki

i kosmetologii. Oprócz studiów stacjonar-

nych SUM stworzono mo˝liwoÊç studiów

niestacjonarnych (wieczorowych i zaocz-

nych). W ramach szkolenia podyplomowe-

go prowadzone sà stacjonarne i niestacjonar-

ne studia doktoranckie, a tak˝e szkolenia

i kursy specjalizacyjne.

Uniwersytet umo˝liwia równie˝ inne for-

my kszta∏cenia, m.in. indywidualny tok stu-

diów, system „mistrz–uczeƒ”, zaj´cia fakulta-

tywne, wyk∏ady zintegrowane. O efektyw-

noÊci pracy dydaktycznej SUM najlepiej

Êwiadczà uzyskiwane rokrocznie przez jej

studentów stypendia Ministra Zdrowia za

Beata Naworska ● Dr n. med., mgr piel´gniarstwa, po∏o˝na, absolwentka

podyplomowych studiów z zakresu Organizacja i Zarzàdzanie w Ochronie

Zdrowia. Kierownik Zak∏adu Propedeutyki Po∏o˝nictwa Katedry Zdrowia

Kobiety, WOZ SUM w Katowicach 

Halina Kulik ● Dr n. hum., mgr piel´gniarstwa, absolwentka podyplomowych 

studiów z zakresu Organizacja i Zarzàdzanie w Ochronie Zdrowia. Adiunkt, Kierownik

Zak∏adu Propedeutyki Piel´gniarstwa Katedry Piel´gniarstwa, WOZ SUM w Katowicach 
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wybitne wyniki w nauce, a tak˝e nagrody

w ogólnopolskich konkursach wiedzy (m.in.

Primus Inter Pares i Primus Ekspert Medyk)

oraz krajowych i mi´dzynarodowych stu-

denckich konferencjach naukowych. Wysoki

poziom kszta∏cenia w SUM potwierdzajà

tak˝e dotychczasowe wyniki lekarskich egza-

minów paƒstwowych, w których absolwen-

ci ÂAM zdobyli najwy˝szà liczb´ punktów. 

Wielu przedstawicieli kadry Âlàskiego Uni-

wersytetu Medycznego uczestniczy w pracach

gremiów pozauczelnianych, m.in. komitetów

Polskiej Akademii Nauk, instytutów i towa-

rzystw naukowych oraz wojewódzkiego i kra-

jowego nadzoru specjalistycznego. 

Od roku akademickiego 2005/2006 SUM

uczestniczy w programie wymiany studentów,

doktorantów i nauczycieli akademickich Socra-

tes/Erasmus. Porozumienia o wspó∏pracy

w tym zakresie zawarto ju˝ z 20 uniwersyteta-

mi medycznymi z takich krajów, jak: Czechy,

Dania, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy,

S∏owacja, W´gry, W∏ochy, Rumunia, Turcja.

Na wydzia∏ach SUM wprowadzono European

Credit Transfer System niezb´dny do mi´dzy-

narodowej wymiany. Uczelnia uczestniczy tak-

˝e w wielooÊrodkowych programach badaƒ

klinicznych oraz projektach 6. Programu Ra-

mowego Unii Europejskiej. Wiele katedr i kli-

nik prowadzi wspó∏prac´ naukowo-badawczà

z oÊrodkami europejskimi oraz w innych cz´-

Êciach Êwiata, m.in. w USA, Kanadzie, Japonii. 

Kolejnym atutem SUM jest dobrze wy-

posa˝ona Biblioteka, której zbiory liczà ok.

149 tys. wol. ksià˝ek oraz ponad 29 tys. wol.

czasopism specjalistycznych, zlokalizowa-

nych w Bibliotece G∏ównej w Katowicach

oraz jej oddzia∏ach w oÊrodkach SUM w Ka-

towicach Ligocie, Zabrzu, Zabrzu Rokitnicy

i Sosnowcu. Biblioteki wyposa˝one sà w czy-

telnie tradycyjne i komputerowe. Biblioteka

pracuje w zintegrowanym systemie biblio-

teczno-informacyjnym ALEPH, umo˝liwia-

jàcym pe∏nà obs∏ug´ czytelników w zakresie

informacji o zasobach bibliotecznych ca∏ej

uczelni (dokonywanie zamówieƒ w trybie

on-line, Êledzenie wp∏ywu gromadzonych

ksià˝ek i czasopism). Katalogi dost´pne sà

zarówno w ca∏ej sieci uczelni, jak i – przez In-

ternet – z komputerów osobistych. Dzi´ki

posiadanym bazom medycznym, m.in. Me-

dline, Embase, SCI-Expanded, Biblioteka

SUM zapewnia dost´p do elektronicznych

zasobów piÊmiennictwa naukowego, a tak˝e

oferuje szkolenia w zakresie korzystania z baz

medycznych oraz Internetu.

Wydział Opieki Zdrowotnej
W∏adze Uczelni realizujàc Rzàdowy Pro-

gram Transformacji Kszta∏cenia Piel´gniarek

i Po∏o˝nych oraz uczestniczàc w procesie istot-

nych przewartoÊciowaƒ organizacji i zadaƒ

ochrony zdrowia w naszym kraju, powo∏a∏y

decyzjà Senatu z 28 marca 2001 r. Wydzia∏

Opieki i OÊwiaty Zdrowotnej. Siedzibà Wy-

dzia∏u zosta∏ budynek w Katowicach Ligocie

przy ulicy Medyków 12. Uchwa∏à Senatu nr

12/2005 z 28 wrzeÊnia 2005 r. zmieniono na-

zw´ Wydzia∏u Opieki i OÊwiaty Zdrowotnej

na Wydzia∏ Opieki Zdrowotnej. Organizato-

rem Wydzia∏u, jego pierwszym zwierzchni-

kiem, a tak˝e Dziekanem w latach 2002-2005

oraz 2005-2008 by∏ prof. dr hab. n. med. Zbi-

gniew Gàsior. Obecnie Dziekanem na kolejnà

kadencj´ na lata 2008-2012 jest prof. dr hab.

n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. Wydzia∏

prowadzi w ramach studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych studia I i II na kierunkach:

piel´gniarstwo, po∏o˝nictwo, fizjoterapia oraz

posiada uprawnienia do nadawania stopnia

naukowego doktora nauk medycznych w dys-

cyplinie medycyna, a tak˝e od 25 stycznia

2010 r. w zakresie nauk o zdrowiu. 

Nastruktur´ organizacyjnà Wydzia∏u

Opieki Zdrowotnej sk∏ada si´ 40 jed-

nostek naukowo-dydaktycznych, w tym 21

katedr, klinik i oddzia∏ów klinicznych, 18 za-

k∏adów oraz Studium Wychowanie Fizyczne-

go i Sportu, które sà zlokalizowane w Katowi-

cach, Bytomiu, Rudzie Âlàskiej i Tychach. Ka-

dr´ dydaktycznà stanowi prawie 200 nauczy-

cieli akademickich ró˝nych specjalnoÊci. Licz-

ba studentów w roku akademickim

2008/2009 wynosi∏a – 1557. Docelowo pla-

nowane jest zwi´kszenie liczby studentów do

prawie 1900. Przy Katedrach i Zak∏adach

dzia∏a 14 kó∏ naukowych Studenckiego Towa-

rzystwa Naukowego, które zrzeszajà ponad

100 studentów. Reprezentantem m∏odzie˝y

jest Samorzàd Studencki liczàcy 10 osób. 

Zakład Propedeutyki 
Położnictwa

W ramach WOiOZ utworzono Kole-

gium Kszta∏cenia Umiej´tnoÊci Po∏o˝ni-

czych. Pierwszà kadr´ dydaktycznà Kole-

gium stanowi∏y: dr n. med. Irena Caus – kie-

rownik zak∏adu oraz:

• mgr Katarzyna Dymczyk

• mgr Aleksandra Jasiƒska

• mgr Jolanta Kamiƒska

• mgr Gra˝yna Krzemieƒ

• mgr Katarzyna Leszczyƒska

• mgr Monika Mazurek

• mgr Beata Naworska

• mgr Kornelia Wac

• mgr Bianka Wittman-Fulde.

Po raz pierwszy w roku akademickim

2001/2002 nauk´ na kierunku Po∏o˝nictwo

rozpocz´∏o 90 studentek w trzech oÊrodkach

akademickich: Katowice, Bytom i Zabrze.

Pierwszym wa˝nym wydarzeniem w Kole-

gium Kszta∏cenia Umiej´tnoÊci Po∏o˝niczych

by∏a uroczystoÊç „czepkowania”, która mia∏a

miejsce 14 maja 2002. UroczystoÊç uÊwietni-

∏y swojà obecnoÊcià w∏adze uczelni oraz ka-

dra dydaktyczna. UroczystoÊci czepkowania

Êwiadczà o kolejnych stopniach zg∏´biania

etapów wtajemniczenia zawodowego i jako

nieod∏àczny element kszta∏cenia; na trwa∏e

wpisa∏y si´ w cykl przygotowania do zawodu

studentów na kierunku Po∏o˝nictwo. 

Âlubowanie po za∏o˝eniu czepka 

(fragmenty):

Przyjmuj´ z g∏´bokà czcià i dumà 

dany mi czepek

i przyrzekam uroczyÊcie,

˝e w ciàgu pobytu w Uczelni 

b´d´ wype∏niaç 

wszelkie obowiàzki wynikajàce 

z regulaminu uczelni.

Przyrzekam: 

˝e swojà postawà zawodowà 

nigdy nie splami´ honoru Uczelni. 

B´d´ zdobywaç i poszerzaç 

wiedz´ zawodowà, 

aby nieÊç rzetelnà pomoc tym, 

którymi b´d´ si´ opiekowaç 

w trakcie praktyki zawodowej.



Warto wiedzieć

14 Nasze Sprawy ● W r z e s i e ń 2 0 1 0

▼

Ju˝ w pierwszym roku swojej dzia∏alno-

Êci, Kolegium Kszta∏cenia Umiej´tnoÊci Po-

∏o˝niczych da∏o wyraz aktywnoÊci naukowej

poprzez dzia∏alnoÊç dwóch Studenckich To-

warzystw Naukowych (opiekunowie kó∏:

mgr B. Naworska, mgr J. Kamiƒska): po∏o˝-

niczego i historycznego. Dorobek naukowy

prezentowano na uczelnianych Konferen-

cjach STN. WartoÊç naukowà tych prac po-

twierdzajà wielokrotnie zdobywane nagrody

i wyró˝nienia.

Kolegium Kszta∏cenia Umiej´tnoÊci Po-

∏o˝niczych zosta∏o w 2006 r. na mocy

uchwa∏y 118/2006 przemianowane na Za-

k∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa (ZPP), któ-

ry dzia∏a obecnie w strukturach Katedry

Zdrowia Kobiety. Obecnym kierownikiem

Zak∏adu jest dr n. med. Beata Naworska,

a zespó∏ nauczycieli tworzà: 

• mgr Mariola Czajkowska

• dr n. med. Katarzyna Dymczak-Ociepka

• mgr Iwona Ga∏àzka

• mgr Celina Gogola

• mgr Ma∏gorzata Kazimierczak

• mgr Barbara Kotlarz 

• dr n. med. Katarzyna Leszczyƒska

• mgr Monika Mazurek

• mgr Izabela M´˝yk

• mgr Beata Podsiad∏o 

• dr n. med. Ewa Tobor 

• dr n. med. Kornelia Wac.

Zaj´cia teoretyczne prowadzone sà

w formie wyk∏adów i çwiczeƒ w do-

brze wyposa˝onych pracowniach. Poza zaj´-

ciami teoretycznymi Zak∏ad prowadzi rów-

nie˝ merytoryczny i organizacyjny nadzór

nad przebiegiem zaj´ç praktycznych i prak-

tyk zawodowych. Ich miejscem sà sale poro-

dowe, oddzia∏y po∏o˝niczo-noworodkowe,

patologii cià˝y, ginekologiczne, onkologii gi-

nekologicznej, internistyczne, pediatryczne,

chirurgiczne w jednostkach klinicznych, ba-

dawczo-rozwojowych, w wieloprofilowych

szpitalach o zasi´gu regionalnym, w oÊrod-

kach po∏o˝niczej oraz piel´gniarskiej opieki

domowej i Êrodowiskowej oraz w szko∏ach

rodzenia.

W ramach praktyki student doskonali
umiej´tnoÊci obejmujàce:
• poradnictwo dla kobiet ci´˝arnych, ∏àcznie

z przeprowadzeniem, co najmniej 100 ba-

daƒ prenatalnych,

• sprawowanie nadzoru i opieki nad co naj-

mniej 40 rodzàcymi,

• przyj´cie 40 porodów, a w przypadku gdy

liczba rodzàcych jest mniejsza – co naj-

mniej 30 porodów pod warunkiem ak-

tywnego udzia∏u w 20 innych porodach,

• aktywny udzia∏ w porodzie z po∏o˝enia

miednicowego, a w przypadku gdy jest to

niemo˝liwe asystowanie w warunkach sy-

mulowanych,

• wykonanie naci´cia krocza i zak∏adanie

szwów,

• kontrol´ i opiek´ nad 40 kobietami, u któ-

rych mogà wystàpiç powik∏ania w trakcie

cià˝y, porodu i po∏ogu,

• sprawowanie nadzoru i opieki nad co naj-

mniej 40 ci´˝arnymi,

• sprawowanie nadzoru i opieki, ∏àcznie

z przeprowadzeniem badaƒ nad 100 po-

∏o˝nicami i zdrowymi noworodkami,

• prowadzenie obserwacji i sprawowanie

opieki nad noworodkami niedonoszony-

mi, przenoszonymi, z niskà masà urodze-

niowà oraz chorymi,

• sprawowanie opieki nad kobietami z obja-

wami patologicznymi – ginekologicznymi

i po∏o˝niczymi.

Corocznie Zak∏ad Propedeutyki Po∏o˝-
nictwa jest organizatorem Egzaminu Dy-
plomowego, koƒczàcego cykl nauki na

kierunku Po∏o˝nictwo, na który sk∏adajà
si´ nast´pujàce elementy:
• z∏o˝enie pracy dyplomowej;

• egzamin teoretyczny – test wiadomoÊci;

• egzamin praktyczny – dy˝ur dyplomowy. 

Po z∏o˝eniu egzaminu dyplomowego ab-

solwent jest przygotowany do samodzielne-

go wykonywania zawodu zgodnie z zasada-

mi etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycz-

nego podejÊcia do pacjentki uwzgl´dniajàce-

go poszanowanie i respektowanie jej praw. 

Dzia∏alnoÊç Zak∏adu Propedeutyki Po-

∏o˝nictwa nie zaczyna i nie koƒczy si´ tylko

na dydaktyce, ale obejmuje aktywne uczest-

nictwo w ˝yciu naukowym i kulturalnym

Uczelni, jako organizator, wspó∏organizator

lub uczestnik wielu imprez o charakterze

spo∏eczno-kulturalnym, naukowym i sporto-

wym:

• grudzieƒ 2008 i 2009 r. – „Serca dla serc”

czyli Miko∏ajki w GCZMiDZ w Katowi-

cach, 

• 27 lutego 2009 „Ka˝dy ma swoje Kili-

mand˝aro”,

• kwiecieƒ 2009 „Dni Otwarte SUM”,

• 6 czerwca 2009 „Pociàg do zdrowia”,

• oraz liczne imprezy sportowe i konferen-

cje naukowe.

Aktywna dzia∏alnoÊç naukowo-szkole-

niowa Zak∏adu, znalaz∏a odzwierciedle-

nie w pracach publikowanych w czasopi-

smach naukowych, zawodowych, materia-

∏ach konferencyjnych, monografiach, jak

równie˝ rozprawach doktorskich. Nauczy-

ciele ZPP czynnie uczestniczà równie˝

w pracach na rzecz samorzàdu i Êrodowiska

zawodowego (dr n. med. Beata Naworska,

dr n. med. Ewa Tobor, mgr Mariola Czaj-

kowska, mgr Barbara Kotlarz, mgr Beata

Podsiad∏o). Stanowi to powiàzanie kszta∏ce-

nia przeddyplomowego z dzia∏alnoÊcià prak-

tycznà i pozwala przekazaç studentom, uak-

tualnione o praktyczne aspekty, zagadnienia

zawodowe. Poprzez dzia∏ania te, asystenci

Zak∏adu majà swój udzia∏ nie tylko w kszta∏-

towaniu drogi rozwoju zawodowego, ale

równie˝ wnoszà aktywny wk∏ad w promocj´

zawodu, wizerunek i odbiór spo∏eczny za-

wodu po∏o˝nej. 

Âlàski Uniwersytet Medyczny stanowi je-

den z najwa˝niejszych oÊrodków dydaktycz-

no-naukowych na terenie nie tylko Âlàska,

ale ca∏ej Polski. Uczelnia stale rozwija si´

i k∏adzie du˝y nacisk na najnowsze metody

nauczania. W tym semestrze otwarto przy

WOZ nowoczesne centrum dydaktyczne.

W najbli˝szej przysz∏oÊci planowane jest

stworzenie bazy çwiczeniowej, jak najbar-
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dziej naÊladujàcej warunki naturalne. Roz-

wój sieci internetowej i dost´pnoÊç przydat-

nych baz danych w znacznym stopniu

wzmacniajà pozytywne aspekty studiowania

w SUM. Ale nie tylko baza dydaktyczna jest

mocnà stronà Uczelni. Licznie organizowa-

ne imprezy o charakterze kulturalnym, spor-

towym i rekreacyjnym mogà byç równie˝

magnesem zach´cajàcym m∏odzie˝ do pod-

j´cia nauki w∏aÊnie w SUM. Co roku kalen-

darz atrakcji obfituje w wiele wydarzeƒ kul-

turalno-oÊwiatowych i sportowych: m. in.

konkurs prac magisterskich, Szko∏a Letnia

Monachium, zawody p∏ywackie, slalom nar-

ciarski… O tym wszystkim przekonaç si´

mo˝na osobiÊcie ju˝ w drugim tygodniu

paêdziernika podczas Dni Otwartych. Ser-

decznie zapraszamy!

Zakład Propedeutyki 
Pielęgniarstwa

W strukturach organizacyjnych Wydzia∏u

Opieki Zdrowotnej w ramach Katedry Piel´-

gniarstwa funkcjonuje Zak∏ad Propedeutyki

Piel´gniarstwa (do 2006 r. jednostka samo-

dzielna pod nazwà Kolegium Kszta∏cenia

Umiej´tnoÊci Piel´gniarskich). Kierowni-

kiem Katedry jest dr hab. n. med. Tomasz

Irzyniec. 

Siedziba Zak∏adu mieÊci si´ obecnie na

terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala

Klinicznego im. A. Miel´ckiego w Katowi-

cach przy ul. Francuskiej 20/24. 

Organizatorem i kierownikiem Zak∏adu

jest dr n. hum., mgr piel. Halina Kulik. 

Zespó∏ pracowników stanowià: 
• Halina Kulik, dr n. hum., mgr piel., ad-

iunkt, kierownik Jednostki

• Bogus∏awa Banaszak-˚ak, dr n. med.,

mgr piel., asystent

• Dorota Dobrzyƒ, dr n. med., mgr piel.,

asystent

• Stanis∏awa Dutkiewicz, mgr piel., wyk∏a-

dowca

• Jolanta Eszyk, dr n. med., mgr piel., wy-

k∏adowca

• Lucyna Gieniusz-Wojczyk, mgr piel. wy-

k∏adowca

• Seweryn Haratyk, mgr piel., wyk∏adowca

• Wies∏awa Ko∏odziej, dr n. med., mgr piel.,

asystent

• Anna Matyja, dr n. hum., socjolog, asy-

stent 

• Wioleta Piechaczek, dr n. med., mgr piel.,

wyk∏adowca

• Tolarczyk Agnieszka, mgr piel., wyk∏a-

dowca

• Zielonka Karina, mgr piel., wyk∏adowca

• Balicka Joanna, starszy technik.

Zak∏ad prowadzi zaj´cia dydaktyczne
(wyk∏ady, seminaria, çwiczenia, zaj´cia
praktyczne) wykorzystujàc ró˝ne metody
dydaktyczne (wyk∏ad/prezentacja, prelek-
cja, pokaz, studium przypadku, „burza
mózgów”, metoda sytuacyjna, gry logicz-
ne, dyskusja) z zakresu: 
• podstaw piel´gniarstwa – studia I stopnia

– kierunek: piel´gniarstwo

• dietetyki – studia I stopnia – kierunek:

piel´gniarstwo, po∏o˝nictwo

• badania fizykalnego – studia I stopnia –

kierunek: piel´gniarstwo

• socjologii – studia I stopnia – kierunek:

piel´gniarstwo, po∏o˝nictwo, fizjoterapia. 

Ponadto w Wydziale Lekarskim i Studium
Doktoranckim przy Wydziale Lekarskim
prowadzone sà zaj´cia z zakresu:
• socjologii niepe∏nosprawnoÊci i rehabilita-

cji – studia II stopnia – kierunek: fizjote-

rapia.

Baz´ dydaktycznà stanowià sale wyk∏ado-

we oraz laboratoria praktycznych umiej´t-

noÊci piel´gniarskich wyposa˝one w naj-

nowszy sprz´t dydaktyczny do nauki zawo-

du piel´gniarki. 

Oprócz dzia∏alnoÊci dydaktycznej, Za-

k∏ad jest organizatorem studenckich praktyk

zawodowych, egzaminu dyplomowego z za-

kresu piel´gniarstwa, uroczystoÊci wr´czenia

czepków piel´gniarskich. Organizowa∏ lub

uczestniczy∏ w organizacji imprez nauko-

wych i spo∏eczno-kulturalnych, np. „Ka˝dy

ma swoje Kilimand˝aro” – 2009, coroczne

„Dni Otwarte”, czy „Miko∏ajki”.

G∏ówne kierunki badaƒ naukowych pro-
wadzonych w Jednostce dotyczà:
• historii piel´gniarstwa w regionie

• standardów opieki piel´gniarskiej

• problemów piel´gnacyjnych pacjentów

• jakoÊci ˝ycia pacjentów

• spo∏ecznych aspektów zawodów medycz-

nych

• biografistyki (biografie lekarzy i piel´gnia-

rek)

• stylów ˝ycia ró˝nych grup spo∏ecznych

• potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej 

• problemów zdrowotnych ludzi w ró˝nych

okresach ˝ycia.

Warchiwum Zak∏adu gromadzone sà

najstarsze podr´czniki do nauki za-

wodu piel´gniarki, pamiàtki oraz eksponaty

b´dàce zalà˝kiem muzeum piel´gniarstwa. 

Przy Zak∏adzie funkcjonuje Studenckie

Ko∏o Naukowe. Opiekunem Ko∏a jest mgr

piel. Stanis∏awa Dutkiewicz. Corocznie stu-

denci prezentujà swoje prace podczas Konfe-

rencji Studenckich Kó∏ Naukowych. Nielicz-

ni docierajà do celu, czyli do zaprezentowa-

nia swoich prac naukowych na Mi´dzynaro-

dowej Konferencji Studenckiej. 

Ko∏o Naukowe ma równie˝ swoje osià-

gni´cia. I tak: w roku akademickim

2008/2009 studentka Weronika Ch´ciƒska

zaj´∏a I miejsce w Sesji Ochrony Zdrowia

prezentujàc prac´ “Stosowanie Êrodków

wspomagajàcych aktywnoÊç umys∏owà

wÊród studentów”. 

W roku akademickim 2006/2007 wyró˝-

nienie otrzyma∏a praca Roberta Kokoszki:

„Rola piel´gniarki w zespo∏ach wyjazdo-

wych”. 

Materia∏y êród∏owe

1. Broszura informacyjna: Wydzia∏ Opieki Zdrowot-

nej. Piel´gniarstwo, Fizjoterapia, Po∏o˝nictwo. Âlà-

ski Uniwersytet Medyczny. SUM, Katowice, 2009.

2. http://www.slam.katowice.pl/page.php?153
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Uroczystość Czepkowania 
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym 
w Katowicach
W2010 roku w dniu 20 maja, Kierow-

nik Zak∏adu Propedeutyki Piel´-

gniarstwa Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej Âlà-

skiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-

wicach dr Halina Kulik i pracownicy zak∏a-

du, po raz kolejny mieli zaszczyt zaprosiç

znamienitych goÊci tj. w∏adze uczelni, osoby

zas∏u˝one dla rozwoju wiedzy i praktyki

sztuki piel´gniarstwa, studentów, rodziców,

nauczycieli akademickich, piel´gniarki Êlà-

skich szpitali na uroczystoÊç czepkowania

s∏uchaczy pierwszego roku licencjackich stu-

diów piel´gniarskich.

Od wielu lat, Zak∏ad Propedeutyki Piel´-

gniarstwa inicjuje czepkowanie, czyli uroczy-

stoÊç w trakcie której, studenci piel´gniarstwa

symbolicznie – poprzez na∏o˝enie na ich g∏o-

wy czepka uzyskujà pierwszy stopieƒ wtajem-

niczenia do roli za-

wodowej piel´-

gniarki/piel´gnia-

rza. Sam czepek

dla g∏ównych ak-

torów uroczysto-

Êci obok mundur-

ka piel´gniarskie-

go jest identyfika-

torem i wzorem fi-

zycznym [2] wy-

branego kierunku

studiów, a w dal-

szej kolejnoÊci

profesji zawodo-

wej. UroczystoÊci

zwiàzane z nada-

niem przywileju

noszenia czepka,

Êlubowanie sk∏ada-

ne przez uczniów

stanowi∏y i nadal

stanowià bardzo

wa˝ny element

kszta∏towania po-

staw [3]. Czepkowanie jest momentem, któ-

ry (…) powinien wyzwoliç refleksj´ jak pra-

cowaç nad sobà, aby opanowaç umiej´tnoÊç

prze˝ywania z chorym jego niepokoju, cier-

pieƒ, nadziei i trosk oraz wyrobiç takie cechy

jak wyrozumia∏oÊç, dobroç, czu∏oÊç, serdecz-

noÊç, rzetelnoÊç, uczynnoÊç, gotowoÊç do

niesienia pomocy ludziom [4]. 

Czepek to najwa˝niejszy obok strzykawki

rekwizyt roli zawodowej piel´gniarki.

Mimo przechodzenia od spo∏eczeƒstw trady-

cyjnych do spo∏eczeƒstw postnowoczesnych

zwraca uwag´ fakt, i˝ nadal symbole zawo-

dowe majà istotny wp∏yw na formowanie

wzorów osobowych piel´gniarek. Czepek by∏

i jest elementem identyfikujàcym grup´ za-

wodowà, o czym przekonujemy si´ w infan-

tylnych wyobra˝eniach przedstawianych na

rysunkach przedszkolaków. Dzieci, kiedy na-

bywajà wiedz´ o podziale ról spo∏ecznych

spotykajà si´ w pierwszej kolejnoÊci z piel´-

gniarkà, policjantem i górnikiem bowiem sà

to najbardziej wyraziste role spo∏eczne, a im

przypisane rekwizyty i strój s∏u˝bowy. 

Obok bardzo pierwotnych i ogólnospo-

∏ecznych asocjacji wizualnych o zawo-

dzie piel´gniarki, warto wspomnieç jeszcze

o pozosta∏ych symbolach piel´gniarstwa

znanych g∏ównie tym, którzy zwiàzani sà

z grupà zawodowà. Do symboli piel´gniar-

stwa nale˝à równie˝ mundur piel´gniarski,

hymn i lampka oliwna – „lampka Nightinga-

le”, które wprowadzajà w ciekawà histori´

kszta∏towania si´ roli zawodowej [5]. 

Anna Matyja ● Dr n. hum., socjolog-socjoterapeuta, Zak∏ad Propedeutyki

Piel´gniarstwa Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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Zliteratury poglàdowej wynika, ˝e czep-

ki by∏y noszone jeszcze przed 1876 ro-

kiem w szpitalu w Beelevue i spe∏nia∏y

funkcje higieniczne. Mia∏y chroniç przed

zakurzeniem-zabrudzeniem przy wykony-

waniu czynnoÊci piel´gnacyjnych. Ich pier-

wotny kszta∏t i forma obejmowa∏ w pe∏ni

g∏ow´ by w ten sposób zaniechaç zanie-

czyszczeniom. Wraz z up∏ywem czasu

i przeobra˝eniami w modzie piel´gniar-

skiej, jak równie˝ w estetyzacji odbioru

spo∏ecznego, czepek zawsze pozostajàc bia-

∏y nabiera∏ coraz bardziej subtelnego kszta∏-

tu. Z punktu widzenia u˝ytecznoÊci spo-

∏ecznej stawa∏ si´ coraz bardziej informacyj-

ny a nie tylko ochronny, jako element ko-

munikacji mi´dzyludzkiej. Odr´bny niejako

element w samym czepku stanowi aksamit-

ka, dodatkowy element minionej identyfi-

kacji z rolà zawodowà [6]. Wspó∏czeÊnie

w wielu zawodach odchodzi si´ coraz bar-

dziej od elementów stroju wy∏àcznie este-

tyczno-komunikujàcych przedk∏adajàc rol´

funkcjonalnoÊci i u˝ytecznoÊci, dlatego te˝

od 1990 roku na Krajowym Zjeêdzie Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych uchylono koniecznoÊç

noszenia czepków. Sam czepek jest elemen-

tem stroju galowego, czyli aktualnie pe∏ni

funkcje reprezentacyjne, ponadto czepek ja-

ko symbol zawodu widnieje na podr´czni-

kach, ksià˝kach, pismach zawodowych jako

element logo organizacji piel´gniarskich

[7]. W codziennej pracy piel´gniarki i po-

∏o˝ne sà zobowiàzane do noszenia identyfi-

katora to˝samoÊci a dodatkowo w klap´;

czasami wpinajà miniaturk´ czepka. 

Program uroczystoÊci czepkowania otwie-

ra∏o przywitanie znamienitych goÊci

przez Panià kierownik Zak∏adu Propedeutyki

Piel´gniarstwa i studentki prowadzàce uro-

czystoÊç. W dalszej kolejnoÊci referat okolicz-

noÊciowy wyg∏osi∏a Przewodniczàca Okr´go-

wej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych pani dr

Mariola Bartusek. W swoim wystàpieniu pt.

„Kim jesteÊ? Kim b´dziesz m∏ody cz∏owie-

ku?” Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach dr Mario-

la Bartusek mówi∏a o podnios∏ej roli zawodu

piel´gniarki w spe∏nianiu zawodowej misji.

OdpowiedzialnoÊç, jaka towarzyszy wykony-

waniu obowiàzków wymaga du˝ego zaanga-

˝owania zarówno w nauk´ na poziomie stu-

diów licencjackich, jak i ustawiczne kszta∏ce-

nie w trakcie pracy. A pracy jest wiele. Pod-

kreÊlajàc rol´ samorzàdu zawodowego, Prze-

wodniczàca wskaza∏a jego zadania oraz mo˝-

liwoÊci wsparcia, jakie niesie dla grupy zawo-

dowej piel´gniarek i po∏o˝nych. Organizacja

kszta∏cenia podyplomowego, udzia∏ w pra-

cach zespo∏ów merytorycznie zaanga˝owa-

nych w rozwiàzywanie problemów w po-

szczególnych specjalistycznych dziedzinach

piel´gniarstwa, prowadzenie agencji zatrud-

nienia oraz wsparcie socjalne, to tylko niektó-

re z zadaƒ realizowanych przez OIPiP na

rzecz Êrodowiska. Sztukà, bowiem jest nie

tylko wybór, ale kontynuacja nauki do dyplo-

mu w∏àcznie, a póêniej realizacja marzeƒ

w praktyce zawodowej. ˚yczàc wytrwa∏oÊci

w pokonywaniu codziennych trudnoÊci, dr

Mariola Bartusek wyrazi∏a nadziej´, ˝e spo-

tkamy si´ po uzyskaniu dyplomu, zasilajàc

nasze wspólne zawodowe szeregi [8]. 

Po wa˝nych i sk∏aniajàcych do refleksji s∏o-

wach referatu, studentka Katarzyna Misztal

zaprezentowa∏a wiersze, które napisa∏a na tà

wyjàtkowà dla niej i jej kole˝anek okolicznoÊç.  

Utwory przedstawi∏a przy akompania-

mencie kole˝anki z roku Agaty Janiszewskiej.

Poezja studentki nawiàzywa∏a tematykà do

odwagi i gotowoÊci brania na siebie odpowie-

dzialnoÊci w sytuacji cierpienia pacjentów. 

Kolejny punkt programu artystycznego,

jak co roku, uÊwietni∏a swojà obecno-

Êcià niezwyk∏a osoba mgr Ewa Willaume-

Pielka, która swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏a

z profesjonalnym pomaganiem pacjentom,

przez wiele lat naucza∏a równie˝ w szkole

piel´gniarskiej. A po ukoƒczeniu aktywnoÊci

zawodowej odda∏a si´ ˝yciowemu hobby -

twórczoÊci artystycznej. Maluje obrazy, pisze

wiersze w ró˝nych okolicznoÊciach i o ró˝-

nych faktach, wyda∏a je mi´dzy innymi w to-

miku poezji pt. „ Z ˝ycia wzi´te cztery pory

roku” w 1996 roku oraz w 2001. W trakcie

uroczystoÊci zacytowa∏a fragment utworu,

który napisa∏a, jak sama zaznaczy∏a, na

„…szpitalnej poduszce”. Podzieli∏a si´ rów-

nie˝ wspomnieniem zawodowym pokazujàc,

˝e w pracy piel´gniarki najwa˝niejszy jest

szacunek dany drugiemu cz∏owiekowi. 

Wdalszej kolejnoÊci goÊcie us∏yszeli histo-

ri´ czepka, którà wyg∏osi∏a Aleksandra

Zarzeczaƒska. Studentka jest kolejnym pokole-

niem piel´gniarek w domu rodzinnym. Do hi-

storii i roli czepka odnios∏a si´ w osobisty spo-

sób, wspominajàc czas dzieci´cych zabaw, a te-

raz, ju˝ pierwszego etapu w przygotowaniu do

roli zawodowej piel´gniarki. Z nostalgià przy-

wo∏a∏a okres kiedy jej mama nosi∏a czepek

w pracy; Aleksandra b´dzie go nosi∏a ju˝ tylko

odÊwi´tnie i jako symbol w klapie mundurka.

Po wyg∏oszonej historii piel´gniarskiego na-

krycia g∏owy, nastàpi∏ kluczowy moment uro-

czystego spotkania. Przybyli goÊcie na∏o˝yli na

g∏owy studentek bia∏e czepki. Czepkowanie

przeprowadzili spoÊród w∏adz uczelni dziekan

prof. Wioletta Skrzypulec-Plinta i prof. Jan

Du∏awa prorektor d.s. nauki, natomiast spo-

Êród zaproszonych goÊci pani mgr Ewa Wil-

laume-Pielka, dr Mariola Bartusek i dr Gra˝y-

na Franek. Po uroczystym czepkowaniu w∏a-

dze uczelni i zaproszeni goÊcie skierowali s∏owa

wsparcia i otuchy wa˝ne w trudnych chwilach

nauki zawodu piel´gniarki, zarówno wobec

studentów jak i ich najbli˝szych. 

Ostatnie punkty programu obejmowa∏y

podzi´kowanie studentów, którzy

skierowali je w pierwszej kolejnoÊci do wy-

k∏adowców z podstaw piel´gniarstwa i zgro-

madzonych goÊci. Uroczyste odÊpiewanie

hymnu Gaudeamus zakoƒczy∏o oficjalnie

uroczystoÊç czapkowania.
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Nowy rok szkolny 
a „stare” problemy medycyny szkolnej
Szko∏a jako instytucja wychowawcza od-

grywa podstawowà rol´ w organizacji

kszta∏cenia i wychowania zdrowotnego m∏o-

dego pokolenia. Powinna byç ˝ywo zaintere-

sowana tym, ˝eby proces wychowania zdro-

wotnego w rodzinie przebiega∏ prawid∏owo

i by∏ on przed∏u˝eniem dzia∏aƒ wychowaw-

czo-zdrowotnych szko∏y.

Zak∏ócenia w zaspakajaniu potrzeb dziec-

ka: ruchu, odpoczynku, racjonalnego od˝y-

wiania, higieny osobistej, bezpieczeƒstwa,

˝yczliwoÊci, uznania, szacunku…, negatyw-

nie wp∏ywajà na rozwój fizyczny i psychicz-

ny oraz zmniejszajà odpornoÊç ucznia. Za-

burzenia somatyczne wp∏ywajà negatywnie

na przebieg edukacji szkolnej, powodujà nie-

powodzenia ze wzgl´du na obni˝onà zdol-

noÊç do pracy, ∏atwiejsze i szybsze m´czenie

si´, cz´ste opuszczanie lekcji ze wzgl´du na

z∏y stan zdrowia.

Wprowadzenie promocji i profilaktyki

zdrowotnej do praktyki w szkole wymaga

zmiany struktur, procedur, finansowania

i kwalifikacji pracowników zajmujàcych si´

medycynà szkolnà. Ochrona zdrowia obec-

nie nadal koncentruje si´ w znacznym za-

kresie na medycynie naprawczej. Musi na-

stàpiç przesuni´cie punktu ci´˝koÊci w kie-

runku promocji i profilaktyki po to, aby na-

st´pne pokolenia mniej korzysta∏y z wysoko

kosztowej medycyny naprawczej. Wi´cej

pieni´dzy na profilaktyk´ teraz, mniej wy-

damy na leczenie potem. Wszyscy o tym

dobrze wiemy, ale sprawy profilaktyki zdro-

wia, promocji zdrowia i edukacji zdrowot-

nej w szkole sà odsuwane na margines i na

„potem”. 

Punkt ci´˝koÊci oczekiwaƒ i wymagaƒ

wype∏niania zadaƒ profilaktyki zdrowotnej

w szkole skierowano w kierunku piel´gnia-

rek i higienistek szkolnych. Âwiadczenia pie-

l´gniarki i higienistki szkolnej okreÊlone

w Êwiadczeniach gwarantowanych (Dz.U.

z 2009 Nr 139, poz. 1139) oraz w umowie

z Narodowym Funduszem Zdrowia wyma-

gajà zmian, wyjaÊnieƒ, dok∏adniejszego spre-

cyzowania oraz podwy˝szenia stawki kapita-

cyjnej. Tematy te sà poruszane systematycz-

nie, odzew ze strony Ministerstwa, Centrali

i Oddzia∏ów Narodowego Funduszu Zdro-

wia jest ˝aden lub nik∏y, a na pewno nie spe∏-

nia naszych oczekiwaƒ.

Jednym z problemów, jaki nie jest do

koƒca rozwiàzany dotyczy pytania: – Jaka

jest granica wieku (lub klasy) uczniów b´dà-

cych pod opiekà piel´gniarki szkolnej?

Zgodnie z § 1 rozporzàdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w spra-

wie organizacji profilaktycznej opieki zdro-

wotnej nad dzieçmi i m∏odzie˝à (Dz.U. Nr

139, poz. 1133) profilaktyczna opieka zdro-

wotna jest sprawowana nad dzieçmi i m∏o-

dzie˝à obj´tymi obowiàzkiem szkolnym

i obowiàzkiem nauki oraz kszta∏càcymi si´

w szko∏ach ponadgimnazjalnych do ich

ukoƒczenia.

Zgodnie z ustawà z dnia z dnia 7 wrze-

Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (tekst jedn.:

Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póên.

zm.; dalej jako: u.o.s.) obowiàzek szkolny

dziecka, co do zasady rozpoczyna si´ z po-

czàtkiem roku szkolnego w tym roku kalen-

darzowym, w którym dziecko koƒczy 7 lat

(lub 6 lat), oraz trwa do ukoƒczenia gimna-

zjum, nie d∏u˝ej jednak, ni˝ do ukoƒczenia

18 roku ˝ycia. Jednak ustawa o systemie

oÊwiaty pos∏uguje si´ równie˝ poj´ciem

„obowiàzek nauki”, a w zwiàzku z tym obo-

wiàzek szkolny nale˝y rozpatrywaç w kon-

tekÊcie obowiàzku nauki, czyli ucz´szczania

do szko∏y osób w okreÊlonym przez prawo

wieku. Poniewa˝ nauka w prawid∏owym to-

ku (bez powtarzania klasy) koƒczy si´

w gimnazjum w wieku 16 lat, musi byç kon-

tynuowana w jednej ze szkó∏ ponadgimna-

zjalnych lub w jednej z innych form kszta∏ce-

nia okreÊlonych przez ustaw´, przynajmniej

do ukoƒczenia 18 lat, a czasami nawet do 20

lat i 25 lat.

Zakres Êwiadczeƒ piel´gniarki szkolnej

POZ okreÊla umowa z Funduszem oraz (od

1 stycznia 2010 r.) postanowienia Zarzàdze-

nia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie okreÊlenia warunków zawierania

i realizacji umów o udzielanie Êwiadczeƒ

opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa

opieka zdrowotna. Jak wynika z § 23 ust. 1-3

Zarzàdzenia nr 72/2009/DSOZ i zarzàdze-

nia nr 91/2010/DSOZ piel´gniarka szkolna

zobowiàzana jest do udzielania Êwiadczeƒ

w Êrodowisku nauczania i wychowania okre-

Maria Kasiorowska ● Piel´gniarka Êrodowiska nauczania i wychowa-

nia, mgr pedagogiki zdrowia, kierownik Niepublicznego Zak∏adu Opieki

Zdrowotnej Szkol-Med. w ˚orach
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Êlonych w cz. II za∏àcznika nr 4 rozporzà-

dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia

2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowa-

nych z zakresu podstawowej opieki zdro-

wotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139), obej-

muje opiekà dzieci i m∏odzie˝ szkolnà po-

czàwszy od klasy „0” (w szko∏ach podstawo-

wych) do ostatniej klasy szko∏y ponadgim-

nazjalnej, z wy∏àczeniem szkó∏ dla doros∏ych. 

Do klas „0” ucz´szczajà równie˝ 5-latki,

które chcà rozpoczàç pierwszà klas´ jako 6-

latki.

W szko∏ach specjalnych ró˝nego typu,

górna granica wieku wynosi 24 lata.

W technikum uzupe∏niajàcym po szkole

zawodowej (trzyletniej) w toku nauki bez

powtarzania klasy, górna granica wieku wy-

nosi do 22 roku ˝ycia.

W za∏. Nr 3 do umowy POZ (zarzàdze-

nia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowe-

go Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada

2009 r.) szko∏a typu I, to szko∏a policealna

z tokiem nauki nie d∏u˝szym ni˝ 2,5 roku.

Jaki by∏by sens wykazywaç takie szko∏y jeÊli

nie b´dà obj´te opiekà piel´gniarskà. Górna

granica wieku tych uczniów po szkole liceal-

nej (trzyletniej) w toku nauki bez powtarza-

nia, to 21 lat, po technikum uzupe∏niajàcym

24-25 lat.

W zakresie Êwiadczeƒ okreÊlonych w cz.

II za∏àcznika nr 4 tego rozporzàdzenia Wa-

runki realizacji testów przesiewowych – na

rzecz dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 19

roku ˝ycia, zosta∏a wymieniona granica wie-

ku. Ale to ograniczenie wiekowe dotyczy

tylko testów przesiewowych, a nie sprawo-

wanej opieki nad uczniami w szkole: eduka-

cji zdrowotnej, rozwiàzywania i pomocy

w rozwiàzywaniu problemów zdrowotnych,

szkolnych i spo∏ecznych, pierwszej pomocy

w nag∏ych wypadkach i zachorowaniach…

ProsiliÊmy o jasne sprecyzowanie granicy

wieku uczniów obj´tych opiekà (nie testami

przesiewowymi) piel´gniarki szkolnej: czy ta

granica jest od klasy „0” (5 lat w szkole pod-

stawowej) do ostatniej klasy studium police-

alnego (2,5 letniego) i czy obejmuje równie˝

inne szko∏y ponadgimnazjalne (bez szkó∏ dla

doros∏ych) oraz do ostatniej klasy szko∏y

specjalnej? Granica ta nadal jest nieuÊciÊlona.

Innym, nierozwiàzanym problemem,

nad którym chc´ si´ zatrzymaç to Êwiadcze-

nia gwarantowane. W Za∏àczniku nr 4

w punkcie 2 Wymagania – dost´pnoÊç per-

sonelu, proponowany by∏ punkt który mó-

wi o tym, i˝ nale˝y równie˝ uwzgl´dniç

uczniów niepe∏nosprawnych, ucz´szczajà-

cych do szkó∏, które nie posiadajà klas inte-

gracyjnych, poniewa˝ ci uczniowie niepe∏-

nosprawni wymagajà udzielania dodatko-

wych Êwiadczeƒ zdrowotnych w czasie na-

uki w szkole i nie mogà byç pomijani, a na-

wet dyskryminowani w sytuacji, gdy nie

ucz´szczajà do klasy integracyjnej. Nale˝y

poÊwi´ciç im wi´cej czasu i uwagi ze strony

piel´gniarki i higienistki szkolnej. 

Równie˝ za∏àcznik nr 3 do umowy (za-

rzàdzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Naro-

dowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopa-

da 2009 r. w sprawie okreÊlenia warunków

zawierania i realizacji umów o udzielanie

Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotna) informacja

o liczbie uczniów obj´tych przez Êwiadcze-

niodawc´ opiekà piel´gniarki szkolnej powi-

nien byç uzupe∏niony (ze wzgl´du na brak

rubryki dla iloÊci uczniów „zdrowych”

w klasach integracyjnych) uczniowie niepe∏-

nosprawni z wskaênikami 7,10,30 plus

uczniowie sprawni tworzà klas´ integracyj-

nà. WnioskowaliÊmy, ˝e za∏àcznik jest ma∏o

czytelny i nale˝y go sprecyzowaç.

W punkcie od 2.2 do 2.6 Wymagania –

dost´pnoÊç personelu, proponowano aby

okreÊlona dost´pnoÊç piel´gniarki Êrodowi-

ska nauczania i wychowania by∏a proporcjo-

nalna do liczby uczniów obj´tych opiekà

oraz planu godzin lekcyjnych, wg wartoÊci

na jeden etat przeliczeniowy. Przyj´te wcze-

Êniej rozwiàzania zapewnia∏y realizacj´

Êwiadczeƒ zdrowotnych i nadal powinny

byç kontynuowane. Utrzymanie zapropono-

wanych w rozporzàdzeniu warunków powo-

duje: utrudnienie organizacji pracy piel´-

gniarce, koniecznoÊç przemieszczania si´

w ciàgu jednego dnia do dwóch, a nawet

trzech szkó∏, zwi´ksza koszty. Na przemiesz-

czanie si´ ze szko∏y do szko∏y piel´gniarka

traci czas, który mog∏aby poÊwi´ciç

uczniom. W sumie faktycznie b´dzie mia∏a

mniej uczniów pod opiekà i mniejsze uzyska

wynagrodzenie. 

Nurtujà nas równie˝ kolejne pytania: –

Czy b´dà kontraktowane us∏ugi ma∏ych

szkó∏, do których dojazd jest ucià˝liwy? Kto

za to zap∏aci? Czy piel´gniarki, których i tak

b´dzie brakowaç do obsadzenia tych szkó∏,

czy uczniowie, którzy b´dà pozbawieni

opieki na przynajmniej obecnym poziome?

Mo˝e jednak coÊ si´ zmieni? Sà prze-

s∏anki. W nowym projekcie Rozporzàdze-

nia Ministra Zdrowia zmieniajàcego rozpo-

rzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ gwaranto-

wanych z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej czytamy: „Intencjà wprowa-

dzanych zmian by∏o wyeliminowanie nieja-

snoÊci niektórych przepisów i unikni´cie

sytuacji dopuszczajàcych mo˝liwoÊç roz-

bie˝nych interpretacji oraz zwi´kszenie do-

st´pnoÊci do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej

poprzez umo˝liwienie Êwiadczeniodawcom

realizacji Êwiadczeƒ bez zb´dnych kosztów

i podejmowania zbytecznych dzia∏aƒ w gra-

nicach utrzymania poziomu jakoÊci Êwiad-

czeƒ i zachowania bezpieczeƒstwa dla

Êwiadczeniobiorców. Na koniecznoÊç

wprowadzenia proponowanych rozwiàzaƒ

zwracali uwag´ Êwiadczeniodawcy oraz

konsultanci krajowi.” 

W przedmiotowym projekcie zapropo-

nowano mi´dzy innymi zmiany: „warunku-

jàce popraw´ sprawowania opieki nad

uczniami przewlekle chorymi i niepe∏no-

sprawnymi, poprzez wydzielenie zapisu do-

tyczàcego zadaƒ piel´gniarki w tym zakresie

oraz wykreÊlenie s∏ów „w zale˝noÊci od typu

szko∏y”. Zakres opieki zdrowotnej realizo-

wanej przez piel´gniark´ zale˝y, bowiem od

rodzaju choroby czy niepe∏nosprawnoÊci

ucznia, bez wzgl´du na typ szko∏y, do której

uczeƒ ucz´szcza. Uczniowie niepe∏nospraw-

ni w trakcie pobytu w szkole mogà wymagaç

dodatkowych Êwiadczeƒ piel´gniarskich,

których rodzaj i zakres okreÊla rozporzàdze-

nie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada

2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu Êwiad-

czeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych,

leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych

przez piel´gniark´ albo po∏o˝nà samodziel-

nie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. Nr 210

poz. 1540). Proponowane zmiany w cz´Êci

III za∏àcznika Nr 4 – Warunki realizacji

Êwiadczeƒ gwarantowanych piel´gniarki/ hi-

gienistki szkolnej dotyczà wymaganej do-

st´pnoÊci personelu. W projekcie uwzgl´d-

niono specyfik´ funkcjonowania szko∏y (tryb

i czas trwania zaj´ç szkolnych – najcz´Êciej

w godzinach 800 - 1330), warunkujàcà realnà

mo˝liwoÊç realizacji Êwiadczeƒ zdrowotnych

przez piel´gniark´/higienistk´ szkolnà oraz

liczb´ uczniów w szkole. Dla szkó∏ podsta-

wowych, w których liczba uczniów nie prze-

kracza 150 osób (najcz´Êciej – szkó∏ wiej-

skich), do wyliczenia liczby uczniów przypa-

dajàcych na etat przeliczeniowy zastosowa-

no wskaênik 2, jak w klasach sportowych.

Celem tej zmiany jest poprawa dost´pnoÊci

uczniów tych szkó∏ do Êwiadczeƒ profilak-

tycznej opieki zdrowotnej realizowanych

przez piel´gniark´ Êrodowiska nauczania

i wychowania.”

Czy b´dà to zmiany w dobrym kierunku?

Zobaczymy. 

Ostatnia goràca myÊl: co roku prosimy

Narodowy Fundusz Zdrowia o zmian´ zapi-

su eksportu nowych deklaracji uczniów na

nowy rok szkolny. ProsiliÊmy o sta∏y zapis.

Co roku jednak, termin eksportu nadal regu-

luje komunikat wydawany przez Narodowy

Fundusz Zdrowia. ■
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NaÊrodowisko pracy, w którym cz∏o-

wiek sp´dza przeci´tnie trzecià

cz´Êç swojego aktywnego zawodowo ˝ycia,

wp∏ywa szereg czynników, wÊród nich tak˝e

te szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia

czy ˝ycia. Ka˝da, wi´c wykonywana praca

zwiàzana jest z wystàpieniem ryzyka zawo-

dowego, czyli prawdopodobieƒstwem wy-

stàpienia takich niepo˝àdanych zdarzeƒ jak

wypadek lub choroba zawodowa [1]. Dlate-

go w pracy piel´gniarki i po∏o˝nej niezb´dna

jest nie tylko szeroka wiedza medyczna, ale

równie˝ znajomoÊç wyst´powania czynni-

ków szkodliwych i niebezpiecznych oraz ich

wp∏ywu na zdrowie [2].

Czynniki biologiczne
Czynniki biologiczne klasyfikowane sà

najcz´Êciej ze wzgl´du na ich wyst´powanie,

sposób przenoszenia czy stopieƒ ryzyka

zdrowotnego. Zalicza si´ tu mikroorgani-

zmy wywo∏ujàce choroby zakaêne i inwazyj-

ne, alergeny biologiczne, toksyny biologicz-

ne oraz czynniki rakotwórcze [3]. Na po-

ziom ryzyka zawodowego, zwiàzanego z za-

gro˝eniami biologicznymi wp∏ywa nie tylko

ryzyko wystàpienia samej infekcji, ale rów-

nie˝ ryzyko jej skutków zdrowotnych [4].

WÊród zagro˝eƒ biologicznych na stanowi-

sku pracy piel´gniarki i po∏o˝nej najwi´ksze

znaczenie majà zaka˝enia szpitalne, które

rozpatruje si´ w aspekcie kontaktu pacjenta

z pacjentem, pacjenta z pracownikiem s∏u˝-

by zdrowia, czy te˝ pracownika s∏u˝by zdro-

wia z pacjentem [5, 6]. Pami´taç nale˝y rów-

nie˝ o wyst´powaniu czynników „pozainfek-

cyjnych”, wp∏ywajàcych na wzrost iloÊci za-

ka˝eƒ szpitalnych, do których nale˝à zarów-

no zachowania w∏asne, jak i czynniki zwiàza-

ne z organizacjà pracy czy rozwojem nauki

[6, 7, 8]. Podzia∏ tych czynników przedsta-

wiono w tabeli 1. 

Czynniki chemiczne
Substancj´ chemicznà uznaje si´ za szko-

dliwà, jeÊli w warunkach kontaktu z organi-

zmem cz∏owieka mo˝e wywo∏aç okreÊlone

efekty biologiczne lub zdrowotne bezpo-

Êrednio w trakcie nara˝enia lub póêniej,

a nawet w pokoleniach nast´pnych [9].

Szacuje si´, ˝e w Êrodowisku cz∏owieka

znajduje si´ ponad 100 000 substancji che-

micznych, a liczba ta zwi´ksza si´ rocznie

o oko∏o 2 000 [10]. Z badaƒ Amerykaƒskie-

go Instytutu Zdrowia i Bezpieczeƒstwa Za-

wodowego (NIOSH) wynika, ˝e w szpita-

lach stosowanych jest prawie 160 Êrodków

dra˝niàcych i 135 o dzia∏aniu kancero-, tera-

to- i mutagennym [11]. Szczególnie nara˝o-

ne sà osoby pracujàce w dziedzinach zabie-

gowych, endoskopowych, technicy rentge-

nowscy i salowe [12]. Dzia∏anie tych czynni-

ków mo˝e objawiaç si´ w sposób toksyczny,

dra˝niàcy, alergizujàcy, kancerogenny, muta-

genny lub upoÊledzajàcy funkcje organizmu.

Wch∏anianie nast´puje poprzez drogi odde-

chowe, skór´ i przewód pokarmowy [6].

ToksycznoÊç wp∏ywu ka˝dej substancji che-

micznej zale˝na jest od jej w∏aÊciwoÊci fizy-

kochemicznych (np. budowa chemiczna,

Czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy pielęgniarki i położnej

Ma∏gorzata Kuduk ● Mgr piel´gniarstwa, Oddzia∏ Ginekologii, 

SP SPZOZ Szpital Miejski w Rudzie Âlàskiej

Barbara Kotlarz ● Mgr piel´gniarstwa, po∏o˝na, Âlàski Uniwersytet

Medyczny w Katowicach, Zak∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa 

Katedry Zdrowia Kobiety

Tabela 1. Podzia∏ czynników wp∏ywajàcych na wzrost wyst´powania zaka˝eƒ szpitalnych

[6, 7, 8]

Zachowania indywidualne Organizacja pracy Rozwój nauki
• niedostateczne przestrzeganie • niew∏aÊciwa praca komórek • zwi´kszenie

re˝imu sanitarnego spowodowane ds. zaka˝eƒ szpitalnych iloÊci,

przecià˝eniem pracà, poÊpiechem lub ich brak rozleg∏oÊci 

lub lekkomyÊlnoÊcià, • brak jednolitych wytycznych i zakresu

np. nieprzestrzeganie zasad  dotyczàcych sposobów ochrony dzia∏aƒ

aseptyki, rzadkie mycie ràk,  personelu przed zaka˝eniami medycznych

niew∏aÊciwe stosowanie  • brak lub ma∏e zaanga˝owanie • rozwój

r´kawiczek jednorazowych, pionu administracyjnego biotechnologii

noszenie bi˝uterii, w zmniejszenie iloÊci zaka˝eƒ i in˝ynierii

choroby w∏asne personelu • niew∏aÊciwie przeprowadzana genetycznej

(np. przezi´bienia) sterylizacja

• niska ÊwiadomoÊç • z∏e rozwiàzania architektoniczne

higieniczno-sanitarna personelu szpitala

(i pacjentów) • braki iloÊciowe sprz´tu

jednorazowego, Êrodków

dezynfekcyjnych i czystoÊciowych
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rozpuszczalnoÊç, dysocjacja, jonizacja) i od

w∏aÊciwoÊci biologicznych organizmu, na

który dzia∏a (struktura komórek, zdolnoÊç

wch∏aniania, p∏eç, wiek, cechy genetyczne,

choroby wspó∏istniejàce itp.) [6, 9]. O skali

zagro˝enia zwiàzanego z czynnikami che-

micznymi Êwiadczà dane statystyczne

WHO, z których wynika, ˝e zatrucia sub-

stancjami chemicznymi znajdujà si´ na

czwartym miejscu wÊród wszystkich przy-

czyn zgonów [10].

Bardzo istotnà, ale cz´sto pomijanà cechà

nara˝enia na czynniki chemiczne jest ich in-

terakcja oddzia∏ywania. Skutki ∏àcznego

dzia∏ania substancji sà trudne do przewidze-

nia i zachodzà na ró˝nych etapach oddzia∏y-

wania pomi´dzy organizmem a substancjà.

TrudnoÊci w ocenie ich wp∏ywu zdrowotne-

go pot´guje tak˝e szeroki wachlarz stosowa-

nych substancji chemicznych i ogromna

iloÊç zwiàzanych z tym kombinacji wzajem-

nego oddzia∏ywania [13]. 

Szczególnà rol´ w nara˝eniu na czynniki

chemiczne zajmujà leki o dzia∏aniu cytosta-

tycznym. Sà to zwiàzki bardzo toksyczne,

wch∏aniajàce si´ do organizmu pracownika

poprzez drogi oddechowe i skór´ oraz cha-

rakteryzujàce si´ efektem kumulacji.

Wprawdzie ustawa „Prawo farmaceutyczne”

definiuje proces przygotowywania leków cy-

tostatycznych, jako us∏ug´ farmaceutycznà,

jednak wykonywania tej czynnoÊci piel´-

gniarkom/po∏o˝nym w oddziale szpitalnym

nie zabrania. Tak wi´c ekspozycja zawodowa

mo˝liwa jest ju˝ podczas przygotowywania

leku, jego podawania i trwa w trakcie wyko-

nywania czynnoÊci bezpoÊrednio przy cho-

rym (pot), jak równie˝ podczas usuwania je-

go wydalin i wydzielin (mocz, wymiociny)

[14]. Skutki nara˝enia zawodowego odno-

szà si´ przede wszystkim do zaburzeƒ roz-

rodczych (poronienia, porody przedwcze-

sne, cià˝e ekotopowe), oraz efektów terato-

i mutagennych. Mogà tak˝e uszkadzaç wà-

trob´, nerki, uk∏ad oddechowy, b∏on´ Êluzo-

wà nosa, czy zwi´kszaç zapadalnoÊç na cho-

roby krwi i wypadanie w∏osów [15].

W ocenie nara˝enia na ekspozycj´ cyto-

statykami niemo˝liwe jest zastosowanie po-

wszechnego monitoringu biologicznego ze

wzgl´du na ró˝norodnoÊç nara˝enia, waha-

nia w stosowaniu poszczególnych prepara-

tów i wysokie koszty badaƒ. Celowa jest

w takim przypadku poekspozycyjna kontro-

la skutków biologicznych (oznaczanie ak-

tywnoÊci mutagennej moczu czy ocena efek-

tów cytogenetycznych). W badaniach nie

wykazano wi´kszej aktywnoÊci mutagennej

moczu, co pozwala sàdziç, ˝e praktyczne

stosowanie zasad okreÊlonych w odpowied-

nich rozporzàdzeniach dotyczàcych bez-

piecznej pracy z lekami cytostatycznymi jest

wystarczajàcym zabezpieczeniem pracowni-

ka [15].

Pami´taç nale˝y równie˝, ˝e dzia∏anie

substancji chemicznych niesie ze sobà nie

tylko opisane powy˝ej ryzyko dla osoby bez-

poÊrednio nara˝onej, ale wybuchowy czy ∏a-

twopalny charakter tych substancji mo˝e po-

wodowaç równie˝ zagro˝enie osób poÊred-

nich [16].

Czynniki fizyczne
Do czynników fizycznych niekorzystnie

dzia∏ajàcych na pracownika w Êrodowisku

pracy zaliczamy: promieniowanie, oÊwietle-

nie, ha∏as, w tym ultra- i infradêwi´kowy,

mikroklimat.

Hałas
Za ha∏as uznaje si´ ka˝dy dêwi´k nieprzy-

jemny lub niepo˝àdany, dokuczliwy lub

ucià˝liwy. SzkodliwoÊç dzia∏ania tego czyn-

nika odnosi si´ do bezpoÊredniego wp∏ywu

na narzàd s∏uchu oraz pozosta∏e funkcje or-

ganizmu na skutek jednorazowych, krótko-

trwa∏ych nara˝eƒ na ha∏as o nat´˝eniach

przekraczajàcych 130-140 dB lub ekspozycji

na ha∏as o ni˝szym nat´˝eniu (80-130 dB),

ale trwajàcych przez d∏u˝szy czas [6, 17].

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e subiektywnie

odczuwany próg dokuczliwoÊci ha∏asu mo˝e

znajdowaç si´ znacznie poni˝ej podanych

wartoÊci granicznych, np. tykanie zegara,

odg∏os kapiàcej wody czy monotonia dêwi´-

ku pracujàcej aparatury. Wa˝ne jest to

zw∏aszcza podczas wykonywania prac wy-

magajàcych precyzji czy zachowania szcze-

gólnej czujnoÊci lub te˝ w godzinach noc-

nych, gdzie powy˝sze dêwi´ki mogà wywo-

∏ywaç rozproszenie uwagi, zdenerwowanie

lub dzia∏aç usypiajàco [17]. Nara˝enie na

ha∏as powoduje równie˝ kontakt z aparaturà

medycznà wykorzystujàcà fale ultradêwi´ko-

we (USG, myjki ultradêwi´kowe) [6]. 

Z kolei infradêwi´ki mogà byç odbierane

nie tylko przez narzàd s∏uchu, ale i przez re-

ceptory czucia wibracji. èród∏em naturalnym

infradêwi´ków jest Êrodowisko geograficzne

i zjawiska atmosferyczne (np. trz´sienia zie-

mi, wodospady, burze, sztormy). èród∏a

sztuczne zwiàzane sà z dzia∏alnoÊcià cz∏owie-

ka: Êrodki transportu, wentylatory, eksplozje.

Wibracja mo˝e oddzia∏ywaç miejscowo lub

ogólnie. Skutkiem dzia∏ania jest ogólny dys-

komfort, zm´czenie, os∏abienie, sennoÊç,

strach, upoÊledzenie koordynacji psycho-ru-

chowej, zaburzenia czynnoÊci fizjologicz-

nych. Nara˝enie na bardzo wysoki poziom

takiego typu ha∏asu mo˝e byç niebezpieczne

dla zdrowia na skutek wyst´powania zjawi-

ska rezonansu narzàdowego [6, 18].

Mikroklimat
Poj´cie mikroklimatu odnosi si´ w aspek-

cie higienicznym do fizycznych cech powie-

trza w pomieszczeniach. Optymalne warun-

ki, w których proces termoregulacji zachodzi

w sposób nieodczuwalny dla cz∏owieka,

okreÊla si´ mianem „pasa komfortu cieplne-

go”. Poddajàc analizie bilans cieplny pomi´-

dzy organizmem pracownika a otoczeniem,

nale˝y uwzgl´dniç wp∏yw dodatkowej

odzie˝y ochronnej, która mo˝e stanowiç

istotnà barier´ pomi´dzy pracownikiem

a otoczeniem, jak równie˝ stopieƒ precyzji

wykonywanych czynnoÊci na danym stano-

wisku (ryc. 1) [6, 17].

Rycina 1. Wykonywanie czynności precyzyjnej
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Nieprawid∏owoÊci w zakresie fizycznych

cech powietrza okreÊla si´ mianem mikrokli-

matu goràcego lub zimnego. Reakcjà obron-

nà organizmu przed przegrzaniem jest uru-

chomienie mechanizmów termoregulacyj-

nych - wzrost przep∏ywu krwi poprzez roz-

szerzone naczynia skórne i wydzielanie potu.

Odbywa si´ to kosztem przep∏ywu krwi

przez narzàdy wewn´trzne, odwodnieniem

i utratà soli mineralnych oraz niekorzystnà

zmianà aktywnoÊci psychosensomotorycznej

(zmniejszenie gotowoÊci do wysi∏ku, spadek

precyzji i koordynacji ruchów, wyd∏u˝enie

czasu reakcji). Efektem ubocznym utrzyma-

nia homeotermii w przypadku ujemnego bi-

lansu cieplnego jest równie˝ niekorzystny

wp∏yw na jakoÊç wykonywanej pracy np.

szybsze zm´czenie, sennoÊç, os∏abienie czu-

cia w wych∏odzonych koƒczynach, pogor-

szenie sprawnoÊci ruchowej i podatnoÊç na

infekcje i przezi´bienia. 

Oświetlenie
Âwiat∏o to widzialne (elektromagnetycz-

ne), wywo∏ujàce wra˝enia wzrokowe pro-

mieniowanie o d∏ugoÊci fali 380-780 nm.

W przedziale tym mieszczà si´ wszystkie

barwy, w ró˝ny sposób oddzia∏ywujàce na

cz∏owieka [6]. Optymalne warunki percepcji

wzrokowej wymagajà zapewnienia w∏aÊci-

wego poziomu nat´˝enia oÊwietlenia, odpo-

wiedniej kolorystyki wn´trz, zachowania es-

tetyki i uwzgl´dnienia subiektywnych od-

czuç pracownika. Pozwala to na mo˝liwoÊç

rozró˝niania szczegó∏ów i sprawnego spo-

strzegania, wygod´ patrzenia oraz pe∏nà wy-

dolnoÊç wzrokowà [6].

WÊród czynników dzia∏ajàcych niekorzyst-

nie nale˝y wymieniç ró˝ne rodzaje olÊnieƒ:

przeszkadzajàce, przykre, odbiciowe (ryc. 2),

dekontrastujàce. Redukcj´ tego niekorzystne-

go efektu uzyskuje si´ dzi´ki zastosowaniu

oÊwietlenia bocznego i u˝ywaniu materia∏ów

o powierzchniach matowych [20]. 

Rycina 2. Olśnienie

Szczególne wymagania uwzgl´dnione sà

dla stanowisk pracy z komputerem. Zastoso-

wane oÊwietlenie musi umo˝liwiç komfort

pracy z dokumentem pisanym, drukowa-

nym, rozpoznawaniem znaków klawiatury

i czytaniem tekstu na monitorze. Wymaga-

nia oÊwietleniowe dotyczà nie tylko wyboru

odpowiedniego sprz´tu oÊwietleniowego,

ale tak˝e zaplanowania punktów monta˝u,

aby zminimalizowaç ryzyko wystàpienia

olÊnieƒ odbiciowych, zw∏aszcza, ˝e sam

ekran monitora lub klawiatura mo˝e byç je-

go êród∏em jako efekt odbicia padajàcego na

nie Êwiat∏a [6, 20]. 

Promieniowanie jonizujące
i niejonizujące

Poza widzialnym promieniowaniem

optycznym, na promieniowanie elektroma-

gnetyczne sk∏ada si´ promieniowanie jonizu-

jàce (promieniowanie a, b, g oraz rentge-

nowskie X) i niejonizujàce (niewidzialne

[nadfioletowe, podczerwone], laserowe, ra-

diowe i mikrofalowe oraz promieniowanie

o niskiej cz´stotliwoÊci (50 Hz) [18].

Naturalnym êród∏em promieniowania

jest Êrodowisko geograficzne, zjawiska at-

mosferyczne, promieniowanie kosmiczne,

s∏oƒce i pole elektromagnetyczne ziemi. Do

êróde∏ sztucznych zaliczamy m.in. urzàdze-

nia elektryczne i pràdotwórcze, nadajniki ra-

diowe i telekomunikacyjne, aparatur´ me-

dycznà np. diatermie, lampy rt´ciowe UV,

urzàdzenia do elektrochirurgii, stymulacji

pràdem, aparaty rentgenowskie i otwarte pa-

leniska [6, 18].

Konsekwencje nadmiernej ekspozycji na

dzia∏anie pola elektromagnetycznego, szcze-

gólnie promieniowania jonizujàcego sà po-

wa˝ne i mogà byç odleg∏e w skutkach (prze-

wlek∏a postaç choroby popromiennej czy

skrócenie d∏ugoÊci ˝ycia) [18]. Znamienny

jest fakt, ˝e ka˝da, nawet najmniejsza dawka

promieniowania mo˝e skutkowaç mutacjà

genowà. Pami´taç nale˝y równie˝, ˝e muta-

cje powsta∏e w wyniku napromieniowania

majà najcz´Êciej charakter recesywny i ich

ujawnienie mo˝e nastàpiç dopiero w dal-

szych pokoleniach osób napromieniowa-

nych [21]. 

Promieniowanie nadfioletowe, podczer-

wone, laserowe nie powoduje jonizacji po-

wietrza i komórek ludzkich, jest jednak czyn-

nikiem wywo∏ujàcym reakcje fotochemiczne

lub termiczne, np. intensywne Êwiat∏o nie-

bieskie (takie promieniowanie towarzyszy

m.in. fototerapii noworodkowej, zabiegom

stomatologicznym, emisji lamp bakteriobój-

czych) [7, 21], powoduje choroby i uszko-

dzenie siatkówki oka. ObecnoÊç receptorów

ciep∏a w skórze i uruchomienie reakcji bólo-

wych w wyniku nadmiernego wzrostu tem-

peratury stanowi wystarczajàcà ochron´

przed promieniowaniem podczerwonym

(lampy Solux, diatermie), stàd rzadko do-

chodzi do uszkodzeƒ skóry, z wyjàtkiem eks-

pozycji na promieniowanie laserowe. Oczy

sà jednak bardziej nara˝one na uszkodzenie,

gdy˝ reakcje obronne (odczucie bólu) uru-

chamiane sà dopiero przy temperaturze ok.

47º, podczas gdy do oparzenia mo˝e dojÊç

ju˝ w temperaturze ni˝szej o kilka stopni [6,

18, 19, 22]. 

Urzàdzenia telekomunikacyjne (radiowe,

telewizyjne, satelitarne, radarowe), urzàdze-

nia przemys∏owe, domowe, grzewcze oraz

lampy elektronowe sà êród∏em emisji pro-

mieniowania radiowego i mikrofalowego.

Ich niekorzystne dzia∏anie mo˝e objawiaç si´

zmianami w uk∏adzie nerwowym krwio-

twórczym, immunologicznym i rozrod-

czym. W wyniku d∏ugotrwa∏ego nara˝enia

mo˝e dojÊç do rozwoju zaçmy, a w razie

awarii urzàdzenia tak˝e do poparzeƒ i pora-

˝enia pràdem [18, 22]. 

Obcià˝enie pracà fizycznà

Na wielkoÊç obcià˝enia fizycznego wp∏y-

wa nie tylko jego rodzaj, intensywnoÊç i czas

trwania, ale tak˝e warunki pracy, sposób wy-

konania, cechy pracownika. Miarà wielkoÊci

obcià˝enia fizycznego pracy jest wydatek

energetyczny, na który sk∏ada si´ ci´˝koÊç

pracy, wysi∏ek statyczny i monotypowoÊç ru-

chów roboczych. Za najbardziej obcià˝ajàcà

uwa˝a si´ statycznà, wymuszonà pozycj´ cia-

∏a, tj. takà, której nie mo˝na zmieniç podczas

wykonywania czynnoÊci nieprzerwanie

przez 1 godzin´ [23]. Z danych Paƒstwowej

Inspekcji Pracy z 2000 r. wynika, ˝e obcià˝e-

nie pracà fizycznà by∏o przyczynà 9% wy-

padków przy pracy wÊród pracowników

ochrony zdrowia. Za najbardziej obcià˝ajàcà

fizycznie prac´ uznawana jest praca w od-

dzia∏ach neurologii, intensywnej opieki me-

dycznej, chirurgii, onkologii, neurochirurgii,

wewn´trznym, piel´gnacyjno-opiekuƒczym

i geriatrii [24]. 

W aspekcie rodzaju czynnoÊci do najci´˝-

szych zalicza si´ prace piel´gnacyjno-higie-

niczne, piel´gnacyjno-lecznicze i transporto-

we: podnoszenie i transport pacjentów oraz

sprz´tu, udzia∏ w reanimacji, zmiana bielizny

i Êcielenie ∏ó˝ek, asystowanie do zabiegów

medycznych, d∏ugotrwa∏y udzia∏ w wizycie

[25]. 

Oceniajàc fizyczne warunki pracy nie

mo˝na pominàç aspektu pracy zmianowej,

która jest czynnikiem wp∏ywajàcym nega-

tywnie na stan zdrowia i samopoczucie, oraz

dezorganizujàcym ˝ycie rodzinne i rytm do-

bowy pracownika [26]. Najcz´Êciej stosowa-

nà formà pracy w Polsce jest system zmiano-

wy, 12-godzinny, który spotyka si´ z aproba-

tà nie tylko pracowników, ale te˝ pracodaw-
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ców [24]. W ocenie wydatku fizjologiczne-

go praca w tym systemie jest jednak bardziej

obcià˝ajàca fizycznie i psychicznie. Obcià˝e-

nie fizyczne zaszeregowane jest tu do prac

Êrednio ci´˝kich i ci´˝kich, podczas gdy wy-

datek energetyczny dla pracy w systemie 8-

godzinnym kwalifikuje jà do prac lekkich

i Êrednio ci´˝kich. Praca w systemie dwu-

zmianowym w porównaniu z systemem

trzyzmianowym, powoduje wi´ksze zm´cze-

nia i znu˝enie psychiczne, co z kolei obni˝a

wydajnoÊç pracy i wp∏ywa na wzrost liczby

pope∏nianych b∏´dów [24, 27].

Warunki pracy
Na obcià˝enie pracà piel´gniarek i po∏o˝-

nych wp∏ywajà równie˝ niematerialne czyn-

niki Êrodowiska pracy, które nie wynikajà

bezpoÊrednio z samego procesu pracy. Wy-

raêne ró˝nice wyst´pujà przy porównywaniu

pracy polskich piel´gniarek z pracà piel´-

gniarek zagranicznych. Wynikajà m.in. ze

stosowania innego modelu piel´gnowania,

systemów ubezpieczenia, rozwiàzaƒ archi-

tektonicznych i zró˝nicowania zawodów

medycznych (szczególnie w dziedzinie opie-

ki bezpoÊredniej) [23, 24]. 

Problemami sygnalizowanymi w naszych

warunkach sà najcz´Êciej problemy finanso-

we, kadrowe, bariery architektoniczne, nie-

dostatek sprz´tu, niedostosowanie stanowi-

ska pracy lub nieprzestrzeganie przepisów

bhp. Nie mo˝na tak˝e pominàç z∏ej kondycji

finansowej wielu placówek ochrony zdro-

wia, co w praktyce przek∏ada si´ zmniejsze-

niem iloÊci etatów i gorszym zaopatrzeniem

rzeczowym. Z∏e warunki i niedostateczne

materialne zaopatrzenie stanowisk pracy

oraz zapewnienie odzie˝y zmiennej jest bo-

làczkà dotykajàcà wielu placówek i wp∏ywa

w znacznym stopniu na zwi´kszenie ucià˝li-

woÊci pracy [24, 28].

W opinii samych zainteresowanych poja-

wia si´ te˝ problem braku korelacji pomi´-

dzy kategoryzacjà pacjentów a obsadà stano-

wisk piel´gniarskich. Utyskujà te˝ na brak

odpowiedniego presti˝u zawodowego i nie-

w∏aÊciwe relacje interpersonalne. Najcz´Êciej

sà to problemy ze wspó∏pracownikami, na-

st´pnie z prze∏o˝onymi i w koƒcu z pacjen-

tami. WÊród przyczyn konfliktów dominujà

êród∏a osobowoÊciowe i organizacyjne. Te

ostatnie wynikajà z niejasno sprecyzowanych

zakresów obowiàzków i uprawnieƒ, co po-

twierdzi∏o ponad trzy czwarte badanych pie-

l´gniarek [29].

Nadmierna biurokracja i mno˝enie doku-

mentacji sà z kolei czynnikami skracajàcymi

czas bezpoÊredniej opieki piel´gniarskiej nad

pacjentem, prowadzàc do przyspieszania

tempa pracy, skracania lub niewykorzysty-

wania regulaminowych przerw w pracy, po-

zostawianiem pracy dla zmiany nast´pnej

lub wr´cz zaniechaniem wykonania czynno-

Êci [24]. 

Wynikajàca ze zmianowoÊci praca w po-

rze nocnej jest czynnikiem zak∏ócajàcym

procesy ˝yciowe pracownika, których fizjo-

logiczna aktywnoÊç przypada w porze dzien-

nej. Najcz´Êciej spotyka si´ tu zaburzenia

snu w ciàgu dnia, wynikajàce nie tylko z za-

burzeƒ rytmu snu i czuwania, ale tak˝e z po-

wodu wi´kszego ha∏asu dziennego (wzmo-

˝ony ruch komunikacyjny, bawiàce si´ dzieci

na dworze, codzienna aktywnoÊç domowni-

ków). Praca nocna odbija si´ te˝ niekorzyst-

nie na ˝yciu spo∏ecznym i rodzinnym. Z do-

legliwoÊci somatycznych mogà pojawiç si´

zaburzenia pracy przewodu pokarmowego,

przebiegu cyklu p∏ciowego, zm´czenie.

Mo˝liwe jest tak˝e zwi´kszenie podatnoÊci

na u˝ywki (kawa, papierosy) [26].

Obciążenie psychologiczne
Ucià˝liwoÊci natury psychologicznej

w pracy piel´gniarki i po∏o˝nej wynikajà z jej

szczególnego kontaktu z osobà chorà i cier-

piàcà, odpowiedzialnoÊci za zdrowie i ˝ycie

innych oraz nara˝enia zdrowia w∏asnego.

Du˝ym obcià˝eniem mo˝e byç koniecznoÊç

szybkiego podejmowania decyzji i interwen-

cji, od których zale˝y dobrostan pacjenta.

Z∏e samopoczucie w miejscu pracy pot´gujà

te˝ konflikty z pacjentami, ich rodzinami,

wspó∏pracownikami i prze∏o˝onymi [24,

30]. Ci´˝koÊç obcià˝enia psychicznego od-

czuwana jest intensywniej na zmianie popo-

∏udniowej i nocnej, kiedy zmniejsza si´ iloÊç

pracowników w oddzia∏ach [31].

Nadmierna empatia czy uto˝samianie si´

z cierpiàcym podopiecznym w po∏àczeniu

z pracà w systemie zmianowym jest przyczy-

nà przekroczenia mo˝liwoÊci adaptacyjnych

organizmu i pojawienia si´ stresu emocjo-

nalnego, który powoduje poczucie zm´cze-

nia, brak koncentracji, wystàpienie objawów

somatycznych i w koƒcu zespo∏u wypalenia

zawodowego. W konsekwencji mo˝e dojÊç

nawet do rozwoju uzale˝nieƒ, izolacji spo-

∏ecznej, ucieczki w chorob´ czy targni´cia si´

na w∏asne ˝ycie [23, 28]. Praca obcià˝ona

stresem nie pozostaje bez wp∏ywu na jej ja-

koÊç. Mogà pojawiç si´ dzia∏ania chaotyczne

i bezcelowe, obni˝a si´ ch´ç do pracy, poja-

wiajà si´ dolegliwoÊci somatyczne i funkcjo-

nalne (nerwice), a tak˝e zwi´ksza si´ absen-

cja chorobowa [31].

Pog∏´bianie wiedzy na temat czynników

ryzyka zawodowego jest podstawowym

warunkiem tworzenia i utrzymania bez-

piecznego Êrodowiska pracy; pozwala nie

tylko na zachowanie zdrowia w miejscu pra-

cy, ale umo˝liwia przede wszystkim spe∏nie-

nie ustawowego obowiàzku, jakim jest za-

chowanie i przestrzeganie zasad bhp na sta-

nowisku pracy. Stàd te˝ wynika obowiàzek

oceny warunków pracy przez pracodawc´

[32]. Aby dzia∏ania te by∏y jak najbardziej

skuteczne, konieczne jest posiadanie wiedzy

zarówno z zakresu bhp jak i wiedzy specja-

listycznej, dotyczàcej przebiegu procesów

pracy. Wa˝ny jest, wi´c aktywny udzia∏ pie-

l´gniarek i po∏o˝nych w prowadzeniu oceny

i monitorowaniu ryzyka zawodowego [33].

Litereatura u autorek

Rycina 3. Nieergonomiczne stanowisko pracy
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Osoby chore psychicznie pope∏niajàce

przest´pstwo nie sà karane, gdy˝ ich

czyny warunkuje choroba, ale pozostawione

na wolnoÊci mogà byç groêne dla otoczenia.

Nieleczone – mogà ponownie pope∏niç

przest´pstwo, dlatego te˝ sà izolowane

w specjalnych oÊrodkach i poddawane tera-

pii. Izolacja ta polega na umieszczeniu

w odpowiednim zak∏adzie psychiatrycznym

osoby, która w stanie niepoczytalnoÊci po-

pe∏ni∏a czyn zabroniony. Mówi si´ wtedy, ˝e

wobec takiej osoby stosowany jest Êrodek

zabezpieczajàcy zwany detencjà sàdowà.

Osob´ takà obejmuje si´ odpowiednim po-

st´powaniem leczniczym, terapeutycznym,

rehabilitacyjnym i resocjalizacyjnym. 

Wprowadzone w ostatnich latach zmia-

ny w prawie karnym zalecajà tworzenie za-

mkni´tych zak∏adów psychiatrycznych i za-

k∏adów leczenia odwykowego przeznaczo-

nych do wykonywania Êrodków zabezpie-

czajàcych wobec chorych psychicznie

sprawców przest´pstw, których nie mo˝na

karaç, ale nale˝y izolowaç. Paƒstwowy Szpi-

tal dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Rybniku realizuje Êrodek zabezpieczajàcy

wobec chorych psychicznie sprawców prze-

st´pstw w zakresie podstawowego i wzmoc-

nionego zabezpieczenia. OÊrodków o tzw.

wzmocnionym i maksymalnym stopniu za-

bezpieczenia, nadal mamy zbyt ma∏o, zaled-

wie kilkanaÊcie. Wszystkie miejsca sà w nich

zaj´te. Leczenie chorych tam kierowanych

trwa latami, nawet do koƒca ˝ycia. Lekarze

nie sà w stanie przewidzieç, kiedy leczenie

si´ zakoƒczy, kiedy zatem zwolnià si´ miej-

sca dla nast´pnych. Z drugiej strony poczu-

cie zagro˝enia spo∏ecznego ze strony niepo-

czytalnych przest´pców jest tak du˝e – choç

cz´sto nieuzasadnione – ˝e pojawiajà si´

protesty, gdy sprawcy zabójstw zbyt wcze-

Ênie opuszczajà zak∏ady zamkni´te.

Osoby kierowane przez sàdy na tzw. de-

tencj´ przebywajà na niej dopóty, do-

póki ich stan zdrowia i zachowanie stwarzajà

ryzyko ponownego pope∏nienia podobnego

przest´pstwa o szczególnej szkodliwoÊci spo-

∏ecznej. Celem detencji nie jest ca∏kowite wy-

leczenie. Nie zawsze by∏oby to mo˝liwe.

Zdecydowana wi´kszoÊç niepoczytalnych

sprawców to osoby chorujàce na psychozy

z kr´gu schizofrenii lub upoÊledzone umys∏o-

wo. Zwolnienie z detencji – gdy zniknie ry-

Psychicznie chorzy sprawcy przestępstw
– specyficzna grupa pacjentów 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Rybniku

Joanna Fojcik ● Mgr resocjalizacji, Piel´gniarka Oddzia∏owa Oddzia∏u

Sàdowo-Psychiatrycznego Paƒstwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
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zyko powtórzenia si´ zachowaƒ zagra˝ajà-

cych ˝yciu lub zdrowiu innych lub powodu-

jàcych niszczenie przedmiotów znacznej war-

toÊci – b´dàce efektem leczenia, bo nie samej

izolacji, mo˝e byç jedynie poczàtkiem wielo-

letniej terapii poza szpitalem psychiatrycz-

nym. Przy niemo˝liwym cz´sto do osiàgni´-

cia ca∏kowitym wyleczeniu, terapia ta jest

nieodzowna. Po sàdowym uchyleniu detencji

dalsze leczenie nie jest ju˝ regulowane prze-

pisami kodeksów, lecz ustawy o ochronie

zdrowia psychicznego. Nie wyklucza si´

wi´c, ˝e pacjent mo˝e przerwaç leczenie i po-

nownie ujawniç zaburzone i groêne zacho-

wania. 

Umieszczenie osoby chorej psychicznie

w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym

mo˝e powodowaç nasilenie ujawniajàcych

si´ uprzednio objawów chorobowych, które

same w sobie stanowià dla niej znaczne ob-

cià˝enie. Osoby te majà ograniczone zdol-

noÊci przystosowawcze, co mo˝e znacznie

utrudniaç ich funkcjonowanie w tego typu

instytucjach i uniemo˝liwiaç spe∏nianie na∏o-

˝onych na nie funkcji.

Rolà oddzia∏ów sàdowo-psychiatrycz-

nych jest prowadzenie post´powania

diagnostycznego, oraz podejmowanie lecze-

nia, terapii i oddzia∏ywaƒ resocjalizacyjnych

umo˝liwiajàcych readaptacj´ spo∏ecznà tej

szczególnej grupy pacjentów. Programy re-

habilitacji i resocjalizacji sà bardzo zró˝nico-

wane ze wzgl´du na ich cele i adresatów.

Naturalnie ich konstrukcja zale˝y od mo˝li-

woÊci organizacyjnych konkretnego zak∏adu

oraz od pomys∏owoÊci ich autorów, nie

mniej jednak zadaniem wszystkich stosowa-

nych programów korekcyjnych jest przygo-

towanie, na ile to jest mo˝liwe, do ˝ycia na

wolnoÊci po opuszczeniu zak∏adu psychia-

trycznego. Realizowane programy sà nie-

wàtpliwie dowodem na kreatywnoÊç wy-

chowawczà personelu, poniewa˝ wi´kszoÊç

z nich ma charakter autorski.

Prawo pozbawia chorych nie tylko wol-

noÊci, pozbawia ich ca∏ego szeregu innych

warunków niezb´dnych do ich uspo∏ecznie-

nia. Cz∏owiek jest oderwany od swoich na-

turalnych warunków spo∏ecznych: rodziny,

osób najbli˝szych, ˝ycia zawodowego i to-

warzyskiego. Przymusowa izolacja ogranicza

bowiem lub znosi swobod´ nawiàzywania

kontaktów mi´dzyludzkich i wyboru sposo-

bu zachowania, indywidualnoÊci, naturalne

dà˝enie do posiadania prywatnego ˝ycia

i sfery intymnoÊci. Narzuca sta∏à zale˝noÊç

i odbiera mo˝liwoÊç samookreÊlania si´.

ÂwiadomoÊç pozostawania na najni˝szym

poziomie stosunków spo∏ecznych rodzi l´k

przed samodzielnoÊcià w przysz∏oÊci, zwi´k-

sza poczucie izolacji i oddala chorych od

problemów stanowiàcych podstawowe tre-

Êci naturalnych Êrodowisk spo∏ecznych. 

Dlatego przygotowanie takich pacjentów do

roli jednostki spo∏ecznie pozytywnej i u˝y-

tecznej wymaga tworzenia w zak∏adach psy-

chiatrycznych atmosfery przybli˝ajàcej go do

warunków wolnoÊciowych i Êrodowisk

o prawid∏owych postawach spo∏ecznych

oraz redukujàcej niepo˝àdane tendencje do

izolowania si´ w nieformalnych grupach

osób zepchni´tych na margines spo∏eczny.  

Statystyka kryminologiczna nie wykazuje

wi´kszej przest´pczoÊci wÊród chorych

psychicznie ni˝ w ogólnej populacji. Obawa,

˝e chory psychicznie mo˝e kogoÊ skrzywdziç

w sensie pope∏nienia przest´pstwa, jest nie-

uzasadniona, gdy˝ takie samo, a mo˝e

i wi´ksze niebezpieczeƒstwo zagra˝a ze stro-

ny cz∏owieka zdrowego psychicznie. Chorzy

psychicznie przekraczajà wprawdzie znacz-

nie cz´Êciej spo∏eczne normy zachowaƒ,

przekroczenia te stanowià zresztà zewn´trz-

ne znami´ ich choroby, ale przekroczenia te

rzadko sà przest´pstwami. Do pope∏nienia

przest´pstwa trzeba widocznie wi´kszej

przemyÊlnoÊci i umiej´tnoÊci realnej oceny

sytuacji i jej wykorzystania. Chorzy psy-

chicznie wzbudzajà l´k w otoczeniu nie dla-

tego, ˝e sà dla niego niebezpieczni, ale ˝e sà

inni i niezrozumiali. 

Chorych wymagajàcych izolacji i lecze-

nia z powodu pope∏nionych prze-

st´pstw jest coraz wi´cej, bo w trudnych

warunkach ˝yciowych ludzie s∏abi cz´Êciej

wpadajà w konflikt z prawem. To jest pra-

wid∏owoÊç socjologiczna, ale te˝ i medycz-

na, wynikajàca z faktu, ˝e nagromadzenie

stresogennych sytuacji czyni cz∏owieka ofia-

rà, wówczas szczególnie ∏atwo zostaje si´

sprawcà. 
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Profesjonalnie i z zaufaniem 
O opiece ginekologiczno-po∏o˝niczej w Niemczech 

– w kontekÊcie kilkuletnich doÊwiadczeƒ zawodowych 

Praca po∏o˝nych wymaga du˝ej odpowie-

dzialnoÊci, wiedzy medycznej, umiej´t-

noÊci praktycznych, a tak˝e naturalnych pre-

dyspozycji do zawodu. OsobowoÊç po∏o˝-

nych odgrywa równie˝ wielkà rol´ jak ich

przygotowanie medyczne. Po∏o˝na powinna

byç osobà mi∏à, szczerà, otwartà na innych

i ∏atwo nawiàzujàcà kontakty. Cechy te, nie

tylko u∏atwiajà prac´ z pacjentkami, ale

przede wszystkim wzmacniajà presti˝ zawo-

du oraz budujà zaufanie. Po∏o˝ne stanowià

najlepiej wykwalifikowanà grup´ zawodowà

do opieki nad pacjentkami podczas fizjolo-

gicznej cià˝y i porodu. 

W niniejszym artykule przedstawiam za-

rys systemu pracy niemieckich po∏o˝nych,

który umo˝liwia im wszechstronny rozwój,

a tak˝e samodzielnà prac´ z pacjentkami.

Edukacja po∏o˝nej w Niemczech trwa

trzy lata i koƒczy si´ paƒstwowym egzami-

nem dyplomowym. Szko∏y 3-letnie przyj-

mujà uczniów po ukoƒczeniu Szko∏y Âred-

niej, niekoniecznie z maturà. Podczas tych

trzech lat nauki uczeƒ musi odbyç, co naj-

mniej 1600 godzin teoretycznych oraz 3000

godzin praktycznych. Egzamin dyplomowy

sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: 

1) cz´Êç teoretyczna – egzamin ustny,

2) cz´Êç praktyczna jest podzielona na 2 cz´-

Êci: 

a) ka˝da absolwentka musi samodzielnie

odebraç poród;

b) przeprowadziç tzw. wizyt´ potrona˝o-

wà z wybranà pacjentkà w oddziale

po∏o˝niczym.

Poukoƒczeniu Âredniej Szko∏y Po∏o˝-

nych, otrzymuje si´ Dyplom Po∏o˝-

nej; i posiada wykszta∏cenie Êrednie zawo-

dowe. Dalsze kszta∏cenie mo˝na kontynu-

owaç w Wy˝szych Uczelniach; warunkiem

jest posiadanie matury. Mo˝liwoÊç ta, doty-

czy osób chcàcych posiadaç stanowiska kie-

rownicze. Wa˝nym czynnikiem w wykszta∏-

ceniu po∏o˝nych w Niemczech sà ró˝ne

kursy dokszta∏cajàce np. homeopatii, aro-

materapii, akupunktury, kursy masa˝u no-

worodka.

Po ukoƒczeniu szko∏y i uzyskaniu dyplo-

mu uprawniajàcego do pracy w tym zawo-

dzie, wi´kszoÊç po∏o˝nych w Niemczech

pracuje samodzielnie. Szpitale niemieckie

zatrudniajà po∏o˝ne do pracy w sali porodo-

wej oraz po∏o˝nictwie, a w rzadkich przy-

padkach w oddzia∏ach ginekologicznych.

W oddzia∏ach noworodkowych pracujà pie-

l´gniarki wyspecjalizowane do pracy z dzieç-

mi tzw. Kinderkrankenschwester. 

W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci, po-

∏o˝ne zajmujà si´ kompleksowà opiekà nad

pacjentkà i jej dzieckiem, od momentu zaj-

Êcia w cià˝´, poprzez poród, a˝ do ósmego

tygodnia po∏ogu.

Pacjentka wybiera swojà po∏o˝nà z listy

po∏o˝nych pracujàcych na danym terenie.

Lista ta jest ogólnodost´pna w Internecie,

u lekarzy ginekologów oraz w ka˝dym szpi-

talu po∏o˝niczo-ginekologicznym. Po nawià-

zaniu kontaktu ci´˝arnej z wybranà po∏o˝nà

rozpoczyna si´ ich wspólna droga poprzez

cià˝´, poród i po∏óg. 

Okres cià˝y jest dla ka˝dej kobiety bardzo

wa˝ny. W tym czasie potrzebuje ona szczególne-

go wsparcia, uwagi i opieki. Wczesny kontakt

z po∏o˝nà zapewnia pacjentce dost´p do facho-

wej wiedzy przed, po, a tak˝e w trakcie ca∏ej

cià˝y. Wizyty odbywajà si´ zarówno w gabine-

cie po∏o˝nej, jak i w domu pacjentki. Po∏o˝na

jest stale dost´pna dla przysz∏ych rodziców, do-

radza im i odpowiada na wszystkie pojawiajà-

ce si´ pytania, a tak˝e pomaga w rozwiàzywa-

niu problemów w kontakcie bezpoÊrednim jak

i telefonicznym. Poprzez ró˝norodne kursy

(Szko∏a Rodzenia), przygotowuje ona przy-

sz∏ych rodziców, zarówno teoretycznie i prak-

tycznie, do porodu i opieki nad noworodkiem.

Tak wczesny i cz´sty kontakt pacjentki z po∏o˝-

nà pomaga w budowaniu ich wzajemnego za-

ufania.

Do zadaƒ po∏o˝nej podczas cià˝y pacjent-
ki, nale˝à nast´pujàce czynnoÊci:
• doradztwo (odnoÊnie np.: zdrowego try-

bu ˝ycia, wspó∏˝ycia w czasie cià˝y, czy

przygotowania do roli rodziców),

• opieka podczas pojawiajàcych si´ dolegli-

woÊci cià˝owych,

• samodzielne prowadzenie fizjologicznej

cià˝y,

• w razie jakichkolwiek komplikacji szybkie

nawiàzanie kontaktu z lekarzem,

• szkolenie poprzez kursy (Szko∏a Rodze-

nia).

Ci´˝arne majà mo˝liwoÊç wyboru porodu

w warunkach domowych, domach na-

rodzin lub szpitalach. W ostatnim przypad-

ku, aby po∏o˝na mog∏a przyjàç poród swojej

pacjentki, poród ten musi odbyç si´ w szpita-

lu lub klinice, z którymi dana po∏o˝na ma

podpisanà umow´. 

Po∏o˝na pomaga i wspiera pacjentk´ na

wszystkich etapach porodu, a tak˝e bada,

obserwuje i dokumentuje jego przebieg.

WczeÊniejsze wspólne przygotowanie, u∏a-

Aneta WiÊniowska ● Mgr pedagogiki, licencjat po∏o˝nictwa, Powiatowy

Szpital w Pyskowicach

Gimnastyka poporodowa matek 
wraz z dziećmi
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twia im wspó∏prac´; razem wykorzystujà

umiej´tnoÊci nabyte na kursach.

Po fizjologicznym porodzie w szpitalu, pa-

cjentka ma mo˝liwoÊç wyjÊcia do domu ju˝

po dwóch godzinach. Opiek´ nad matkà

i dzieckiem kontynuuje wówczas wybrana

wczeÊniej po∏o˝na. Jest to tzw. poród ambula-

toryjny, który ostatnio zyskuje w Niemczech

na popularnoÊci. W takim przypadku, po∏o˝-

na codziennie do piàtego dnia ˝ycia dziecka

odwiedza po∏o˝nic´. Od szóstego dnia do

ósmego tygodnia po porodzie, po∏o˝na mo˝e

odwiedziç swojà pacjentk´ siedem razy (wizy-

ty te op∏aca Kasa Chorych). W trakcie tych

wizyt patrona˝owych, po∏o˝na obejmuje swà

opiekà zarówno matk´ jak i dziecko. Pomaga

ona przy piel´gnacji noworodka, karmieniu

piersià, obserwuje i doradza matce w ewentu-

alnych problemach po∏ogowych. W przypad-

ku trudnych sytuacji rodzinnych po∏o˝na mo-

˝e wesprzeç rodziców informujàc o dost´p-

nych formach pomocy spo∏ecznej. 

Do szóstego ty-

godnia po porodzie,

po∏o˝nica ma mo˝li-

woÊç skorzystania

bezp∏atnie z gimna-

styki poporodowej

cofajàcej zmiany cià-

˝owe i poporodowe.

Najcz´Êciej zaj´cia te

sà podzielone na

osiem spotkaƒ, które

odbywajà si´ raz

w tygodniu. Osobno

realizowana jest gim-

nastyka poporodowa z dzieçmi (zazwyczaj

przed po∏udniem) i osobno bez dzieci (wie-

czorami). 

Warto wspomnieç, ˝e opiekà tà bezp∏at-

nie obj´te sà wszystkie ubezpieczone kobie-

ty. Koszty pokrywane sà przez Kasy Cho-

rych, które rozliczajà si´ bezpoÊrednio z po-

∏o˝nymi. 

Indywidualny i d∏ugotrwa∏y kontakt po-

∏o˝nej z pacjentkà buduje zaufanie przy-

sz∏ych rodziców i u∏atwia im wejÊcie w no-

we role. Opieka w takim systemie zapewnia

poczucie bezpieczeƒstwa oraz zdrowie za-

równo matki jak i dziecka, co jest najwi´k-

szym priorytetem w pracy ka˝dej po∏o˝nej.

■

Ogłoszenie sponsorowane

Język angielski dla pielęgniarek

Kurs podstawowy 
Ewelina Małko, 
Christopher Govender-Kubiec

Podręcznik przeznaczony
jest do nauki języka angiel-

skiego ogólnego i zawodowego na po-
ziomie elementarnym. Publikacja umożli-
wia doskonalenie języka ogólnego
z uwzględnieniem podstawowego zakre-
su słownictwa używanego w medycynie.
Uwzględniono w nim szczególnie potrze-
by edukacyjne pielęgniarek planujących
podjęcie pracy zawodowej za granicą.

Układ materiału oraz proponowane ćwi-
czenia są pomyślane tak, że przez stop-
niowe rozwijanie zasobu słownictwa pro-
wadzą do poziomu umożliwiającego swo-
bodne porozumiewanie się zarówno w sy-
tuacjach codziennych, jak i zawodowych. 
Powtórzenia, przykłady oraz nagrania au-
dio stanowią solidną podstawę wielopłasz-
czyznowej, szybkiej i skutecznej nauki.
Materiał zgromadzony na płytach CD po-
zwala stopniowo i efektywne przełamywać
bariery mówienia i rozumienie języka ob-
cego. 
Autorzy polecają zastosowanie podręcz-
nika nie tylko jako książki kursowej dla
szkół medycznych oraz szkół językowych

prowadzących kursy specjalistyczne, ale
również jako podstawę do nauki indywi-
dualnej.

ISBN 978-83-200-4090-6, wydanie I,
format 16,5 x 23,5 cm, 176 stron, 
oprawa miękka, cena katalogowa 55 zł

Zamówienie można składać:
• w księgarni internetowej: www.pzwl.pl
• pisemnie wysyłając na adres: Wydaw-

nictwo Lekarskie PZWL, 02-672 War-
szawa 113, skr. poczt. 16

• telefonicznie: 22 695 44 80 
lub pod numerem infolinii: 801 142 080

• faksem: 22 695 44 87

Wybrane zagadnienia 
pielęgniarstwa specjalistycznego

„Wybrane zagadnienia pie-
lęgniarstwa specjalistycz-
nego” to nowoczesny pod-
ręcznik, opracowany przez
zespół doświadczonych na-
uczycieli akademickich In-

stytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wy-
działu Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Le-
karskiego Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

Prezentowane w nim zagadnienia są zgod-
ne z obowiązującymi standardami kształ-
cenia dla studiów pielęgniarskich drugie-
go stopnia oraz programami kształcenia
w ramach specjalizacji obejmujących pie-
lęgniarstwo zachowawcze, psychiatrycz-
ne, chirurgiczne, pediatryczne i neurolo-
giczne.
Książka przeznaczona jest dla studentów
nauk o zdrowiu oraz pielęgniarek pracują-
cych na różnych oddziałach specjalistycz-
nych.
Autorzy: Antoni Czupryna, 
Ewa Wilczek-Rużyczka 

Format: B5, s. 436, oprawa twarda
ISBN: 978-83-264-0408-5
Cena: 89 zł 
Wydawnictwo 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 
ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel. 22
535 80 00
e-mail: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa:
e-mail: profinfo@wolterskluwer.pl
Bliższe informacje:
Magdalena Dobosz
Specjalista d/s PR
email: m.dobosz@mediaforum.pl
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Wdniu 17 czerwca 2010 roku z okazji

Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gnia-

rek odby∏o si´ uroczyste spotkanie zorgani-

zowane przez Polskie Towarzystwo Piel´-

gniarskie Oddzia∏ w Katowicach. Po raz ko-

lejny spotkanie to odby∏o si´ w auli Kliniki

Chorób Wewn´trznych i Chemioterapii On-

kologicznej SPSK-M w Katowicach.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Piel´-

gniarskiego Oddzia∏u w Katowicach, Prze-

wodniczàca dr n. med. Gra˝yna Franek

przywita∏a przyby∏ych goÊci w osobach:

• mgr Czes∏awa Brylak-KozdraÊ – wiceprze-

wodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach

• mgr Danuta Sternal – Akademia Tech-

niczno-Humanistyczna Wydzia∏ Nauk

o Zdrowiu w Bielsku-Bia∏ej

• dr n. med. Marcin Pakulski zast´pca dy-

rektora Âlàskiego Oddzia∏u Wojewódzkie-

go Narodowego Funduszu Zdrowia

• dr n. med. Maria Cisek – wiceprzewodni-

czàca Zarzàdu G∏ównego Polskiego To-

warzystwa Piel´gniarskiego 

• dr n. biol. Maria Trzeciak – prodziekan

Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania, Za-

miejscowy Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu

w Tychach

• dr n. med. Maria Kosiƒska – adiunkt Âlà-

skiej Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania, Zamiej-

scowy Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu w Ty-

chach

• dr n. med. Jacek

Kozakiewicz –

przewodniczàcy

Okr´gowej Rady

Lekarskiej w Ka-

towicach

• Maria Labus –

przewodniczàca

Katolickiego Sto-

warzyszenie Pie-

l´gniarek i Po∏o˝-

nych

• mgr Violetta Dyt-

ko – sekretarz Kra-

jowego Zwiàzku Pracodawców NZOZ -

Porozumienie Âlàskie 

oraz dyrektorzy Niepublicznych Zak∏adów

Opieki Piel´gniarskiej.

Po przywitaniu zaproszonych goÊci oraz

odÊpiewaniu hymnu piel´gniarskiego przez

grup´ studentek piel´gniarstwa SUM w Ka-

towicach, Przewodniczàca Gra˝yna Franek

wr´czy∏a odznaczenia osobom dzia∏ajàcym

na rzecz rozwoju piel´gniarstwa. Za godne

reprezentowanie polskiego piel´gniarstwa,

przyczynianie si´ do podnoszenia jakoÊci

pracy piel´gniarek, budowanie to˝samoÊci

zawodowej, integrowanie Êrodowiska zawo-

dowego i tworzenie wi´zi zosta∏y uhonoro-

wane:

• mgr Krystyna Klimaszewska – wpisem do

Ksi´gi Zas∏u˝onych Piel´gniarek Woje-

wództwa Âlàskiego, prowadzonej przez

Zarzàd Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego w Katowicach – piel´-

gniarka koordynujàca w Zespole Poradni

Specjalistycznych przy Szpitalu Rejono-

wym w Raciborzu, prezes Polskiego To-

warzystwa Przyjació∏ Dzieci w Raciborzu,

przewodniczàca Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego Ko∏a Terenowego przy

Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, cz∏o-

nek Zarzàdu Âlàskiego Oddzia∏u Regio-

nalnego Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci

w Katowicach, cz∏onek Komisji Etyki przy

ORPiP w Katowicach. Inicjatorka wielu

dzia∏aƒ spo∏ecznych i Êrodowiskowych na

rzecz dzieci, rodziny i ochrony zdrowia 

• mgr Beata Skroban-Wysoczaƒska – Od-

znakà Honorowà Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego

• mgr Danuta Bronce-Czekaj – Odznakà

Honorowà Polskiego Towarzystwa Piel´-

gniarskiego

• Maria Wilk – Odznakà ICN

• Ewa Pieroƒczyk – Odznakà ICN

• Jadwiga Dobrzaƒska – Odznakà ICN

• Anna Rapacz – Odznakà ICN.

Drugiej cz´Êci spotkania przyÊwieca∏o

motto ICN „Piel´gniarki dbajà o jakoÊç, s∏u-

˝à spo∏eczeƒstwu i sà liderkami opieki d∏u-

goterminowej”. Sesj´ tà rozpocz´∏a Anna

Rymkiewicz laureatka II etapu Ogólnopol-

skiego Konkursu Piel´gniarka Roku 2009

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek

Wioleta P∏ócienniczak ● Piel´gniarka, mgr socjologii, cz∏onek Zarzàdu

Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowicach
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Mówi si´, ˝e ka˝da okazja jest dobra do

zabawy; ale Âwi´to Piel´gniarek to ju˝

naprawd´ wyjàtkowa okazja. Âwi´to to – usta-

nowione 12 maja, w dzieƒ urodzin Florence

Nightingale, prekursorki nowoczesnego piel´-

gniarstwa – na trwale zapisa∏o si´ w naszej pa-

mi´ci. I choç od Jej

czasów wiele si´

zmieni∏o, a sytuacja

naszej grupy zawo-

dowej jest obecnie

doÊç ci´˝ka, to mimo

wszystko, piel´gniar-

ki nie tracà pogody

ducha.

Ju˝ po raz kolej-

ny, piel´gniarki i po-

∏o˝ne ze 106 Szpitala

Wojskowego w Gli-

wicach spotka∏y si´,

aby uczciç Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gnia-

rek. W restauracji „Tawerna” w Kleszczowie,

14 maja – pokaza∏y, ˝e potrafià wspaniale si´

bawiç! Rock’n’roll, jive, tango, Êpiewy, kara-

oke… Po prostu by∏o fantastycznie!!! Wspólna

zabawa by∏a odreagowaniem od codziennych

problemów, a tak˝e zbli˝eniem i integracjà ca-

∏ego Êrodowiska. 

RadoÊç i uÊmiech na twarzy wszystkich

dziewczyn, a tak˝e ciep∏e s∏owa podzi´kowa-

nia za organizacj´ tego spotkania, napawajà

mnie optymizmem, ˝e w tych trudnych cza-

sach staç nas jednak na wi´cej, ni˝ nam si´

wydaje. Niezwykle ciesz´ si´, ˝e mamy takie

w∏asne Âwi´to, które jest nie tylko okazjà do

przyj´cia ˝yczeƒ zadowolenia i satysfakcji

z pracy, ale równie˝ pretekstem do szczegól-

nie g∏oÊnego podkreÊlenia faktu, ze jesteÊmy

wa˝ne i potrzebne. Bo to co mamy – „to ra-

doÊç najpi´kniejszych lat… to nasze serca,

które jeszcze na wszystko staç… to m∏odoÊç,

której nie potrafimy kryç i wiara, ˝e napraw-

d´ umiemy ˝yç.”

Dzi´kuj´ wszystkim kole˝ankom za prze-

mi∏e chwile wspólnej zabawy. ■

Bogus∏awa Siciarz ● Mgr ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia,

Piel´gniarka Oddzia∏owa Oddzia∏u Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 106

Szpitalu Wojskowym w Gliwicach

Śpiew, taniec i wspólna zabawa!!!

przedstawiajàc temat „ Rola czasopism pie-

l´gniarskich w Polsce w latach 1921 do cza-

sów wspó∏czesnych”. Czasopism które inte-

grujà i edukujà Êrodowisko piel´gniarskie, sà

g∏osem piel´gniarek, pozwalajà dzieliç si´

w∏asnymi prze˝yciami i doÊwiadczeniami,

ale równie˝ pozwalajà oderwaç si´ od szarej

rzeczywistoÊci.

Nast´pnym wa˝nym zagadnieniem pod-

j´tym na spotkaniu by∏a opieka d∏ugotermi-

nowa jako koniecznoÊç i wyzwanie dla piel´-

gniarstwa. Rozpoczynajàc tà tematyk´ dr n.

med. Gra˝yna Franek zwróci∏a uwag´ na

fakt starzenia si´ spo∏eczeƒstwa, wyst´powa-

nie zjawiska „siwienia siwych” co przek∏ada

si´ na wzrost zapotrzebowania na us∏ugi pie-

l´gniarskie dla osób starszych.

Problem opieki d∏ugoterminowej zosta∏

przedstawiony w trzech aspektach przez

praktyków bezpoÊrednio zwiàzanych z reali-

zacjà i kontraktowaniem tego rodzaju Êwiad-

czeƒ. 

• mgr Bo˝ena Wilczek dyrektor NZOZ Pie-

l´gniarstwo Rodzinne w Tychach, przed-

stawi∏a zagadnienia opieki d∏ugotermino-

wej w Êrodowisku domowych;

• mgr Wojciech Mika przedstawiciel OW

NFZ w Katowicach, przedstawi∏ temat

opieki d∏ugoterminowej jako jednej

z form kontraktowania Êwiadczeƒ piel´-

gniarskich z NFZ;

• mgr Halina Janke piel´gniarka koordynu-

jàca w Samodzielnym Publicznym Zak∏a-

dzie Piel´gnacyjno-Opiekuƒczym w Sie-

mianowicach Âlàskich, przedstawi∏a pro-

blemy stacjonarnej opieki d∏ugotermino-

wej.

Tematy te cieszy∏y si´ ogromnym zainte-

resowaniem Êrodowiska piel´gniarskiego, co

zaowocowa∏o burzliwà dyskusjà na temat

opieki d∏ugoterminowej. ■
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
Zespół ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie przy ORPiP w Katowicach,

Śląski Oddział Towarzystwa Promocji Jakości
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Śląska Izba Lekarska

serdecznie zapraszają na 

IV Konferencję „Śląska jesień jakości w medycynie” 
„Bezpieczna medycyna”

Termin konferencji: 4 października 2010 roku o godz. 900

Miejsce konferencji: Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a

Podczas trzech sesji tematycznych:
• Sesja I: Zdarzenia niepożądane a skutki prawne
• Sesja II: Bezpieczna medycyna
• Sesja III: Bezpieczeństwo opieki a pracownicy.

Zostaną poruszone następujące zagadnienia:
• akredytacja, 
• zdarzenia niepożądane, 
• warunki konieczne dla zgłaszania zdarzeń niepożądanych, 
• błąd medyczny warunkowany ergonomicznie, 
• wdrażanie standardów akredytacyjnych w ocenie wizytatora,
• „szpital bez bólu” – efekty certyfikacji, 
• pierwsze doświadczenia związane z prowadzeniem projektu „szpital bez bólu”, 
• wdrożenie okołooperacyjnej karty kontrolnej w polskich szpitalach – Centrum Monitorowania Jakości, 
• monitorowanie opieki w oparciu o wskaźnik resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 
• organizacyjno – prawne uwarunkowania bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgniarek środowiskowych,
• organizacyjno – prawne uwarunkowania bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgniarek opieki długoterminowej
• standardy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach,
• ergonomia – kształtowanie bezpiecznych warunków opieki
• upadki pacjentów. 

Planowane zakończenie konferencji godz. 1400

Udział w konferencji jest bezpłatny – każdy z uczestników otrzyma certyfikat 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy pobrać ze strony izba@izbapiel.katowice.pl
i przesłać do dnia 15 września 2010 r.:
- faksem: 32 209 19 26 
- pocztą elektroniczną: izba@izbapiel.katowice.pl
- pocztą na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja Jakość”.

Serdecznie zapraszamy
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
dr Mariola Bartusek

Przewodnicząca Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie 
przy ORPiP w Katowicach

dr Grażyna Kruk-Kupiec
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje organizację nowych kursów:

1. Wykonanie badania spirometrycznego – kurs specjalistyczny przeznaczony dla pielęgniarek

2. Wykonywanie i ocena testów skórnych – kurs specjalistyczny przeznaczony dla pielęgniarek

3. Prowadzenie porodu w wodzie – kurs specjalistyczny przeznaczony dla położnych

Warunki udziału w kursie:

• posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w zależności od rodzaju szkolenia,

• posiadanie minimum trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie,

• regularne odprowadzanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach.

Czas trwania kursu od 2-4 tygodni. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na kurs –

dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl – (kształcenia podyplomowe) pliki do pobrania i przesłanie na ad-

res Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16 wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego

Marzena Łoboda

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach poszukuje osób, 

które mogą zostać kierownikami następujących kursów kwalifikacyjnych:

1. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek (kursy planowane są w Katowicach oraz w Sosnowcu)

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (kursy planowane są w Rybniku, Zabrzu i Katowicach)

3. Organizacja i zarządzanie (kurs dla pielęgniarek i położnych) (kurs planowany jest w Katowicach)

4. Pielęgniarstwo ratunkowe (kurs planowany jest w Katowicach)

oraz następujących kursów specjalistycznych:

1. Wykonanie badania spirometrycznego 

2. Wykonywanie i ocena testów skórnych

Kierownikiem kursu może być pielęgniarka, położna, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie

w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu;

2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej

pięcioletni staż pracy w zawodzie, w dziedzinie będącej przedmiotem kursu i jest aktualnie zatrudniona w tej dziedzinie.

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego

Marzena Łoboda



Z kart historii

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

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Absolwentka Uni-

wersyteckiej Szko∏y

Piel´gniarstwa w Krako-

wie; rocznik – 1929 r.,

i tym te˝ roku wstàpi∏a

do Polskiego Stowarzy-

szenia Piel´gniarek Za-

wodowych. Pierwszà po-

sad´ podj´∏a w krakowskiej klinice pedia-

trycznej, a nast´pnie pracowa∏a jako instruk-

torka w Warszawskiej Szkole Piel´gniarstwa,

by doÊç szybko wróciç do szko∏y krakow-

skiej. 

W latach 1934-1936 dzi´ki fundacji Mi´-

dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a i Roc-

kefellera, przebywa∏a na stypendium w To-

ronto w Kanadzie, gdzie kszta∏ci∏a si´ w Wy-

dziale Piel´gniarstwa w zakresie metod na-

uczania i organizacji kszta∏cenia praktyczne-

go. Po powrocie do kraju obj´∏a funkcj´ wi-

cedyrektorki Szko∏y Piel´gniarskiej w Krako-

wie. 

1 IX 1939 r. przyby∏a do Katowic, bo-

wiem przed samym wybuchem wojny zosta-

∏a zmobilizowana i przydzielona do samo-

dzielnego zespo∏u chirurgicznego nr 51 Ar-

mii Kraków. Z zespo∏em tym dotar∏a do Za-

moÊcia i tam pe∏ni∏a funkcj´ zast´pcy prze∏o-

˝onej. Po miesiàcu wróci∏a do Krakowa, ale

szko∏a by∏a ju˝ przez hitlerowców zlikwido-

wana. Przenios∏a si´ wi´c do Warszawy

i podj´∏a prac´ w szpitalu zakaênym na Mo-

kotowie, po czym na krótko wróci∏a do Kra-

kowa podejmujàc prac´ w sekcji pomocy

szpitalnej RGO, by w grudniu 1940 r. zna-

leêç si´ ponownie w Warszawie. Tu zosta∏a

inspektorem piel´gniarstwa w Wydziale

Szpitalnictwa Zarzàdu Miejskiego. Jedno-

czeÊnie dzia∏a∏a w ruchu oporu, jako ∏àcz-

niczka w zespole wykonujàcym fa∏szywe do-

kumenty dla Polaków. Pracowa∏a w tym cza-

sie jako rejonowa piel´gniarka na Ochocie. 

Jak wielu m∏odych, wzi´∏a udzia∏ w Po-

wstaniu Warszawskim i po jego upadku zna-

laz∏a si´ sie w „pruszkowskim” obozie dla

wysiedleƒców ze stolicy. Tu, dzi´ki konspira-

cyjnym znajomoÊciom, podj´∏a si´ pracy

opiekuƒczej nad wysiedlonymi. Stàd uda∏o

si´ jej przyjechaç do Krakowa i w nim za-

mieszkaç oraz kilkakrotnie uczestniczyç

w transportowaniu do Pruszkowa leków.

W dniu 6. stycznia 1945 r., Niemcy zorgani-

zowali w Krakowie ob∏aw´ na warszawia-

ków, w wyniku której znalaz∏a si´ w obozie

(P∏aszów). Dzi´ki kole˝eƒskiej pomocy uda-

∏o si´ Jej uciec na kilka dni przed jego wy-

zwoleniem. 

Ju˝ w lutym reaktywowa∏a Krakowskà

Szko∏´, ale po kilkunastu miesiàcach znalaz∏a

si´ w Warszawie poniewa˝ wysz∏a za mà˝ za

warszawiaka. W 1946 r. zosta∏a naczelnikiem

wydzia∏u, a w 1957 r. wicedyrektorem Depar-

tamentu Ârednich Szkó∏ Medycznych w Mini-

sterstwie Zdrowia. JednoczeÊnie aktywnie

dzia∏a∏a w nieformalnej grupie piel´gniarek

inicjujàcych utworzenie w 1957 r. Polskiego

Towarzystwa Piel´-

gniarskiego. 

Od samego po-

czàtku pe∏ni∏a w PTP

funkcj´ przewodni-

czàcej Komisji Hi-

storycznej oraz by∏a

cz∏onkiem Zarzàdu

G∏ównego, odpo-

wiedzialnym za pra-

c´ Komisji Szkole-

niowej. W 1967 r.

z Jej inicjatywy zor-

ganizowano pierw-

Jadwiga Kaniewska-Iżycka
29 IX 1908 - 29 VI 1988

Jadwidze I˝yckiej 
Zas∏u˝onej Piel´gniarce 
i Propagatorce kszta∏cenia
ustawicznego w zakresie
nauki j´zyków obcych 
– poÊwi´cam

Co lato Êwit Jà wzywa∏
do twórczego dzie∏a
by na przeciw siebie,
jak na wielkiej arenie,
od lat mogli si´ spotykaç 
– Ona drobna, w srebrnej
aureoli w∏osów
i z wielkim baga˝em wiedzy 
oraz doÊwiadczeƒ,
a Oni m∏odzi i rzàdni
poznania nowych myÊli, 
dzia∏aƒ i poj´ç 
inaczej brzmiàcych 
ni˝ s∏owiaƒska mowa

Przyglàdali si´ sobie patrzàc 
na zapisane karki kajetów
oraz czerƒ zadrukowanych stron
ksià˝ek, s∏owników i gazet,
gdzie w kruchoÊci liter
i delikatnoÊci s∏ów
rodzi∏ si´ szacunek, przyjaêƒ
i ufnoÊç mi´dzy narodami

Ewa Willaume-Pielka
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szà Olimpiad´ Piel´gniarskà dla uczennic szkó∏

piel´gniarskich. Od samego zarania uczestni-

czy∏a w opracowywaniu programów do na-

uczania i do Egzaminów Paƒstwowych oraz

nale˝a∏a do grupy inicjujàcej utworzenie Wy˝-

szej Uczelni Piel´gniarskiej w Polsce. 

Na poczàtku 1969 r. zosta∏a kierowni-

kiem OÊrodka Doskonalenia Nauczycieli

przy Studium Nauczycielskim Ârednich

Kadr Medycznych w Warszawie, a w póê-

niejszym okresie wyk∏adowcà historii piel´-

gniarstwa w AM w Lublinie. W 1973 r.

przesz∏a na emerytur´. Niemal do ostatniej

chwili organizowa∏a letnie kursy j´zyka an-

gielskiego w ró˝nych miejscowoÊciach kraju,

w których uczestniczy∏y tak˝e nasze kole˝an-

ki. Do koƒca swych si∏ interesowa∏a si´ roz-

wojem piel´gniarstwa w kraju i nasz Rejon

te˝ ch´tnie odwiedza∏a.

Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e by∏am s∏uchaczkà Pani

Jadwigi Kaniewskiej-Izyckiej. W pierwszej

po∏owie lat siedemdziesiàtych, uczy∏am si´

w Zaocznym Studium Nauczycielskim dla

Nauczycieli Ârednich Szkó∏ Medycznych

w Warszawie, gdzie Ona prowadzi∏a zaj´cia

z zagadnieƒ zawodowych i historii piel´-

gniarstwa. Pami´tam szczup∏à, Starszà Pa-

nià, zawsze doskonale przygotowanà do za-

j´ç, mówiàcà pi´knà polszczyznà i przedsta-

wiajàcà nam ciekawe treÊci. Szczególnie inte-

resujàco referowa∏a swój udzia∏ w gremiach

mi´dzynarodowych, albowiem wtedy by∏a

Cz∏onkinià Mi´dzynarodowej Rady Piel´-

gniarek i dzia∏a∏a tak˝e w Departamencie

Piel´gniarstwa Âwiatowej Organizacji Zdro-

wia. By∏a równie˝ wspó∏autorkà Encyklope-

dii Piel´gniarstwa.

Za swojà aktywnoÊç otrzyma∏a honoro-

we cz∏onkostwo Królewskiego Stowarzy-

szenia Piel´gniarek Brytyjskich. Honorowe

cz∏onkostwo nadawane jest cz∏onkom bry-

tyjskim za szczególne i trwa∏e wartoÊci

wnoszone dla rozwoju piel´gniarstwa. Tyl-

ko w wyjàtkowych sytuacjach tytu∏ ten

nadawany jest piel´gniarkom spoza Wiel-

kiej Brytanii. Wyró˝nienie to pod postacià

Z∏otego Medalu i Dyplomu, Pani Jadwiga

I˝ycka z Polski otrzyma∏a 11 listopada

1980 r. w Londynie. Obecni na sali przyj´-

li ten fakt bardzo owacyjnie, co niewàtpli-

wie by∏o tak˝e wyrazem sympatii dla nasze-

go kraju. Przed Nià, tytu∏ ten posiada∏o za-

ledwie 47 osób. W tym samym dniu wy-

ró˝nienia dosta∏y dwie Panie poÊrednio

zwiàzane z naszym krajem, a mianowicie:

Pani Sanders – ˝ona prof. Szyszko-Bohusza

z USA, by∏a piel´gniarkà, która ukoƒczy∏a

wy˝sze studia medyczne; i uznaj´ si´ Jà

w Êwiecie za twórczyni´ „azylu godnej

Êmierci im Âw. Krzysztofa” oraz Pani Ra-

dwaƒski – ˝ona pilota osiad∏ego w Szkocji,

absolwentka Uniwersyteckiej Szko∏y Piel´-

gniarek i Higienistek w Krakowie z ro-

ku1929.

Opracowano na podstawie wywiadu przeprowadzo-

nego z Laureatkà dla tygodnika „S∏u˝ba Zdrowia”

w listopadzie 1980 przez redaktor Krystyn´ Serafin.

Zogromnym ˝alem

przeczyta∏am, ˝e

w dniu 14 sierpnia 2010

roku w Krakowie zmar∏a

wybitna postaç polskie-

go piel´gniarstwa – dr n.

humanistycznych Stefa-

nia Poznaƒska – wspania∏y Cz∏owiek, Peda-

gog, Spo∏ecznik, Przyjaciel chorych i ludzi

w ogóle. By∏am Jej s∏uchaczkà w po∏owie lat

siedemdziesiàtych, podczas wakacyjnego

kursu dla nauczycieli szkó∏ medycznych na-

uczajàcych zagadnieƒ zawodowych i historii

piel´gniarstwa, który odbywa∏ si´ w Krako-

wie. To by∏y dla mnie niezapomniane chwi-

le, albowiem mog∏am poznaç jedynà w swo-

im rodzaju atmosfer´ Krakowskiej Szko∏y

i jej Szefowej.

Urodzona w JaÊle – swoje ˝ycie zawodo-

we zwiàza∏a z Królewskim Miastem. Jeszcze

w czasie wojny kszta∏ci∏a si´, zda∏a matur´,

a po wojnie rozpocz´∏a nauk´ w s∏awnej

Szkole Uniwersyteckiej. Dyplom piel´gniar-

ki uzyska∏a w 1950 roku, i by∏ to ostatni

rocznik Uniwersyteckiej Szko∏y Piel´gniarek

i Po∏o˝nych, która w styczniu 1951 roku

przemianowana zosta∏a na Paƒstwowà Szko-

∏´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Prac´ rozpocz´-

∏a w tej samej szkole, jako nauczycielka, sta-

le pog∏´biajàc wiedz´ i umiej´tnoÊci. By∏a

stypendystkà Fundacji Rockefellera (1959-

1960) oraz Âwiatowej Organizacji Zdrowia.

Od 1965 roku by∏a dyrektorem szko∏y

i w 1965 roku równie˝ ukoƒczy∏a studia pe-

dagogiczne na Uniwersytecie Jagielloƒskim.

W tej samej Uczelni w 1976 roku, obroni∏a

rozpraw´ doktorskà na Wydziale Filozoficz-

no-Historycznym na temat: „WartoÊç pro-

gnostyczna opinii szkolnych, jako wskaênika

poziomu przydatnoÊci zawodowej”. Przez

prawie 20 lat (do 1980 r.) by∏a dyrektorkà

Paƒstwowej Medycznej Szko∏y Piel´gniar-

stwa w Krakowie. 

Niemal od zarania pracy zawodowej by∏a

cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego Polskiego To-

warzystwa Piel´gniarskiego, cz∏onkiem Ko-

misji ds. Kszta∏cenia i Nauki i tak˝e cz∏on-

kiem Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego Pol-

skiego Towarzystwa Piel´gniarskiego w Kra-

kowie. Reprezentowa∏a PTP na Kongresach

Mi´dzynarodowej Rady Piel´gniarek

w Montrealu i w Tokio. Od poczàtku po-

wstania Towarzystwa dzia∏a∏a na jego rzecz.

Zaliczana jest do prekursorek metodyki

i dydaktyki kszta∏cenia polskich piel´gniarek

na poziomie akademickim. JednoczeÊnie by-

∏a aktywnym Cz∏onkiem Rady Naukowych

czasopism piel´gniarskich. w tym tak˝e tytu-

∏u: „Problemy Piel´gniarstwa”. Wspó∏autor

wielu opracowaƒ ksià˝kowych. Autorka to-

miku „Piel´gniarstwo wczoraj i dziÊ z serii

„Biblioteka Piel´gniarki”.

W tomiku tym pisa∏a: „Podstawowymi ce-

lami moralnoÊci zawodowej jest sprzyjanie

dobremu wykonywaniu zawodu i wzmacnia-

nie poczucia obowiàzku zawodowego, a dzi´-

ki temu wzbudzanie zaufania spo∏ecznego. 

Normy wynikajàce z oczekiwaƒ spo∏ecz-

nych zasadniczo nie przybierajà form pisa-

nych, a g∏ównà sankcjà, którà dysponuje mo-

ralnoÊç jest opinia spo∏eczna. W niej to w∏a-

Ênie jest wyra˝ana ludzka aprobata, pochwa-

∏a, uznanie – zatem spo∏eczna nagroda, lub

dezaprobata, nagana, pot´pienie, odrzucenie

– jako spo∏eczna kara. Bardzo wa˝nà odmia-

nà tej sankcji jest g∏os w∏asnego sumienia. 

Choç wykonywanie zadaƒ zawodowych

przez piel´gniarki regulujà tak˝e inne przepi-

sy (prawne, s∏u˝bowe), moralnoÊç odgrywa

rol´ najwa˝niejszà”. 

Wyró˝niona wieloma odznaczeniami

paƒstwowymi. W 1983 roku otrzyma∏a –

Odznak´ Honorowà „Za Zas∏ugi dla Piel´-

gniarstwa”, a w 1985 roku – Medal Komisji

Edukacji Narodowej.

Takich Ludzi si´ nie zapomina, bo jeÊli

nawet si´ Ich nie widzia∏o to mo˝na by∏o

przeczytaç, us∏yszeç, pomyÊleç…

Opracowano na podstawie:

1. http://www.pielegniarki.info.pl/artic-

le/view/id/3612 – Dorota Kiliaƒska

2. Krzanowska Z.: Piel´gniarka dyrektor. W: „Piel´-

gniarka i Po∏o˝na” nr 6, 1976.

3. Poznaƒska P.: Piel´gniarstwo wczoraj i dziÊ.

PZWL, Warszawa 1988.

Stefania Poznańska
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W dniu 14 sierpnia 2010 roku 
zmarła w Krakowie 

dr n. hum. Stefania Poznańska
Wybitna pielęgniarka, 

wspaniały nauczyciel, wielki autorytet, 
mistrz wielu pokoleń uczniów i studentów. 

Straciliśmy wyjątkową postać 
polskiego pielęgniarstwa, 

oddaną umysłem i sercem pielęgniarstwu. 
Żegnając Panią Doktor z głębokim

smutkiem i poczuciem ogromnej straty 
składamy serdeczne wyrazy współczucia 

oraz wsparcia 
Rodzinie Zmarłej,

Najbliższym i Przyjaciołom
w imieniu środowiska pielęgniarek i położnych

Mariola Bartusek
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich…
Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Rodziny
dr n. hum. Ady Dubowskiej

wieloletniego pracownika naukowego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
Nauczyciela Pielęgniarek i Położnych

składa 
Dziekan prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

wraz z pracownikami Wydziału Opieki Zdrowotnej

Cz∏owiek nie jest wielki przez to co ma 
Nie przez to kim jest,

Lecz przez to czym dzieli si´ z innymi
Z żalem pożegnaliśmy

Naszą Koleżankę Lidię Rataj
Bliscy naszemu sercu 

zawsze pozostajà z nami…
Wyrazy szczerego współczucia 

dla Córki i Męża 
składają Dyrektor d/s Pielęgniarstwa

Pielęgniarki Koordynujące oraz pielęgniarki
Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii 

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim 
i najdro˝szym – Matkà

Pielęgniarce Grażynie Czerwionka
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

w związku ze śmiercią 
Mamy

składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki 
i położne Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Koleżance Iwonie Tasak
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu nagłej śmierci

Męża
składają Pielęgniarka Naczelna wraz z zespołem

pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarki Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP SK Nr 6 ŚUM

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 
im. Jana Pawła II w Katowicach

Wiemy, ˝e nic nie ukoi Twojego 
bólu i smutku. My – sercem jesteÊmy z Tobà

Pielęgniarce Oddziałowej 
Pani Ewie Pytel 

wyrazy szczerego współczucia
w związku z tragiczną śmiercią

Męża
składają koleżanki z Oddziału Chorób Wewnętrznych

Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach

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

Pielęgniarce Julicie Rakoczy
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają koleżanki i koledzy z Oddziałów Neonatologii,

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izby Przyjęć,

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

Nr 1 w Tychach

Wyrazy serdecznego żalu i głębokiego

współczucia

Naszej Drogiej Koleżance 
Marcie Witas

z powodu śmierci 

Ojca
składają Kierownik Centralnej Sterylizatorni z całym

zespołem oraz pielęgniarki Samodzielnego

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 GCM 

w Katowicach-Ochojcu

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 

Koleżance Barbarze Tchórz
składają współpracownicy Oddziału Urologii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

Pielęgniarce Pani Katarzynie Syska
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca
składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ 

w Świętochłowicach wraz z Przełożoną Pielęgniarek, 

pielęgniarkami i położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej

˚yje ten, kto pozostaje w sercach bliskich
Pielęgniarce Joannie Sitko

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

Mamy
składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki 

i położne Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Łącząc się w głębokim żalu i smutku 
z powodu śmierci 

Męża
Pielęgniarce Koordynującej

Marii Kempa
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

składa personel NZOZ „Avimed” Katowice

Pani Helenie Dudycz
Wyrazy serdecznego współczucia 

w związku ze śmiercią 
Męża
składa Anna Żerucha-Swinarew

Pielęgniarce Oddziałowej 
Pani Ewie Pytel

wyrazy głębokiego współczucia, żalu,
smutku i wsparcia

w związku z tragiczną śmiercią 
Męża

składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną
Pielęgniarek,  położnymi i pielęgniarkami Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Koleżance Zofii Nieć-Olejniczak
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Męża
składają Pielęgniarka Naczelna i Pielęgniarki

Oddziałowe wraz z zespołem pielęgniarek i położnych 
SP SK Nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia

Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

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

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

Sk∏adam goràce podzi´kowania Pani Jolancie Dyla - Piel´gniarce Oddzia∏owej VI Oddzia∏u Rehabilitacji

Schorzeƒ Neurologicznych, Panu Ordynatorowi Jaros∏awowi Szczygie∏ oraz ca∏emu zespo∏owi piel´gniarskiemu,

lekarskiemu i rehabilitujàcemu za opiek´ i leczenie rehabilitacyjne mojej mamy Barbary Szczud∏owskiej.

Bartosz Szczud∏owski

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

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

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

Terminy dyżurów:
01.09.2010 r.
15.09.2010 r.

29.09.2010 r.
06.10.2010 r.

20.10.2010 r.
03.11.2010 r.

17.11.2010 r.
01.12.2010 r.

15.12.2010 r.

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

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

natomiast członkowie Okręgowego Sądu w godzinach od 1300 do 1500.

Terminy dyżurów:
08.09.2010 r.
22.09.2010 r.

13.10.2010 r.
27.10.2010 r.

10.11.2010 r.
24.11.2010 r.

08.12.2010 r.




