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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Skuteczne wprowadzanie zmian warunkuje umiej´tne zarzàdzanie motywa-

cjami ludzi. System motywacji nale˝y oprzeç na uwa˝nej obserwacji potrzeb
wspó∏pracowników, rozpoznawaniu czynników pobudzajàcych do pracy, ws∏uchi-
waniu si´ w cele, pragnienia, zainteresowania i przekonania. Prezentowany
przez autork´ tekst, inspiruje do postawienia pytaƒ: – Jak zach´cam do zmian, by
nie budzi∏y one l´ku, tylko wiar´ w osiàgni´cie sukcesu? Jak buduj´ kultur´ uzna-
nia wspó∏pracowników? W jaki sposób okazuj´, wyra˝am uznanie? Podzielcie si´
Paƒstwo swoimi doÊwiadczeniami na ∏amach naszego Biuletynu.

Problem moralnej i etycznej powinnoÊci piel´gniarek i po∏o˝nych w sprawowa-
niu opieki nad osobami z HIV i AIDS oraz uregulowania prawne w odniesieniu
do pacjentów, pracodawców i pracowników ochrony zdrowia, to wcià˝ aktualny
problem. Autorka w cz´Êci I wprowadza w problem etycznej odpowiedzialnoÊci
personelu placówek ochrony zdrowia w zapobieganiu zaka˝eniom HIV.

Polecam uwadze Paƒstwa wybrane tematy prezentowane podczas Konferencji
szkoleniowej na temat: „Umowa o prac´, czy kontrakt?” zorganizowanej przez
Naczelnà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie w dniach 18-19 paêdzier-
nika 2010 r. Przedmiot prezentowanych treÊci stanowià podstawowe problemy
zwiàzane z autonomià zawodu. W pierwszym tekÊcie autorka wskazuje  kryteria
uznawania zawodu wolnego i jego cechy oraz problem samodzielnoÊci zawodowej
w kontekÊcie prowadzenia przez piel´gniark´ i po∏o˝nà dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Kolejne artyku∏y przedstawiajà najcz´stsze  nieprawid∏owoÊci zwiàzane z czasem
pracy piel´gniarki i po∏o˝nej oraz zachodzàce relacje mi´dzy liczbà zatrudnione-
go personelu a zdrowiem spo∏eczeƒstwa w Êwietle wyników badaƒ naukowych pro-
wadzonych w naszym kraju i za granicà.

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Bo˝e Narodzenie

Êwi´ta za progiem
stroi si´ niebo
radosnà nowin´
niosà anio∏owie

Dzieci´
b∏ogos∏awi Êwiatu
tobie Bronis∏awa Sibiga
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!!

Grudzieƒ to miesiàc szczególny, sprzyja bowiem pod-
sumowaniom, planom na przysz∏oÊç i ˝yczeniom. Dlatego
te˝ ka˝dego roku o tej porze pochylamy si´ nad tym, co zo-
sta∏o zrobione, co mo˝na by zrobiç w roku przysz∏ym, co
by∏o dobre, a co trzeba by poprawiç czy udoskonaliç. Dla
nas rok ten by∏ bardzo pracowity, a dzi´ki temu czujemy,
˝e jesteÊmy potrzebni.

Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych spotka∏a si´
w tym roku 11 razy, Prezydium ORPiP 10 razy, podczas spotkaƒ podj´to 351 Uchwa∏. 

Okr´gowa Rada wspó∏pracuje ze 163 pe∏nomocnymi przedstawicielami, którzy spo-
∏ecznie spotykajà si´ co miesiàc, anga˝ujàc si´ w sprawy bie˝àce.

Przy Okr´gowej Radzie pracujà 4 Komisje i 19 zespo∏ów specjalistycznych. Do koƒca
listopada Komisja Socjalna rozpatrzy∏a: 361 wniosków o zapomog´, rozpatrujàc pozytyw-
nie 218 zapomóg losowych na kwot´ – 126 600,00 z∏, 51 wniosków zapomóg losowych dla
piel´gniarek i po∏o˝nych poszkodowanych w wyniku powodzi – 51 000,00 z∏, 45 zapomóg
poÊmiertnych na kwot´ – 18 000 z∏ oraz 5 wniosków o przyznanie pomocy z funduszu cha-
rytatywnego na kwot´ – 17 500. W roku 2010 po raz pierwszy dofinansowaliÊmy lecze-
nie uzdrowiskowe w Gocza∏kowicach-Zdroju, z którego skorzysta∏y ju˝ 122 osoby!!!

Komisja Kszta∏cenia rozpatrzy∏a 207 wniosków na refundacj´ kosztów kszta∏cenia po-
dyplomowego, przyznajàc refundacj´ na ∏àcznà kwot´ 121 711,50 z∏. Zespo∏y przygoto-
wa∏y 10 du˝ych konferencji. W terenie, w konkretnych szpitalach zorganizowanych zosta-
∏o 7 konferencji w zakresie odpowiedzialnoÊci i etyki zawodowej piel´gniarek i po∏o˝nych.
Wszystkie konferencje cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem. 

Uzupe∏nienie prac komisji i zespo∏ów stanowi praca biura OIPiP. Do koƒca listopada do
sekretariatu OIPIP w Katowicach wp∏yn´∏y 8429 pisma, a wys∏ano 4441 korespondencji.

W Dziale Prawa Wykonywania Zawodu – wpisano do rejestru indywidualnych
praktyk piel´gniarek i po∏o˝nych 74 indywidualne praktyki piel´gniarskie oraz 7 indywi-
dualnych praktyk po∏o˝nych, do rejestru grupowych praktyk piel´gniarek i po∏o˝nych wpi-
sano 2 grupowe praktyki piel´gniarskie. W celu dokonania oceny pomieszczeƒ, urzàdzeƒ,
sprz´tu medycznego i sporzàdzenia opinii w przedmiocie mo˝liwoÊci udzielania deklaro-
wanych przez piel´gniarki/po∏o˝ne Êwiadczeƒ zdrowotnych powo∏ano 75 zespo∏ów wizy-
tujàcych. 1524 osoby aktualizowa∏y swoje dane osobowe.

Z us∏ug naszej biblioteki skorzysta∏o 848 piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych, któ-
rzy wypo˝yczyli 1019 ksià˝ek. 

W dziale ksi´gowoÊci 830 piel´gniarkom i po∏o˝nym za∏o˝ono indywidualne konta
na wp∏at´ sk∏adek.

Dzia∏ prawny zaopiniowa∏ 116 projektów aktów prawnych, a w archiwum uporzàd-
kowane zosta∏y akta w iloÊci 30 000 jednostek/dokumentów piel´gniarek i po∏o˝nych.

Pracownicy Dzia∏u Kszta∏cenia Podyplomowego przyj´li i zarejestrowali nast´pujàcà
liczb´ zg∏oszeƒ na kursy: kursy dokszta∏cajàce 744 wnioski, kursy specjalistyczne 273
wnioski, kursy kwalifikacyjne 2322 wnioski oraz na specjalizacje – 439 zg∏oszeƒ. 

W ciàgu tego roku 1492 osoby ukoƒczy∏y kurs kwalifikacyjny, 50 osób ukoƒczy∏o kurs spe-
cjalistyczny inny ni˝ w Projekcie UE, 357 – kursy dokszta∏cajàce, 114 osób – specjalizacje. 

Aktualnie trwa 9 specjalizacji w dziedzinach: piel´gniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki (2), piel´gniarstwa zachowawczego (2), piel´gniarstwa chirurgiczne-
go, organizacji i zarzàdzania, piel´gniarstwa pediatrycznego, ratunkowego i chirurgicz-
nego; 3 specjalizacje si´ zakoƒczy∏y: specjalizacja w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiolo-
gicznego, piel´gniarstwa rodzinnego dla po∏o˝nych oraz piel´gniarstwa psychiatrycznego.

W roku 2010 przygotowaliÊmy 4 programy na nowe specjalizacje oraz uzyskaliÊmy
zgod´ Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie na ich prowadzenie, co daje
nam ∏àcznie liczb´ 12 programów na specjalizacje. Powsta∏o tak˝e 5 nowych programów
kursów kwalifikacyjnych, 3 specjalistyczne i 3 dokszta∏cajàce. Wszystkie uzyska∏y pozy-
tywnà zgod´ na prowadzenie przez OIPiP w Katowicach.

Od stycznia 2010 roku Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach pod-
j´∏a si´ realizacji Projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych piel´gniarek
i po∏o˝nych zatrudnionych w zak∏adach opieki zdrowotnej na terenie województwa
Êlàskiego”. Projekt przygotowany zosta∏ na podstawie zapotrzebowania piel´gniarek i po-
∏o˝nych na kursy specjalistyczne. 
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Bioràc pod uwag´ Êrodki potrzebne na to przedsi´wzi´cie, tak naprawd´ nie by∏o in-
nego wyjÊcia jak spróbowaç… choç droga nie by∏a prosta. 

Realizacja projektu dla 2350 Beneficjentów w ciàgu 2 lat jego realizacji, jest mo˝-
liwa dzi´ki Êrodkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Zainteresowanie projektem jest w dalszym ciàgu bardzo du˝e. Ju˝ dziÊ mamy ok. 3000
nowych zg∏oszeƒ. 

W roku 2010 wykonano: 20 edycji kursów EKG, 15 edycji kursów RKO, 10 edy-
cji kursów Szczepienia Ochronne oraz 2 edycje kursów Szczepienia Ochronne No-
worodków, co pozwoli∏o na przeszkolenie 1174 osób.

Projekt realizujemy od poczàtku zgodnie z planem, co powoduje, i˝ mamy wszystkie
formalnoÊci za∏atwione na bie˝àco. We wrzeÊniu zostaliÊmy poddani szczegó∏owej kontro-
li Wojewódzkiego Urz´du Pracy w Katowicach, która wypad∏a bardzo dobrze, co napa-
wa nas optymizmem na przysz∏oÊç. 

Po Nowym Roku druga cz´Êç projektu, w której w dalszym ciàgu trzymamy si´ za-
planowanego harmonogramu. W czasie trwania projektu uda∏o si´ poczyniç pewne
oszcz´dnoÊci. By∏y one mo˝liwe dzi´ki poszukiwaniu na rynku ofert dobrych, ale taƒszych
w stosunku do innych. Pozyskane w ten sposób Êrodki chcemy przeznaczyç na realizacj´
dodatkowych edycji kursów. 

Dla podniesienia jakoÊci kszta∏cenia staliÊcie si´ Paƒstwo w∏aÊcicielami OÊrodka
Kszta∏cenia Piel´gniarek i Po∏o˝nych OIPiP w Katowicach w malowniczym regio-
nie ¸azisk Górnych, który, ˝ywi´ nadziej´, b´dzie sprzyja∏ nie tylko kszta∏ceniu, ale na-
szej integracji zawodowej. 

Po raz pierwszy w tym roku w obchodach Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki
i Dnia Po∏o˝nej udzia∏ wzi´∏o prawie 1000 Piel´gniarek, Piel´gniarzy i Po∏o˝nych!!!
W czasie uroczystoÊci zostaliÊmy obdarowani przez Dyrekcj´ oraz piel´gniarki Szpitala
Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – obrazem Florencji Nightingale, któ-
ry dziÊ zdobi naszà Izb´ Pami´ci OIPiP w Katowicach. Kolejny dar zosta∏ przekazany
przez Naczelnà Piel´gniark´ oraz piel´gniarki Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Za wszystkie pamiàtki historycznie zwiàzane z wykonywaniem naszych zawodów,
serdecznie dzi´kuj´.

Rok 2010 by∏ czasem pe∏nym nowych pomys∏ów i ich realizacji. Serdecznie dzi´ku-
j´ wszystkim, którzy zaanga˝owali si´ w dzia∏alnoÊç samorzàdu zawodowego, bo to
MY – WSPÓLNIE samorzàd tworzymy.

Dzi´kuj´ serdecznie cz∏onkom Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, których oso-
biste zaanga˝owanie sprzyja wszelkim nowym przedsi´wzi´ciom. Dzi´kuj´ Pe∏nomocnym
Przedstawicielom, Przewodniczàcym Komisji i Zespo∏ów, którzy poÊwi´cajà swój wolny
czas. To nie tylko przyjazd do Katowic jeden raz w miesiàcu, to sta∏y kontakt z ORPiP
oraz pracownikami biura, bie˝àcy przekaz informacji i merytoryczne wsparcie przy opi-
niowaniu, tak licznych aktów prawnych. 

Serdecznie dzi´kuj´ za owocnà wspó∏prac´ Redaktorowi Prowadzàcemu Biuletyn
„Nasze Sprawy”, cz∏onkom Kolegium Redakcyjnego, grafikom oraz autorom pub-
likowanych prac, dzi´ki którym informacje bie˝àce wzbogacane sà przez wspania∏e,
merytoryczne  artyku∏y oraz ok∏adki i opracowanie graficzne w ka˝dym wydaniu.

Dzi´kuj´ bardzo pracownikom biura, którzy oprócz prac w ramach biura, z w∏asnej
inicjatywy w∏àczajà si´ w akcje, promocj´ zawodu i akcje spo∏eczne organizowane przez
ORPiP w Katowicach na rzecz naszego Êrodowiska.

Wszystkim raz jeszcze serdecznie DZI¢KUJ¢!

Tradycyjnie na koniec roku ˝yczymy wszystkim:

zdrowia, by wszyscy cieszyli si´ 

dobrym zdrowiem i si∏à do dalszych dzia∏aƒ;

szcz´Êcia, by trafiç na solidnych partnerów w realizacji zadaƒ

oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci, a ta przyda si´ ka˝demu zawsze.

A na czas zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ spokoju, 

odpoczynku i radoÊci w gronie bliskich Waszemu sercu.

Przewodniczàca ORPIP 
Mariola Bartusek
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Odbyło się posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W po-
siedzeniu udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś.
Odbyły się Uroczyste Obchody 25-lecia istnienia Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach, w których
udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
W Domu Pomocy Społecznej w Chorzowie odbyła się konferencja „Odpowiedzialność i etyka w pracy pie-
lęgniarek i położnych”. Udział w konferencji wzięły Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Hanna
Paszko - Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki.
Odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dziecko chore na cukrzycę w oddziałach pediatrycz-
nych i neonatologicznych” organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa pediatrycznego przy ORPiP
w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.
Odbyło się posiedzenie ORPiP w Katowicach, podczas którego podjęto 17 uchwał.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Rep-
ty”, w którym udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu odbyła się prezentacja la-
sera femtosekundowego, w którym, na zaproszenie dyrekcji szpitala, wzięła udział Przewodnicząca Mario-
la Bartusek.
W SPZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Nefrolo-
gicznego wraz ze Stacją Dializ, Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodka Szkolenia Podyplomowego
Kadr Medycznych. W uroczystości udział wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami.
W uroczystych Obchodach Święta Niepodległości udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Położnych.
W Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie z pielęgniarkami,
na które została zaproszona Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach, podczas którego podjęto 14 uchwał.
Odbyła się X Konferencja „Etyka w Zarządzaniu” organizowana przez Komisję Etyki oraz ORPiP.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Odbyło się spotkanie integracyjne pielęgniarek i położnych SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzo-
wie, w którym udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie integracyjne pielęgniarek i położnych SPSK Nr 1 SUM im. prof. S. Szyszko w Za-
brzu. Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
W Szczyrku odbyło się XI Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie.

Spotkanie Zespołu ds. POZ. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP o godz. 900, 1100 i 1300.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa pediatrycznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Kalendarium planowanych wydarzeń na grudzień 2010 r.

Kalendarium 20.10.2010 r. – 19.11.2010 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Przeczyt@j w internecie
• Informacja dotycząca deklaracji 40/2010 on EU Workforce for Health. Kto zatroszczy się o tych, którzy świadczą opiekę? –

wprowadzenie ludzkiej twarzy do polityki UE więcej …www.izbapiel.org.pl

• Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie

określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na 2011 rok

więcej …www.izbapiel.org.pl 2010-11-25 15:14:44

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 27 października 2010 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 25 wrze-
śnia 2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 13
października 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 za-
wodu położnej oraz wpisu do rejestru
położnych i listy członków OIPiP w Ka-
towicach,

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

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

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w zakładach opieki zdrowotnej,

• powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa
diabetologicznego,

• powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa
neurochirurgicznego,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkowskich. 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach 
w dniu 17 listopada 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 prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki,

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

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

• wymiany prawa wykonywania zawodu
położnej,

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

• wpisu do rejestru grupowych praktyk
pielęgniarek i położnych,

• wpisów do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych,

• zmiany uchwał w sprawie wytypowania
przedstawicieli do składów komisji
konkursowych,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych, 
• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-

go”.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 24 listopada 2010 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 27 paź-
dziernika 2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 17 li-
stopada 2010 roku,

• wymiany prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki,

• wpisu do rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach,

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

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

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

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

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• wniosków o nadanie wyróżnień „Od-
znaka za Zasługi dla Samorządu Pielę-
gniarek i Położnych”,

• wniosków o nadanie „Odznaki Hono-
rowej za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego”,

• wniosków o nadanie Odznaki Honoro-
wej „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”,

• wniosków o nadanie Medalu „Za dłu-
goletnią służbę”,

• zmiany uchwały o utworzeniu funduszu
samopomocowego,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• udzielenia pomocy finansowej siero-

tom po zmarłych członkach samorzą-
du,

• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• wydania tomiku wierszy pielęgniarki

Pani Ewy Willaume-Pielki,
• wydawania numeru specjalnego Biule-

tynu „Nasze Sprawy”.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie: świadczeń realizowanych 
przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – wykonywanie iniekcji
domięśniowej leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub w domu pacjenta

Olsztyn, dnia 18 listopada 2010 r.

Lek o nazwie METHOTREXAT powi-
nien być stosowany w warunkach za-

pewniających świadczeniobiorcy dostęp
do niezbędnych badań oraz specjalistycz-
nej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w try-
bie ambulatoryjnym lub jednodniowym lub
hospitalizacji. Do leczenia lekiem ME-
THOTREXAT kwalifikuje lekarz specjalista.
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowot-
nej nie powinna podawać leku METHO-
TREXAT w gabinecie pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej - w warunkach
podstawowej opieki zdrowotnej. Lek cyto-
statyczny o nazwie METHOTREXAT jest
lekiem, który jest zarezerwowany dla lecz-
nictwa zamkniętego lub ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej. Zgodnie z informa-
cją producenta leku, lek METHOTREXAT
powinien być podawany ze szczególną
ostrożnością tylko przez wykwalifikowany,
fachowy personel w ramach świadczeń

specjalistycznych onkologicznych lub
w ramach świadczeń specjalistycznych
z zakresu reumatologii. Lek ten powinien
być podawany wyłącznie pod kierunkiem
lekarza, który ma doświadczenie w terapii
cytostatycznej. Ze względu na toksyczne
właściwości leku, preparat METHOTRE-
XAT powinien być szybko i bezpiecznie
utylizowany - zgodnie z zaleceniami produ-
centa leku. Producent leku określa in-
strukcję dotyczącą przygotowania, stoso-
wania oraz usuwania pozostałości leku. Te
zasady bezpieczeństwa powinny być bez-
względnie przestrzegane. Znajomość za-
gadnień dotyczących bezpieczeństwa
podczas podawania leków cytostatycz-
nych leży po stronie pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Szczegółowe
zasady przy podawaniu leków cytostatycz-
nych oprócz wytycznych producenta leku
cytostatycznego ustalone zostały w Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 roku

(z późniejszymi zmianami) w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy przygoto-
waniu, podawaniu i przechowywaniu le-
ków cytostatycznych w zakładach opieki
zdrowotnej. Na chwilę obecną nie istnieje
dokument prawny, który by jasno określał
zasady podawania leków cytostatycznych
w podstawowej opiece zdrowotnej. Po-
nadto pielęgniarka zgodnie z Art. 22 pkt. 5
Ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (z późniejszy-
mi zmianami) ma prawo odmówić wykona-
nia zlecenia lekarskiego, podając nie-
zwłocznie przyczynę odmowy na piśmie. 
Pielęgniarka podstawowej opieki zdro-
wotnej, leku METHOTREXAT w iniekcji
domięśniowej nie powinna podawać
w warunkach domowych ze względu po-
wyższe. 

Konsultant Krajowy w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Rodzinnego

Beata Ostrzycka

Opinia dotycząca braku wypłacania 20% dodatku za pracę w SOR, oraz eliminowaniu pielęgniarek systemu
z zespołów ratownictwa medycznego

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy

z dnia 8 września 2006 r. o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
Nr 191, poz. 1410 ze zm.) jednostką sys-
temu państwowego ratownictwa me-
dycznego. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15
marca 2007 r. w sprawie szpitalnego od-
działu ratunkowego (Dz. U nr 55, poz.
365) Szpitalny Oddział Ratunkowy
(udzielający świadczeń opieki zdrowot-
nej polegających na wstępnej diagnosty-
ce oraz podjęciu leczenia w zakresie
niezbędnym dla stabilizacji funkcji życio-
wych osób, które znajdują się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego) może
posiadać w swojej strukturze zespoły ra-
townictwa medycznego podejmujące
zgodnie z powyższą ustawą medyczne
czynności ratunkowe w warunkach po-
zaszpitalnych w celu ratowania osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne-
go. Zgodnie z art. 36 ust. 1 wskazanej

ustawy, powyższe zespoły ratownictwa
medycznego dzielą się na:
1) Zespoły specjalistyczne, w skład któ-

rych wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycz-
nych czynności ratunkowych, w tym
lekarz systemu oraz pielęgniarka sys-
temu lub, ratownik medyczny;

2) Zespoły podstawowe, w skład których
wchodzą co najmniej dwie osoby upraw-
nione do wykonywania medycznych
czynności ratunkowych, w tym pielę-
gniarka systemu lub ratownik medyczny.

Z przedmiotowej ustawy wynika, więc
wprost, iż pielęgniarka systemu jest obli-
gatoryjnym członkiem każdego zespołu
ratownictwa medycznego.
Wyłączanie pielęgniarek systemu z powyż-
szych zespołów jest sprzeczne z prawem.
Należy wskazać również, że art. 32ł ust 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr
14, poz. 89 ze zm.) przewiduje, iż pracow-
nikom wykonującym zawód medyczny za-

trudnionym w pogotowiu ratunkowym (po-
mocy doraźnej) poza zespołem wyjazdo-
wym przysługuje dodatek w wysokości
20% stawki godzinowej wynagrodzenia za-
sadniczego za każdą godzinę pracy. Z uwa-
gi na charakter medycznych czynności ra-
tunkowych udzielanych przez zespoły ra-
townictwa medycznego, które zgodnie
z ustawą o PRM są udzielane w celu rato-
wania osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, co uprawnia do sformułowa-
nia wniosku, iż mają one charakter pomocy
doraźnej (zachodzi tu tylko zmiana i dopre-
cyzowanie terminologii, bez zmiany charak-
teru wykonywanych czynności), można wy-
snuć wniosek, iż także pracownicy szpital-
nego oddziału ratunkowego, którzy nie pra-
cują w zespołach ratownictwa medycznego
są uprawnieni do dodatku w wysokości
20% stawki godzinowej wynagrodzenia za-
sadniczego za każdą godzinę pracy.

Marek Maślanka
Konsultant Krajowy w dziedzinie 

Pielęgniarstwa Ratunkowego
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Dokumentacja medyczna w zak∏adach

opieki zdrowotnej winna byç prowa-

dzona zgodnie ustawà o prawach pacjenta

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r.

Nr 52, poz. 417 z póên. zm.) oraz rozporzà-

dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodza-

jów i zakresu dokumentacji medycznej w za-

k∏adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej

przetwarzania (Dz.U. z 2006 r. Nr 247, poz.

1819 z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzà-

dzeniem”. 

Na podstawie § 13 ust. 2

rozporzàdzenia, wpisy w kar-

tach zleceƒ lekarskich sà do-

konywane i podpisywane

przez lekarza prowadzàcego

lub lekarza sprawujàcego

opiek´ nad pacjentem. Osoba

wykonujàca zlecenie dokonu-

je adnotacji o wykonaniu zle-

cenia i opatruje jà podpisem.

Zgodnie z rozdzia∏em 7
rozporzàdzenia, zbiory in-
formacji obj´tych doku-
mentacjà mogà byç sporzà-
dzane równie˝ w postaci
elektronicznej pod warun-
kiem:
1) zachowania selektywnoÊci

dost´pu do zbioru infor-

macji; 

2) zabezpieczenia zbioru in-

formacji przed dost´pem

osób nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia zbioru in-

formacji przed zniszcze-

niem, uszkodzeniem lub utratà; 

4) rejestrowania historii zmian i ich auto-

rów. 

Sporzàdzenie i podpisanie dokumenta-

cji prowadzonej w postaci elektronicznej

polega na zapisaniu sekwencji danych na

informatycznym noÊniku danych i podpi-

saniu tych danych, zgodnie ustawà o pod-

pisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr

130, poz. 1450 z póên. zm.). Utrwalenie

dokumentacji prowadzonej w postaci elek-

tronicznej polega na jej zapisaniu na infor-

matycznym noÊniku danych w sposób za-

pewniajàcy sprawdzenie jej integralnoÊci,

mo˝liwoÊç weryfikacji podpisu elektro-

nicznego lub danych identyfikujàcych oraz

mo˝liwoÊç odczytania wszystkich informa-

cji zawartych w tej dokumentacji, a˝ do za-

koƒczenia okresu przechowywania doku-

mentacji.

Z powo∏anych powy˝ej przepisów jedno-

znacznie wynika, i˝ sporzàdzanie wpisów

w kartach zleceƒ lekarskich prowadzonych

zarówno w wersji papierowej, jak i elektro-

nicznej, nale˝y do wy∏àcznych kompetencji

lekarza. 

Zawody piel´gniarki i po∏o˝nej, zgodnie

z art. 2 ustawy o zawodach piel´gniarki i po-

∏o˝nej, sà zawodami samodzielnymi. 

Zgodnie z art. 4 tej˝e ustawy, wykony-

wanie zawodu piel´gniarki polega na

udzielaniu przez osob´ posiadajàcà wyma-

gane kwalifikacje, potwierdzone odpowied-

nimi dokumentami (dyplom ukoƒczenia

szko∏y piel´gniarskiej oraz prawo wykony-

wania zawodu piel´gniarki), Êwiadczeƒ

zdrowotnych, a w szczególnoÊci Êwiadczeƒ

piel´gnacyjnych, zapobiegawczych, dia-

gnostycznych, leczniczych, rehabilitacyj-

nych oraz z zakresu promocji

zdrowia. Udzielanie powy˝-
szych Êwiadczeƒ piel´-
gniarka wykonuje przede
wszystkim poprzez:
1) rozpoznawania warunków

i potrzeb zdrowotnych,

2) rozpoznawanie proble-

mów piel´gnacyjnych,

3) sprawowanie opieki piel´-

gnacyjnej,

4) realizacj´ zleceƒ lekarskich

w procesie diagnostyki, le-

czenia i rehabilitacji,

5) samodzielne udzielanie

Êwiadczeƒ zapobiegaw-

czych, diagnostycznych,

leczniczych i rehabilitacyj-

nych, o których mowa

w rozporzàdzeniu Mini-

stra Zdrowia w sprawie

rodzaju i zakresu Êwiad-

czeƒ zapobiegawczych,

diagnostycznych, leczni-

czych i rehabilitacyjnych

udzielanych przez piel´-

gniark´ albo po∏o˝nà sa-

modzielnie bez zlecenia le-

karskiego (Dz.U. 2007,

Nr 210, poz. 1540),

6) edukacj´ zdrowotnà. 

Ustawa za wykonywanie zawodu piel´-
gniarki uwa˝a równie˝:
1) nauczanie zawodu piel´gniarki,

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych

w dziedzinie piel´gniarstwa,

Opinia prawna w sprawie wpisywania 
przez pielęgniarki/położne zleconych leków 
z kart zleceń lekarskich do systemu komputerowego

Andrzej Murdza ● Radca Prawny Okr´gowej Izby Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych w Katowicach
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3) kierowanie pracà zawodowà piel´gniarek

i po∏o˝nych.

Natomiast, wykonywanie zawodu po∏o˝-

nej polega na udzielaniu przez osob´ posia-

dajàcà wymagane kwalifikacje, potwierdzone

odpowiednimi dokumentami (dyplom

ukoƒczenia szko∏y po∏o˝nej oraz prawo wy-

konywania zawodu po∏o˝nej), Êwiadczeƒ

zdrowotnych, a w szczególnoÊci Êwiadczeƒ

piel´gnacyjnych, zapobiegawczych, diagno-

stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych

oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad

kobietà, kobietà ci´˝arnà, rodzàcà i po∏o˝nicà

oraz noworodkiem (art. 5 powo∏anej usta-

wy). Udzielanie wy˝ej wymienionych po-
∏o˝na wykonuje przede wszystkim przez:

1) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjno-

zdrowotnej w zakresie przygotowania do

˝ycia w rodzinie, metod planowania rodzi-

ny oraz ochrony macierzyƒstwa i ojcostwa,

2) rozpoznawanie cià˝y i sprawowanie

opieki nad kobietà w przebiegu cià˝y fi-

zjologicznej oraz przeprowadzanie ba-

daƒ niezb´dnych w monitorowaniu cià-

˝y fizjologicznej,

3) kierowanie na badania konieczne do jak

najwczeÊniejszego rozpoznania cià˝y

wysokiego ryzyka,

4) prowadzenie porodu fizjologicznego

oraz monitorowanie p∏odu z wykorzy-

staniem aparatury medycznej,

5) przyjmowanie porodu si∏ami natury

wraz z naci´ciem i szyciem naci´tego

krocza,

6) podejmowanie koniecznych dzia∏aƒ

w sytuacjach nag∏ych, do czasu przyby-

cia lekarza, w tym przyj´cie porodu

z po∏o˝enia miednicowego oraz r´czne

wydobycie ∏o˝yska,

7) sprawowanie opieki nad matkà i moni-

torowanie przebiegu okresu poporodo-

wego,

8) badanie noworodków i opiek´ nad nimi,

9) realizacj´ zleceƒ lekarskich w procesie

diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

10) samodzielne udzielanie w okreÊlonym za-

kresie Êwiadczeƒ zapobiegawczych, dia-

gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-

nych, o których mowa w rozporzàdzeniu

Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i za-

kresu Êwiadczeƒ zapobiegawczych, dia-

gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-

nych udzielanych przez piel´gniark´ albo

po∏o˝nà samodzielnie bez zlecenia lekar-

skiego (Dz.U. 2007, Nr 210, poz. 1540),

11) profilaktyk´ chorób kobiecych i patolo-

gii po∏o˝niczych.

Ponadto, za wykonywanie zawodu po∏o˝-
nej, uwa˝a si´ równie˝:
1) nauczanie zawodu po∏o˝nej,

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych

w dziedzinie opieki po∏o˝niczej,

3) kierowanie pracà zawodowà piel´gniarek

i po∏o˝nych. 

Na podstawie § 13 ust. 3 i 5 rozporzà-

dzenia piel´gniarka, po∏o˝na obowiàzana

jest prowadziç odr´bnà dokumentacj´ me-

dycznà na zasadach analogicznych, jak le-

karz. Piel´gniarki i po∏o˝ne, w dokumentacji

lekarskiej, mogà dokonywaç wy∏àcznie ad-

notacji o wykonaniu zlecenia (§ 13 ust. 4 zd.

2 rozporzàdzenia).

W Êwietle naprowadzonych przepisów,

nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zawody piel´gniar-

ki i po∏o˝nej sà samodzielnymi zawodami

medycznymi. Do obowiàzków zawodowych

piel´gniarek i po∏o˝nych nie nale˝y admini-

stracyjna obs∏uga lekarza, w szczególnoÊci

w zakresie prowadzenia lekarskiej dokumen-

tacji medycznej i dokonywania w niej wpi-

sów innych ni˝ adnotacje o wykonaniu zle-

ceƒ lekarskich. 

Katowice, dnia 18 listopada 2010 roku 

Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji działający 
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Oddział Śląski pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej

serdecznie zaprasza do udziału 

w VII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Sterylizacja”
która odbędzie się w dniu 25.03.2011 r. o godzinie 900 w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a (Dom Lekarza). 

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji. Liczba miejsc ograniczona do 350.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Zgłoszenia należy wysyłać listownie do 5 marca na adres:
Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem Konferencja „Sterylizacja”
Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej: www.izbapiel.katowice.pl 
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji.
Proszę osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji, które z przyczyn osobistych lub zawodowych nie będą mogły wziąć w niej
udziału, o poinformowanie o tym organizatora w celu udostępnienia miejsca innej osobie z listy rezerwowej.
Wszystkie osoby, które niezakwalifikowały się na konferencję z braku wolnych miejsc będą powiadomione listownie lub telefonicznie.
Zgłoszenie można przesłać faksem: 32 255 50 52
Informacji udziela Iwona Woźniak: 32 259 15 21 lub tel. kom. 603 111 952 

Serdecznie zapraszam
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

Iwona Woźniak
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Beata Âlósarek ● Licencjat piel´gniarstwa, mgr zarzàdzania, 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba 

w Piekarach Âlàskich

Motywacja do pracy zawodowej pielęgniarek
Motywowanie jest obok planowania,

organizowania i kontroli jednà

z g∏ównych funkcji zarzàdzania. Jest jednà

z najwa˝niejszych i najtrudniejszych funkcji

kierowniczych. 

Motywowanie jest bardzo trudnà funk-

cjà, poniewa˝ nauka do tej pory nie znalaz∏a

skutecznej, jednoznacznej teorii oddzia∏ywa-

nia na ludzi, nie istnieje równie˝ ˝adna uni-

wersalna zasada czy metoda, która wyjaÊni-

∏aby i umo˝liwi∏aby przewidywanie zacho-

wania pracowników w ró˝nych sytuacjach.

Nie wiadomo, dlaczego niektórzy wk∏adajà

w swojà prac´ du˝o wi´cej wysi∏ku i staraƒ

ni˝ inni. Nieznane jest jedno uniwersalne na-

rz´dzie, które pozwoli∏oby skutecznie

wszystkich motywowaç. 

Najprostsze okreÊlenie motywacji to pra-

gnienie do zrobienia czegoÊ tak silne, ˝e

sk∏ania nas do dzia∏ania. Motywacja jest si∏à

nap´dowà ludzkiego zachowania i dzia∏ania. 

Pobudzanie i aktywizowanie ludzi jest bar-

dzo wa˝ne, bo to od nich wszystko zale˝y. Od

ludzi zale˝y post´p nauki i techniki, wykorzy-

stanie wszystkiego, co myÊl i r´ce cz∏owieka

stworzy∏y, to od ka˝dego cz∏onka organizacji,

jego motywacji, zaanga˝owania zale˝y sku-

tecznoÊç i efektywnoÊç jej funkcjonowania.

Motywacja jest jednym z dwóch, obok

kwalifikacji, czynników kszta∏tujàcych za-

chowania pracownika w organizacji.

Motywacja do pracy to proces pobudza-

jàcy post´powanie pracownika, który powo-

duje, ˝e chce on przez wykonywanie zadaƒ

zwiàzanych z pracà, spe∏niaç w∏asne, indywi-

dualne potrzeby. 

Motywowanie polega na zespole oddzia-

∏ywaƒ, które zmierzajà do skutecznego sk∏a-

niania pracowników do podejmowania i re-

alizacji oczekiwanych celów, funkcji i zadaƒ,

a tak˝e do przyjmowania oczekiwanych

przez motywujàcego postaw i zachowaƒ.

Dobrze zmotywowany pracownik iden-

tyfikuje si´ z firmà, która zaspokaja ró˝ne je-

go potrzeby, jest zadowolony z pracy, ch´t-

nie wykonuje swoje zadania, dzi´ki czemu

jest wydajny, a jego praca przynosi znaczne

korzyÊci organizacji, w której pracuje. Do-

chodzi wtedy do sprz´˝enia zwrotnego,

w którym korzyÊci odnoszà obie strony: fir-

ma i pracownik.

Psychologowie pracy szacujà, ˝e przeci´t-

ny cz∏owiek wykorzystuje nie wi´cej ni˝

20% swoich mo˝liwoÊci. Istnieje, wi´c tutaj

ogromne pole do wyzwolenia tych niewyko-

rzystanych rezerw mo˝liwoÊci ludzkich.

Bardzo wa˝nà rol´ w dzia∏alnoÊci placó-

wek medycznych odgrywajà piel´gniarki,

gdy˝ jest to najliczniejsza grupa zawodowa

pracowników ochrony zdrowia.

SpecyficznoÊç zawodu piel´gniarki, z jed-

nej strony ciàg∏y kontakt z ludêmi, a z dru-

giej strony brak satysfakcji finansowej

w wi´kszoÊci placówek medycznych, powo-

dujà, ˝e problem odpowiedniego zmotywo-

wania pracowników staje si´ zasadniczym

elementem pracy osób kierujàcych zespo∏a-

mi piel´gniarskimi. Mo˝liwe jest to przez

rozpoznanie potrzeb piel´gniarek i stosowa-

nie odpowiednich Êrodków motywacyjnych:

finansowych i pozafinansowych.

Zasadniczym kluczem sukcesu placówki

jest utrzymanie wysokiej motywacji zespo∏u.

Zarzàdzajàcy musi pami´taç, ˝e motywacja

sk∏ania pracowników placówek ochrony

zdrowia do podj´cia wysi∏ku zwiàzanego

z udzielaniem Êwiadczeƒ najlepszej jakoÊci.

Mened˝erowie ochrony zdrowia majà

bardzo szerokie pole dzia∏ania i wiele do zro-

bienia w zakresie podnoszenia jakoÊci zarzà-

dzania podleg∏ymi im zasobami. Niestety,

k∏opoty finansowe wi´kszoÊci placówek,

skomplikowany system kontraktowania

Êwiadczeƒ powodujà, ˝e mened˝erowie sku-

piajà swojà uwag´ na aspektach finansowych

zarzàdzania placówkami, a nie realizujà za-

daƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà funkcji

personalnych. Nie znaczy to, ̋ e te funkcje nie

sà w ogóle realizowane, ale sà zazwyczaj

ograniczone i powolne.

Sam menad˝er nie jest w stanie pobudziç

innych do wyt´˝onego wysi∏ku, musi mieç

wsparcie wszystkich kierowników. O sile ze-

spo∏u stanowià kompetencje i motywacja

najs∏abszego kierownika. 

W przypadku zespo∏ów piel´gniarskich

istotnà rol´ odgrywajà prze∏o˝one piel´gnia-

rek, piel´gniarki oddzia∏owe, koordynujàce

czy inne osoby pe∏niàce rol´ kierowników

zespo∏ów piel´gniarskich.

Przywódca w placówkach ochrony zdro-

wia musi byç autentyczny, jego zachowanie

nie mo˝e polegaç jedynie na odgrywaniu ro-

li kierownika zespo∏u. Gdy tylko b´dzie od-

grywa∏ takà rol´ szybko straci zaufanie, straci

autorytet i pozostanie mu tylko nakazowo-

rozdzielcze zwierzchnictwo, polegajàce na

wymuszaniu zachowania zespo∏u i poszcze-

gólnych osób jedynie przez pe∏nienie funkcji

kontroli i stosowanie przymusu z perspekty-

wà na∏o˝enia kary za niewykonanie zadania.

Autentyczny lider charakteryzuje si´ transpa-

rentnoÊcià i konsekwencjà w dzia∏aniu, po-

trafi motywowaç samego siebie, ma silne po-

czucie moralnoÊci, jest szczerze zaanga˝owa-

ny w swojà prac´, posiada autorytet. Auten-

tyczny przywódca wzbudza zaanga˝owanie

u podw∏adnych pomagajàc im w odkrywaniu

i wykorzystywaniu w∏asnych talentów oraz

udzielajàc wsparcia w dopasowywaniu ich

w∏asnych celów do celów wynikajàcych z pe∏-

nienia przez nich okreÊlonej roli zawodowej.

Szczególny charakter pracy piel´gniarek,

specyficzny rodzaj pe∏nionych obowiàzków,

spotykanie si´ z cierpieniem innych, Êmier-

cià, presjà czasu, du˝a odpowiedzialnoÊç za-

wodowa, wszystko to czyni prac´ w s∏u˝bie

zdrowia szczególnie stresujàcà i obcià˝ajàcà

psychicznie i emocjonalnie. Z tego te˝ po-

wodu motywowanie do pracy w tej grupie

zawodowej nabiera szczególnego znaczenia.

Bardzo wa˝ne jest, aby kierownicy piel´-

gniarek chcieli i potrafili odpowiednio mo-

tywowaç swoich podw∏adnych do jak naj-

lepszej pracy. 

Aby rozeznaç problem, przeprowadzono

badanie, którego g∏ównym celem by∏a iden-

tyfikacja czynników majàcych wp∏yw na mo-

tywacj´ do pracy zawodowej piel´gniarek

oraz ocena wa˝noÊci poszczególnych czynni-

ków. Dodatkowym celem by∏o dokonanie

oceny stopnia wa˝noÊci motywacji w pracy

zawodowej piel´gniarek, a tak˝e ustalenie,

których czynników motywacyjnych najbar-

dziej brakuje piel´gniarkom w swojej pracy.

Badania przeprowadzono w kwietniu

2010 roku wÊród 120 osób studiujàcych
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w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania w Cz´stocho-

wie, na kierunkach Zarzàdzania i Piel´gniar-

stwa (studia pomostowe). By∏y to osoby ak-

tualnie pracujàce w zawodzie piel´gniarki lub

piel´gniarza.

Wszyscy uczestnicy badania uznali moty-

wacj´ za wa˝ny (40% badanych) lub bardzo

wa˝ny (60%) element pracy, ̋ adna z ankieto-

wanych osób nie klasyfikowa∏a motywacji,

jako ma∏owa˝nà czy ca∏kowicie niewa˝nà

cz´Êç pracy. 

Specyficzny charakter pracy piel´gniarek,

które, na co dzieƒ spotykajà si´ z chorobà,

cierpieniem innych ludzi i ponoszà du˝à od-

powiedzialnoÊç zawodowà, jeszcze bardziej

podkreÊlajà istot´ i znaczenie motywacji do

pracy w tym trudnym i pi´knym zawodzie.

Uzyskane wyniki wskazujà, ˝e wi´kszoÊç

piel´gniarek (42,5%), co stanowi ∏àcznie 51

badanych osób, odczuwa w niewielkim

stopniu lub nie odczuwa wcale motywowa-

nia do pracy ze strony swojego prze∏o˝one-

go, tylko 25% (∏àcznie 30 osób) odczuwa

motywacyjne dzia∏anie prze∏o˝onego w du-

˝ym lub bardzo du˝ym stopniu. Dane te da-

jà niepokojàcy wynik i powinny stanowiç

przes∏ank´ do natychmiastowego wprowa-

dzenia zmian w tym zakresie. Tym bardziej,

˝e zastosowanie niektórych Êrodków moty-

wacyjnych nie wymaga wprowadzenia wiel-

kich czy kosztownych zmian. Czasami wy-

starczy zmiana stosunku i podejÊcia do piel´-

gniarek przez zarzàdzajàcych nimi. Wa˝ne sà

tutaj ch´ci i umiej´tnoÊci kierowników ze-

spo∏ów piel´gniarskich.

Po dokonaniu analizy otrzymanych infor-

macji dokonano identyfikacji czynników ma-

jàcych wp∏yw na motywacj´ do pracy zawo-

dowej piel´gniarek. Stwierdzono, ˝e w naj-

mniejszym stopniu na motywacj´ do pracy

wp∏ywa motywacja wewn´trzna, tak deklaro-

wa∏o 30% (36 osób), wi´kszy a zarazem jed-

nakowy wp∏yw wywierajà czynniki motywo-

wania materialnego (35%) i niematerialnego

(35%) badanych. W pracy piel´gniarki mo-

tywacja wewn´trzna powinna odgrywaç

istotnà rol´ i nale˝y dokonaç staraƒ, aby po-

budziç w∏aÊnie t´ form´ motywacji. Wysoki

poziom motywacji wewn´trznej pozwala na

wykonywanie swojej pracy sumiennie, z du-

˝ym zaanga˝owaniem, niezale˝nie od oko-

licznoÊci czy sytuacji finansowej placówki. 

Wzbudzanie motywacji wewn´trznej po-

lega na pobudzaniu wewn´trznego przeko-

nania, jakie mo˝e i powinna odczuwaç piel´-

gniarka, ˝e wykonuje wa˝nà prace, którà na-

le˝y wykonywaç jak najlepiej, niezale˝nie od

okolicznoÊci. Nie wystarczà do tego proste

techniki motywacyjne. Potrzebne jest dotar-

cie do psychicznych i osobowoÊciowych

struktur, do osobistej hierarchii wartoÊci.

Trzeba przekonaç osoby pe∏niàce zawód pie-

l´gniarki (dotyczy to równie˝ innych pra-

cowników s∏u˝by zdrowia), aby nabra∏y

przekonania, ˝e ich praca jest wa˝na sama

w sobie. Nale˝y sprawiç, aby wartoÊci zawo-

dowe, takie jak dobro pacjenta, zaj´∏y cen-

tralne miejsce, aby sta∏y si´ zawodowymi

wartoÊciami piel´gniarki. Proces ten powi-

nien byç ju˝ zapoczàtkowany w trakcie trwa-

nia studiów przygotowujàcych do zawodu

piel´gniarki i musi byç kontynuowany przez

ca∏y okres aktywnoÊci zawodowej w ramach

ciàg∏ego rozwoju zawodowego. 

Niezale˝nie od pobudzania motywacji

wewn´trznej muszà byç prowadzone dzia∏a-

nia motywacyjne oparte na wartoÊciach i po-

trzebach odczuwanych przez piel´gniarki.

Nale˝y zbudowaç dobry i efektywny system

motywacyjny.

Rozwój, a czasem i przetrwanie placówki

ochrony zdrowia na rynku us∏ug medycz-

nych jest coraz bardziej uzale˝nione od klien-

ta/pacjenta, od jego potrzeb i oczekiwaƒ.

Powoduje to, i˝ Êwiadczone us∏ugi muszà

byç najwy˝szej jakoÊci, a jest to uzale˝nione

od zaanga˝owania wszystkich pracowników

placówki. Osiàgni´cie powszechnego i rze-

czywistego zaanga˝owania pracowników wy-

maga wysokiego poziomu motywacji zarów-

no kierownictwa, jak i pracowników, którzy

bezpoÊrednio Êwiadczà us∏ugi na rzecz zaspo-

kojenia potrzeb pacjentów. Potrzebne jest

stworzenie takiego klimatu psychologiczne-

go, który b´dzie sprzyja∏ realizacji zadaƒ pro-

jakoÊciowych, b´dzie wyzwala∏ kreatywnoÊç

i pobudza∏ motywacj´ pracowników. Nale˝y

przy tym uwzgl´dniç podstawowe wartoÊci

pracowników placówek ochrony zdrowia,

które sà mo˝liwe do realizacji poprzez samà

prac´. Im wi´cej pracownik b´dzie móg∏ osià-

gnàç przez swojà prac´, tym wi´ksza b´dzie

jego koncentracja na jak najlepszym wykony-

waniu zadaƒ i poszczególnych czynnoÊci.

Piel´gniarki sà najliczniejszà grupà pra-

cowników ochrony zdrowia, co dodatkowo

podkreÊla wag´ problemu prawid∏owej mo-

tywacji do pracy w tej grupie zawodowej. 

Z badania wynika, ˝e w du˝ym i bardzo

du˝ym stopniu najcz´Êciej do pracy zawodo-

wej motywujà: mo˝liwoÊç troszczenia si´ o in-

nych oraz poczucie wa˝noÊci pracy, sà to cechy

te˝ niejako wpisane na sta∏e w zawód piel´-

gniarski i cieszyç mo˝e, ˝e w ankietowanej

grupie by∏y oceniane na wysokim poziomie. 

Badane piel´gniarki deklarowa∏y, i˝

w bardzo du˝ym stopniu motywuje je do

pracy: dobra atmosfera panujàca w pracy,

dobre stosunki z kolegami i prze∏o˝onymi,

uznanie i pochwa∏a ze strony prze∏o˝onego,

pewnoÊç zatrudnienia, poczucie przynale˝-

noÊci do grupy oraz poczucie wa˝noÊci pra-

cy. Najrzadziej wymienianymi, jako moty-

wujàce w du˝ym lub bardzo du˝ym stopniu,

wymieniane by∏y czynniki: spotkania i wy-

jazdy integracyjne, delegowanie do trudnych

zadaƒ lub grup zadaniowych, udzia∏ w pla-

nowaniu, kszta∏towaniu i wdra˝aniu no-

wych projektów oraz mo˝liwoÊç otrzymania

awansu, który dodatkowo otrzyma∏ najwi´-

cej g∏osów jako wcale niemotywujàcy.

Dokonano równie˝ analizy najbardziej

brakujàcych, w codziennej pracy piel´gniarki,

czynników motywacyjnych. Uzyskane opinie

pozwalajà na stwierdzenie, ˝e najbardziej bra-

kujàcym czynnikiem motywacyjnym dla ba-

danych piel´gniarek jest odpowiednia wyso-

koÊç wynagrodzenia podstawowego. Nie sta-

nowi to zaskakujàcego wyniku, gdy˝ ogólnie

znana jest opinia o braku satysfakcji finanso-

wej z wykonywania tego zawodu w Polsce.

Cz´sto, jako brakujàcy czynnik pobudza-

jàcy do pracy wymieniane by∏y równie˝:

uznanie i pochwa∏a ze strony prze∏o˝onego,

wsparcie udzielone ze strony prze∏o˝onego,

pewnoÊç zatrudnienia, mo˝liwoÊç otrzyma-

nia premii finansowej oraz dobra atmosfera

w pracy. Stosowanie wi´kszoÊci z tych bra-

kujàcych elementów nie wymaga wydania

ani z∏otówki, a mo˝e znacznie podnieÊç po-

ziom motywacji wÊród piel´gniarek. Czasem

potrzeba tylko wi´cej ch´ci i zainteresowania

tematem. Nie mo˝na si´ stale t∏umaczyç

z trudnej sytuacji w wi´kszoÊci polskich pla-

cówek ochrony zdrowia – nale˝y dzia∏aç!

Zarzàdzajàcy muszà znaç teorie motywa-

cyjne i metody pobudzania do pracy i ko-

niecznie muszà je stosowaç, na co dzieƒ. Cza-

sem wystarczy zwyk∏y, drobny gest, uÊmiech,

pochwa∏a za trud i wysi∏ek w∏o˝ony w co-

dzienne wykonywanie obowiàzków piel´-

gniarki, s∏owo pocieszenia, gdy mimo wysi∏-

ku nie wszystko idzie zgodnie z planem i pa-

cjentowi nie jest lepiej. Niech w codziennej

bieganinie, czasem w nat∏oku obowiàzków

prze∏o˝ony zatrzyma podw∏adnego na chwil´

i zapyta si´ po prostu: jak on si´ ma, czy ma

mo˝e jakiÊ problem, który wspólnie da si´ ∏a-

twiej rozwiàzaç. To sà drobne gesty i s∏owa,

które jednak wiele mogà. Mogà spowodowaç

powrót uÊmiechu i wzrost ch´ci do pracy. Do

pracy, od której przecie˝ cz´sto zale˝y naj-

wi´kszy skarb ka˝dego cz∏owieka – ˝ycie! 

Przysz∏oÊç wszystkich organizacji, w tym

placówek ochrony zdrowia, wià˝e si´ z po-

prawà gospodarowania posiadanymi zasoba-

mi ludzkimi. Coraz wa˝niejszy i cenniejszy

w zak∏adach staje si´ kapita∏ ludzki. 

Literatura u autorki
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Definicja niepe∏nosprawnoÊci, uznawana

za podstawowà definicj´, która obo-

wiàzuje obecnie okreÊla, ˝e: „Niepe∏no-

sprawnà jest osoba, której stan zdrowia psy-

chicznego lub fizycznego powoduje trwa∏e

lub d∏ugotrwa∏e, utrudnione, ograniczenie

lub uniemo˝liwienie udzia∏u w stosunkach

spo∏ecznych i wype∏nianie ról wg przyj´tych

kryteriów i obowiàzujàcych norm”.

Rehabilitacja osób niepe∏nosprawnych

oznacza zespó∏ dzia∏aƒ, w szczególnoÊci or-

ganizacyjnych, leczniczych, psychologicz-

nych, technicznych, szkoleniowych, eduka-

cyjnych i spo∏ecznych zmierzajàcych do osià-

gni´cia, przy aktywnym udziale tych osób,

mo˝liwie najwy˝szego poziomu ich funkcjo-

nowania, jakoÊci ˝ycia i integracji spo∏ecznej

(Dz.U. art. 7 z 27 sierpnia 1997 r.).

Niepe∏nosprawnoÊç, to zjawisko spo∏ecz-

ne, które sukcesywnie przybiera na rozmia-

rach w Polsce, jak i w wielu krajach europej-

skich. To jednoczeÊnie jeden z najwa˝niej-

szych aspektów zdrowia. Populacja osób nie-

pe∏nosprawnych poza ograniczeniami wyni-

kajàcymi ze stanu ich zdrowia, bardzo cz´sto

napotyka na szereg innych ograniczeƒ i barier,

które utrudniajà im ˝ycie w spo∏eczeƒstwie.

Na jakie wi´c ograniczenia napotyka niepe∏-

nosprawny? Ze wzgl´du na ich istot´ dzieli

si´ je na: spo∏eczne i fizyczne, a te z kolei na

fizjograficzne oraz techniczne. Walka z napo-

tykanymi ograniczeniami wymaga wsparcia

przez osoby trzecie i instytucje do tego celu

powo∏ane. Pracownicy s∏u˝by zdrowia po-

winni spojrzeç na problemy ludzi dotkni´tych

niepe∏nosprawnoÊcià na nowo i traktowaç ich

jako osoby z konkretnymi potrzebami, a nie

anonimowo. Dzia∏ania, to rosnàca tolerancja

i akceptacja, wyrównanie szans, udost´pnie-

nie wszystkich dóbr cywilizacji. 

Mo˝liwoÊci rehabilitacji osób niepe∏no-

sprawnych zwiàzane sà z rehabilitacjà leczni-

czà, spo∏ecznà, zawodowà i pedagogicznà.

Z rehabilitacjà leczniczà wià˝e si´ jeszcze na-

uczanie wykonywania czynnoÊci ˝ycia co-

dziennego, opieka piel´gniarska i psychote-

rapia. Du˝e znaczenie w rehabilitacji niepe∏-

nosprawnych ma rehabilitacja zawodowa,

która pomaga niepe∏nosprawnym w przeza-

wodowaniu oraz zatrudnieniu; warunki

w∏aÊciwego zatrudnienia majà bardzo du˝e

znaczenie w rehabilitacji niepe∏nospraw-

nych. W Polsce niepe∏nosprawni majà jed-

nak du˝e trudnoÊci w przystosowaniu do

ogólnych warunków ekonomicznych, co jest

w skutkach tragiczne dla zatrudnionych tam

niepe∏nosprawnych.

Do problemów niepe∏nosprawnych doli-

czyç mo˝na s∏abo funkcjonujàcà s∏u˝b´

zdrowia, która w znacznym stopniu ograni-

cza dost´p ludziom niepe∏nosprawnym do

rehabilitacji ambulatoryjnej i szpitalnej –

kolejki oczekujàcych, ograniczony dost´p

do opieki piel´gniarskiej czy zabiegów

w domu chorego. Du˝y wp∏yw na dost´p

do opieki rehabilitacyjnej majà bariery ar-

chitektoniczne w szczególnoÊci obiektów

u˝ytecznoÊci publicznej; do∏àcza si´ do tego

bezsilnoÊç i bezradnoÊç osób niepe∏no-

sprawnych. Nale˝y zadaç sobie pytanie: –

Jak pomóc ludziom niepe∏nosprawnym? 

Do kluczowych zadaƒ personelu s∏u˝by
zdrowia nale˝y:
• wspó∏tworzenie programów rehabilitacji

i pomocy osobie niepe∏nosprawnej

• dzia∏ania w zakresie us∏ug medycznych

i rehabilitacyjnych

• diagnozowanie warunków ˝ycia

• pobudzanie osoby niepe∏nosprawnej do

aktywnoÊci

• zaspakajanie potrzeb biopsychospo∏ecznych;

• w∏àczanie osoby niepe∏nosprawnej w pro-

gramy rehabilitacyjne

• u∏atwienie dost´pu do s∏u˝by zdrowia

(lekarza i piel´gniarki)

• niwelowanie barier architektonicznych

w szpitalach

• stosowanie nowych rozwiàzaƒ organiza-

cyjnych dostosowanych do niepe∏no-

prawnych

• usuwanie barier technologicznych – sto-

sowanie sprz´tu u∏atwiajàcego odbiór

i przetwarzanie wiedzy przez osoby

z dysfunkcjami sensorycznymi

• edukacja w Êrodowisku osób niepe∏no-

sprawnych.

W wielu przypadkach, niepe∏nospraw-

noÊç wià˝e si´ z koniecznoÊcià cz´stych i d∏u-

gich pobytów w szpitalu. D∏ugi pobyt stwa-

rza zagro˝enia bezpieczeƒstwa, którego

g∏ównym êród∏em jest perspektywa ograni-

czenia kontaktów i aktywnoÊci.

Dla osoby niepe∏nosprawnej d∏ugotrwa∏a
hospitalizacja oznacza:
• niemo˝noÊç lub ograniczenia wykonywa-

nia czynnoÊci codziennych

• koniecznoÊç korzystania z pomocy innych

• poczucie niepe∏nej wartoÊci spo∏ecznej,

z relacji ograniczenia mo˝liwoÊci realizacji

zadaƒ w spo∏eczeƒstwie

• d∏ugi okres wy∏àczenia z szeregu dzia∏aƒ

z obszaru zawodowego, rodzinnego, itd.

Wobec powy˝szego, od samego poczàtku

pobytu niepe∏nosprawnego w szpitalu, wska-

zane jest mieç na uwadze nie tylko problemy

lecznicze, lecz równie˝ dalsze jego losy. Do

najwa˝niejszych zadaƒ nale˝y nauczenie pa-

cjenta samodzielnoÊci, przywrócenia poczu-

cia bezpieczeƒstwa. Im lepiej zaspakajane sà

potrzeby pacjentów, tym wy˝sze sà potrzeby

rozwoju i samorealizacji w prawid∏owym

funkcjonowaniu osób niepe∏nosprawnych.

Niezb´dne jest wyeliminowanie bàdê

ograniczenie czynników, które sà êród∏em ne-

gatywnych emocji ze strony pacjenta niepe∏-

nosprawnego. Szukaç nale˝y czynników, któ-

re wywo∏ujà u pacjenta niepe∏nosprawnego

zadowolenie i entuzjazm, który niezb´dny

jest do stworzenia komfortu psychicznego. 

Du˝e znaczenie ma wsparcie osoby niepe∏-

nosprawnej u pracowników s∏u˝by zdrowia.

Literatura u autorki

Niwelowanie problemów 
osób niepełnosprawnych 
w kontaktach ze służbą zdrowia

Urszula Mizerska ● Mgr piel´gniarstwa, absolwentka studiów 

podyplomowych Uniwersytetu Jagielloƒskiego „Zarzàdzanie szpitalem”, z-ca

dyrektora ds. piel´gniarstwa w GórnoÊlàskim Centrum Rehabilitacji „Repty” 
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▼

1grudnia po raz kolejny obchodzimy

Âwiatowy Dzieƒ AIDS. Jak i czy zmieni-

∏y si´ nasze l´ki, obawy oraz ÊwiadomoÊç

w tej kwestii? 

Pierwszy przypadek zaka˝enia HIV w Pol-

sce wykryto w 1985 roku, natomiast pierwsze

zachorowanie na AIDS zdiagnozowano rok

póêniej. Stwierdzono do 31.03.2010 – 12

834 zaka˝eƒ wirusem HIV, (szacowana iloÊç

Polaków, którzy nie wiedzà, ˝e sà nosicielami

wirusa HIV to 20 000), 2 516 zachorowaƒ

na AIDS oraz 1 022 osoby zmar∏y z przyczyn

zwiàzanych z AIDS.

Na Êwiecie pierwsze doniesienia o nowej

chorobie, pojawi∏y si´ ju˝ na prze∏omu roku

1980/81– wywo∏anej przez wirus upoÊledze-

nia odpornoÊci – HIV Human Immunodefi-

ciency Virus. Te 30 lat, nie zmniejszy∏o obaw

i emocji z nim zwiàzanych. Poczàtkowo wi-

rus okreÊlany by∏ jako „zaraza” XX wieku. 

Zaraziç si´ wirusem mo˝e ka˝dy, kto od-

daje si´ ryzykownym zachowaniom (przy-

godne kontakty seksualne bez zabezpiecze-

nia, przyjmowanie do˝ylnych Êrodków psy-

chotropowych), a tak˝e uleganie ekspozycji

na materia∏ zakaêny zawierajàcy HIV, czy to

zawodowo, pozazawodowo lub jatrogennie. 

Na Êwiecie ka˝dego dnia zaka˝a si´ wiru-

sem HIV oko∏o 6,8 tys. osób, a oko∏o 5,7

tys. osób ka˝dego dnia umiera z przyczyn

zwiàzanych z HIV/AIDS. Wiele osób nie

dostrzega potencjalnego niebezpieczeƒstwa

zwiàzanego ze swoim ryzykownym zacho-

waniem i mo˝liwoÊcià zaka˝enia si´ w prze-

sz∏oÊci. HIV i AIDS sà problemem zarówno

dnia dzisiejszego, jak i jutrzejszego. Ka˝dy

jest nara˝ony na zaka˝enie. Zarówno to, co

robisz oraz to, czego nie robisz, mo˝e nara-

ziç Ci´ na ryzyko zaka˝enia HIV. 

W 1996 roku Mi´dzynarodowa Rada

Piel´gniarek (ICN) wyda∏a dokument,

w którym podkreÊli∏a moralnà i etycznà po-

winnoÊç piel´gniarek i po∏o˝nych do spra-

wowania opieki nad wszystkimi osobami,

a wi´c tak˝e tymi z HIV i AIDS. W Kodek-

sie Mi´dzynarodowej Rady Piel´gniarek

stwierdza si´, ˝e „podstawowà odpowie-

dzialnoÊcià piel´gniarki jest zapewnienie

opieki tym, którzy jej potrzebujà”.

Kwestie etyczne prewencji to przede
wszystkim:
• etyczny obowiàzek personelu do zapew-

nienia opieki

• odpowiedzialnoÊç personelu HIV-dodat-

niego za ochron´ pacjentów.

Etyka (ethicos); pochodzi od greckiego

s∏owa ethos, obyczaj, nazwa dyscypliny filo-

zoficznej, zajmujàcej si´ analizà wartoÊci

i powinnoÊci moralnych. Etyka jest dyscypli-

nà normujàcà stosunek cz∏owieka do Êwiata

wartoÊci, a wi´c nak∏adajàcà na niego pewne

powinnoÊci, które z czasem stajà si´ jego

obowiàzkami. PowinnoÊci sà wi´c zawsze

zwiàzane z jakimÊ systemem wartoÊci i naka-

zujà, aby wartoÊci dodatnie realizowaç

i podtrzymywaç w istnieniu, a wartoÊci

ujemne unikaç i eliminowaç ze Êwiata. 

Etyka s∏u˝y celom praktycznym, s∏u˝y te-

mu, aby ludzi nauczyç, jak majà post´po-

waç, by sta∏o si´ ono wartoÊciowe. Ludzie

uczà si´ jej by wiedzieç, jak majà praktycznie

post´powaç, aby byç porzàdnymi w obco-

waniu z bliênimi. 

Etyka zawodowa ma sprzyjaç dobremu

wykonywaniu zawodu - regu∏y obowiàzujà-

ce przedstawicieli danego zawodu wzbudza-

jà zaufanie Êrodowiska, wzmacniajà poczucie

obowiàzku zawodowego.

OdpowiedzialnoÊç oznacza koniecznoÊç,

obowiàzek moralny lub prawny odpowiada-

nia za swoje czyny i ponoszenia za nie kon-

sekwencji. Rozró˝niamy: odpowiedzialnoÊç

moralnà, zbiorowà oraz poczucie odpowie-

dzialnoÊci. Mo˝na braç na siebie odpowie-

dzialnoÊç; braç coÊ na swojà odpowiedzial-

noÊç czy ponosiç jà, ale równie˝ uchylaç si´,

usuwaç si´ od odpowiedzialnoÊci, zrzucaç na

kogoÊ odpowiedzialnoÊç; obarczaç, obcià˝aç

kogoÊ odpowiedzialnoÊcià. Odpowiedzial-

noÊç mo˝e tak˝e cià˝yç, spoczywaç na kimÊ.

Zatem jesteÊmy odpowiedzialni za przy-

sz∏oÊç i przed przysz∏oÊcià, za dzieje i przed

dziejami. Pojawia si´ zawsze w sytuacjach,

gdzie wyst´puje wiele wariantów decyzyj-

nych i wolny wybór, a za podstaw´ ma wy-

trwa∏e skupienie si´ na tym, co nie mo˝e si´

zmieniç.

Z odpowiedzialnoÊcià uto˝samia si´ zasa-

d´ „sprawiedliwoÊci spo∏ecznej”, gdzie

etyczna postawa, to przede wszystkim, do-

strzeganie skutków w∏asnych decyzji i pono-

szenie za nie odpowiedzialnoÊci oraz kiero-

wanie si´ poszanowaniem dobra spo∏eczeƒ-

stwa.

OdpowiedzialnoÊç ponosi si´ zarówno za

pozytywnà, jak i negatywnà wartoÊç czynu. 

W swoim dzia∏aniu piel´gniarka uwzgl´d-

nia przede wszystkim konsekwencje jej wo-

bec pacjenta. 

W wielu przypadkach wystarczy, ˝e odpo-
wiemy na pytania:
• Co stanowi istot´ problemu i jakà decyzj´

nale˝y podjàç?

• Jakie b´dà konsekwencje podj´tej decyzji

dla pacjenta?

• Jakie zasady moralne le˝à u podstaw takiej

decyzji?

• Co by by∏o, gdyby wszyscy znajdujàcy si´

w takiej sytuacji kierowali si´ takimi samy-

mi zasadami?

• Jak si´ ma decyzja z prawami pacjenta?

Celem najwa˝niejszym w tym zawodzie

jest przede wszystkim pomoc cz∏owiekowi,

zmierzajàca do pot´gowania zdrowia, dzi´ki

Zofia Pra˝ak ● Licencjat piel´gniarstwa, mgr zarzàdzania i marketingu,

Specjalista w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicznego w SP Szpitalu

Klinicznym im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach, cz∏onek zespo∏u 

ds. ochrony zdrowia piel´gniarek i po∏o˝nych przy ORPiP w Katowicach 

oraz Sekcji Piel´gniarek Epidemiologicznych Ziemi Âlàskiej

Etyczna odpowiedzialność w zapobieganiu 
zakażeniom wirusem HIV cz. I
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▼ wykorzystaniu mo˝liwoÊci i zasobów jego

organizmu. 

Dzia∏ania podejmowane przez piel´gniar-

k´ w swej istocie przepe∏nione sà godnoÊcià,

która wynika z ofiarnoÊci i realizacji ludzkich

wartoÊci. Troska o innych ludzi wyra˝a si´

w aktywnoÊci, w dzia∏aniu, w codziennej pra-

cy. Dbanie, troszczenie si´, opiekowanie

zdrowiem i ˝yciem cz∏owieka jest istotà pie-

l´gniarstwa. Brak w∏aÊciwego dzia∏ania

w tym zakresie obcià˝a jà wielkà winà. Do-

strzeganie tych sytuacji, powoduje, ˝e pono-

si odpowiedzialnoÊç w stosunku do konkret-

nych ludzi, spo∏eczeƒstwa, samej siebie,

a tak˝e w stosunku do w∏asnego zawodu.

Wirus HIV jest mikroskopijnym, prymi-

tywnym organizmem ˝ywym, który nie mo-

˝e si´ sam rozmna˝aç i musi do tego celu

wykorzystywaç komórki organizmu ludzkie-

go. Integruje si´ wyÊmienicie z materia∏em

genetycznym cz∏owieka i stàd ju˝ nie mo˝na

go póêniej usunàç. Wirus uszkadza uk∏ad

immunologiczny. Po wnikni´ciu wirusa

HIV do komórki nast´puje replikacja, czyli

namna˝anie si´. Ca∏y proces od wnikni´cia

do wytworzenia wirusów potomnych trwa

kilka – kilkanaÊcie godzin. Paso˝ytujàc w ko-

mórkach odpornoÊciowych doprowadza do

ich zaburzenia, a˝ wreszcie powoduje zanik

odpornoÊci. Organizm ludzki traci wi´c

mo˝liwoÊç obronny na niektóre infekcje

i choroby nowotworowe. Gdy jest ju˝ moc-

no os∏abiony, dochodzi do powolnego wy-

niszczenia i rozwija si´ AIDS (Zespó∏ naby-

tego upoÊledzenia odpornoÊci) i w koƒcu

Êmierç. Ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci za-

liczany jest, do lentiwirusów, poniewa˝ gdy

ju˝ si´ dostanie do organizmu, albo mo˝e

pozostaç w uÊpieniu przez d∏u˝szy czas (do-

piero po up∏ywie wielu lat z niewiadomego

powodu otrzymuje bodziec do rozpocz´cia

ponownej replikacji) albo zaczyna si´ na-

mna˝aç. To on sam decyduje, kiedy si´ uak-

tywniç. Znajdujàc si´ w komórce wykorzy-

stuje jej enzymy i zmusza je do przeprowa-

dzenia reprodukcji i powielania. Gdy iloÊç

wirusa w komórce powa˝nie si´ zwi´kszy,

komórka ta rozpada si´ i wirusy przez

krwiobieg docierajà do innych komórek.

Komórki, w których wirus si´ uaktywni∏,

traktowane sà przez inne komórki uk∏adu

odpornoÊciowego jako nieprzyjaciel. W re-

zultacie komórki odpornoÊciowe zaczynajà

niszczyç si´ nawzajem.

Nie wszystkie wiriony posiadajà w∏aÊci-

woÊci zakaêne, podobnie jak i cz´Êç zainfe-

kowanych komórek zawiera niepe∏ne czàstki

wirusowe, niezdolne da zaka˝enia. Liczba

czàstek wirusa zdolnych do zaka˝enia jest

zmienna w zale˝noÊci od fazy choroby – naj-

wi´ksza jest w okresie ostrej choroby retro

wirusowej oraz AIDS, co przek∏ada si´ bez-

poÊrednio na obj´toÊç materia∏u zakaênego -

im jest wi´cej czàstek zakaênych w danym

materiale biologicznym, tym ryzyko zaka˝e-

nia staje si´ wi´ksze, mimo mniejszej jego

obj´toÊci.

Wyró˝nia si´ nast´pujàce drogi zaka˝e-

nia: seksualnà, krwiopochodnà i wertykalnà.

Jednak z punktu widzenia zaka˝enia pra-
cownika ochrony zdrowia mo˝na doko-
naç podzia∏u na:
• ekspozycje b∏on Êluzowych i skóry (za-

chlapanie b∏on Êluzowych lub skóry mate-

ria∏em zakaênym)

• podanie do˝ylne (zak∏ucia, iniekcje).

Najwi´ksze ryzyko zaka˝enia wirusem

HIV w placówkach ochrony zdrowia jest

zwiàzane z ekspozycjà na krew, ale do zaka-

˝enia mo˝e dojÊç równie˝ w wyniku kontak-

tu z materia∏ami biologicznymi (innymi po-

tencjalnie infekcyjnymi materia∏ami IPIM)

takimi, jak:

• nasienie, wydzielina pochwowa, p∏yn mó-

zgowo-rdzeniowy, p∏yn op∏ucnowy, maê

stawowa, p∏yn owodniowy, mleko kobie-

ce, Êlina podczas zabiegów dentystycz-

nych i jakikolwiek materia∏ biologiczny

w sytuacji, gdy jego rozró˝nienie jest trud-

ne lub niemo˝liwe

• jakakolwiek oddzielona tkanka lub narzàd

cz∏owieka ˝ywego lub martwego

• komórki lub hodowle tkankowe zawiera-

jàce HIV oraz inne roztwory zawierajàce

te wirusy

• krew, narzàdy i inne tkanki zwierzàt do-

Êwiadczalnych zaka˝onych HIV. 

Materia∏ami biologicznymi, które nie za-

wierajà dostatecznej iloÊci wirusa do prze-

niesienia zaka˝enia sà: mocz, ka∏, plwocina,

Êlina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot, ∏zy,

w przypadku, gdy nie zawierajà krwi, ani nie

sà zmieszane z innymi; potencjalnie infekcyj-

nym materia∏em (IPIM). 

Aby oceniç ryzyko zaka˝enia wirusem

HIV, do jakiego dosz∏o u pracownika w kon-

kretnej sytuacji, musimy wziàç pod uwag´

takie czynniki, jak: rodzaj, obj´toÊç poten-

cjalnie niebezpiecznego materia∏u, wielkoÊç

ekspozycji oraz w zale˝noÊci od rodzaju eks-

pozycji [rodzaj narz´dzia (ig∏y), zabezpie-

czenia, ewentualne uszkodzenia skóry]. 

Objawy zaka˝enia mogà pojawiç si´ po

wielu miesiàcach, a nawet latach. Mogà byç

tak ma∏o charakterystyczne, ˝e zostanà prze-

oczone lub rozpoznane jako inna choroba

(np. silne przezi´bienie lub grypa). Osoba

˝yjàca z HIV mo˝e mieç dobre samopoczu-

cie i nie wiedzieç nawet o tym, ˝e jest zaka-

˝ona wirusem i latami zaka˝aç innych. 

Tego na pewno nie rozpoznamy po wy-

glàdzie! To, ˝e ktoÊ jest zaka˝ony wirusem

HIV, nie musi oznaczaç, i˝ ma AIDS, ani ˝e

wkrótce b´dzie powa˝nie chory. 

HomoseksualiÊci i narkomani nale˝à do

grup historycznie „stygmatyzowanych”, co

znacznie przyczyni∏o si´ do obj´cia negatyw-

nà ocenà wszystkich zaka˝onych tym wiru-

sem. A taka dyskryminacja zaka˝onych sta-

nowi dodatkowe zagro˝enie dla tych, którzy

uwa˝ajà si´ za „zdrowych”, gdy˝ umacnia

wÊród nich z∏udne poczucie bezpieczeƒstwa.

Musimy zdaç sobie spraw´, ˝e jesteÊmy

ignorantami, odrzucajàc zagro˝enia w∏asnej

osoby ze strony HIV.

Wiedza nie sta∏a si´ substytutem szcze-

pionki, jak tego oczekiwa∏o WHO. 

Ryzyko zaka˝enia si´ HIV przez pracow-

nika ochrony zdrowia w wyniku ekspozycji

zawodowej, mimo ˝e jest znikome, b´dzie

tym mniejsze, im lepiej jest zorganizowana

i funkcjonuje ochrona zdrowia. Ryzyko mo˝-

na zminimalizowaç, jeÊli sam pracownik b´-

dzie kierowa∏ si´ w wi´kszym stopniu rozwa-

gà, wyobraênià i profesjonalizmem w co-

dziennym dzia∏aniu zawodowym i konse-

kwentnie unika∏ ryzykownych zachowaƒ

w ˝yciu prywatnym. Te ostatnie sà najbardziej

rzeczywistà przyczynà szerzenia si´ HIV.

W walce pozostaje edukacja spo∏eczeƒ-

stwa, której metody muszà byç coraz bar-

dziej efektywne, aby umo˝liwi∏y ka˝demu

cz∏owiekowi zrozumienie istoty osobistego

zagro˝enia ze strony HIV i wybranie rzeczy-

wiÊcie skutecznych sposobów zapobiegania

i ochrony przed zaka˝eniem. 

Nale˝y pami´taç, ˝e osoba, której status

serologiczny jest w danej chwili ujemny, mo-

˝e ulec zaka˝eniu nast´pnego dnia!

Natomiast pozytywny wynik testu, b´-

dzie ju˝ zaka˝ona osoba mia∏a przez ca∏e ˝y-

cie, nie wska˝e jednak on, kiedy dana osoba

si´ zarazi∏a lub kiedy zachoruje na AIDS.

Pozwoli jednak w sposób fachowy prowa-

dziç kontrole systemu odpornoÊci tego cz∏o-

wieka oraz zastosowaç leczenie, które b´dzie

opóênia∏o post´p choroby i chroni∏o przed

innymi infekcjami oraz poprawi jakoÊç ̋ ycia. 

Nie ma koniecznoÊci izolowania pacjentów

zaka˝onych HIV, jeÊli nie sà zaka˝eni innymi

patogenami, z powodu, których izolacja jest

wskazana. Izoluj zaka˝enie, ale nie pacjenta.

Wirus rozprzestrzenia si´ prawie ca∏ko-

wicie w warunkach okreÊlonych zachowaƒ

i konkretnych dzia∏aƒ, które sà przedmiotem

indywidualnej kontroli.

Literatura u autorki
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Opieka d∏ugoterminowa – to system

opieki nad osobami przewlekle chory-

mi, niesprawnymi wymagajàcymi pomocy,

wsparcia innych osób/instytucji, ale nie wy-

magajàcych leczenia szpitalnego. Zgodnie

z za∏o˝eniami Ministerstwa Zdrowia opieka

ta dotyczy tych osób, które nie sà w stanie

samodzielnie funkcjonowaç w swoich do-

mach, sà zale˝ne od innych w zakresie bytu

i higieny, a tak˝e kontynuowania leczenia.

Idea wdra˝ania systemu opieki d∏ugoter-

minowej sprowadza si´ g∏ównie do obni˝e-

nia kosztów zwiàzanych z opiekà nad tymi

osobami i zainteresowania prawnych opie-

kunów i cz∏onków rodzin realizacjà opieki

oraz zapewnieniu im godnej egzystencji.

Tak wi´c, opieka d∏ugoterminowa Êwiad-

czona jest przez osoby/instytucje formalnie

i zawodowo zobowiàzane do sprawowania

tej opieki, jak te˝ przez osoby - cz∏onków ro-

dzin, opiekunów, wolontariuszy, dzia∏ajà-

cych w ró˝nych instytucjach opiekuƒczych.

Prawnie, opiekà d∏ugoterminowà zajmu-

jà si´: sektor zdrowia publicznego i ubezpie-

czeƒ zdrowotnych (Narodowy Fundusz

Zdrowia), sektor opieki spo∏ecznej, sektor

komercyjnych us∏ug leczniczych i opiekuƒ-

czych oraz stowarzyszenia, fundacje, organi-

zacje koÊcielne, które w statutach majà zapis

sprawowania opieki nad osobami niepe∏no-

sprawnymi i chorymi przewlekle.

W przyj´tym obecnie systemie opieki

d∏ugoterminowej zaz´biajà si´/ nak∏adajà si´

na siebie – opieka zdrowotna, opieka spo-

∏eczna, opieka charytatywna.

Najbardziej rozbudowanà jest opieka

zdrowotna. NFZ – wskazuje na placówki
w których realizowana jest opieka d∏ugo-
terminowa, sà to:
• oddzia∏y szpitalne dla przewlekle chorych,

• zak∏ady piel´gnacyjno-opiekuƒcze, 

• zak∏ady opiekuƒczo-lecznicze,

• specjalistyczne oÊrodki dziennej opieki,

• piel´gniarki opieki d∏ugoterminowej,

• wielospecjalistyczne zespo∏y opieki d∏ugo-

terminowej, jako uzupe∏niajàce wymienia

si´ oddzia∏y opieki geriatrycznej, rehabili-

tacyjnej, psychiatrycznej.

W niektórych dokumentach oraz w lite-

raturze a tak˝e w praktyce, do opieki d∏ugo-

terminowej zalicza si´ placówki opieki palia-

tywnej – co przez autorytety w tej dziedzinie

jest kwestionowane, np. „opiek´ paliatywnà

nale˝y odró˝niç od opieki d∏ugotermino-

wej” (de Walden-Ga∏uszko K., Kap∏acz A.)

„opieka paliatywna nie jest równoznaczna

z opiekà d∏ugoterminowà” (Buczkowski K.,

Krajnik M.). 

Sektor opieki spo∏ecznej udziela pomocy

w formie us∏ug, rozwiàzywania doraênych

problemów ˝yciowych (materialnych, finan-

sowych, prawnych, spo∏ecznych).

W sektorze tym wymieniane sà nast´pujà-
ce formy opieki d∏ugoterminowej:
• opieka w placówkach zamkni´tych

• opieka dzienna – dzienne domy pomocy

spo∏ecznej

• opieka domowa – Êwiadczenia opiekuƒ-

cze.

Do opieki d∏ugoterminowej kwalifikujà
si´ osoby:
• z przewlek∏à niezdolnoÊcià do samodziel-

nego ˝ycia

• z niepe∏nosprawnoÊcià fizycznà lub inte-

lektualnà, u których wystàpi∏a koniecz-

noÊç korzystania z d∏ugookresowej pomo-

cy i wsparcia innych osób w codziennej

ich egzystencji

• zniedo∏´˝nia∏e z powodu wieku.

Problem 1
Obecnie poj´ciem „opieka d∏ugotermi-

nowa” okreÊla si´ ró˝ne formy opieki reali-

zowanej w bli˝ej nie okreÊlonym czasie, nie-

dok∏adnie okreÊlonym biorcà opieki, nie do

koƒca okreÊlonym/sprecyzowanym rodzaju

i formie opieki.

Poj´cie to wystarczajàce jest dla okreÊle-

nia idei, myÊli przewodniej tworzenia syste-

mu opieki nad osobami jej potrzebujàcymi.

Dla dzia∏aƒ organizacyjnych i praktycz-

nych wymagane jest zaw´˝enie tego poj´cia

do dzia∏aƒ opieki medycznej (opieka d∏ugo-

terminowa medyczna), i spo∏ecznej (opieka

d∏ugoterminowa spo∏eczna).

Problem 2
To problem wliczania/zaliczania do opie-

ki d∏ugoterminowej pacjentów oddzia∏ów

dla przewlekle chorych, geriatrycznych, re-

habilitacyjnych, psychiatrycznych, a dlacze-

go nie oddzia∏ów reumatologicznych, neu-

rologicznych, neurochirurgicznych, interni-

stycznych, gastrologicznych.

Uwa˝amy, ̋ e oddzia∏y szpitalne nie powin-

ny byç w systemie opieki d∏ugoterminowej. 

Oddzia∏y szpitalne zgodnie z za∏o˝eniami

i celami szpitala - realizujà dzia∏alnoÊç tera-

peutycznà, wskazujàc koniecznoÊç obj´cia

pacjenta po leczeniu szpitalnym, opiekà d∏u-

goterminowà w warunkach domowych lub

w zak∏adach piel´gnacyjno- opiekuƒczych,

opiekuƒczo-leczniczych lub w domach po-

mocy spo∏ecznej. 

Problem 3
Kolejny problem o charakterze teoretycz-

no-praktycznym, to podzia∏ na Êwiadczenia

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

Ewa Ku∏agowska ● Dr n. biol., Kierownik Zak∏adu Fizjologii Pracy i Ergonomii, 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu

Opieka długoterminowa 
– założenia teoretyczne, praktyka, problemy
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▼ piel´gnacyjne i opiekuƒcze. Âwiadczenia

opiekuƒcze majà byç zapewnione przez ro-

dzin´, opiekunów prawnych, instytucje

opieki spo∏ecznej. Âwiadczenia piel´gnacyj-

ne natomiast przez kwalifikowane piel´-

gniarki i dotyczà czynnoÊci medycznych

(promocja zdrowia, edukacja, instrukta˝, in-

iekcje, zmiana opatrunków, p∏ukanie p´che-

rza moczowego, itp.). 

Przyj´cie takiego podzia∏u w dzia∏aniu

praktycznym w odniesieniu do osób cho-

rych, niesprawnych jest nieporozumieniem,

poniewa˝ w istocie piel´gniarstwa i piel´-

gnowania tkwià: opieka, troska, pomoc

i wsparcie. Nie mo˝e byç mowy o Êwiadcze-

niach piel´gnacyjnych bez tych komponen-

tów. W podziale na Êwiadczenia opiekuƒcze

i piel´gnacyjne wyst´puje wyraêne spychanie

piel´gniarki do instrumentalnej roli. W prak-

tyce wyglàda to przera˝ajàco: zmieniany jest

opatrunek/ podany w iniekcji lek, pobrana

jest próba krwi do badaƒ osobie zanieczysz-

czonej, bo osoba od czynnoÊci opiekuƒ-

czych-higienicznych ma inny harmonogram

pracy i przyjdzie dopiero za godzin´, a na-

wet póêniej. Albo odwrotnie, pacjent umyty,

przebrany, le˝y z niezmienionym opatrun-

kiem. Albo piel´gniarka w poczuciu piel´-

gniarskiej etyki, wykonuje czynnoÊci higie-

niczne, za które jej nikt nie zap∏aci.

Nieznane sà przes∏anki takiego podzia∏u,

majà one jednak konsekwencje finansowe –

wcale nie obni˝ajà kosztów opieki – general-

nie êród∏o finansowania rozdzielone jest na

dwa, trzy, cztery „kana∏y” tj.; NFZ - podsta-

wowa opieka zdrowotna - piel´gniarka Êro-

dowiskowa, zak∏ady opieki d∏ugotermino-

wej domowej - piel´gniarka opieki d∏ugoter-

minowej oraz Êwiadczenia opiekuƒcze. Po-

moc spo∏eczna – opiekun spo∏eczny.

Problem 4
To problem pracy piel´gniarek i opieku-

nów opieki d∏ugoterminowej domowej -

kwestia nie uregulowana prawnie, tj. bezpie-

czeƒstwo i higiena pracy, warunki pracy tych

osób. Do Êrodowisk domowych, piel´gniarki

i opiekunki nie powinny wchodziç pojedyn-

czo i to z wielu powodów, g∏ównie z potrze-

by przestrzegania wymogów bezpieczeƒstwa

pracy, przy czynnoÊciach zwiàzanych z pod-

noszeniem, przenoszeniem, zmianà pozycji

pacjenta, korzystaniem ze sprz´tu i urzàdzeƒ

domowych (które sà w ró˝nym stanie tech-

nicznym) oraz ze wzgl´du na nara˝enie na

kontakt z zwierz´tami (psy, koty i inne)

z osobami w stanie upojenia alkoholowego,

w ró˝nym stanie psychicznym.

Problem 5
Kwalifikacja osób do opieki d∏ugotermi-

nowej domowej oparta jest na skali Barthel.

Kwalifikacja ta powinna byç uzupe∏niona

opisem sytuacji zdrowotnej opiekunów. Pie-

l´gniarkom opieki d∏ugoterminowej, leka-

rzom rodzinnym znane sà stany zdrowia

opiekunów, nie jest to jednak uwzgl´dniane

w zapisach formalnych. Jakiej pomocy przy

wykonywaniu swych czynnoÊci mo˝e spo-

dziewaç si´ piel´gniarka, opiekunka medycz-

na/ spo∏eczna od 66-letniej matki z jaskrà,

opiekujàcej si´ swà sparali˝owanà 44-letnià

córkà, lub od 67-letniej córki z chorà tarczy-

cà i kr´gos∏upem, opiekujàcej si´ 87-letnià

nie wychodzàcà z ∏ó˝ka matkà, lub od 70-

letniego ojca z zaawansowanà chorobà Par-

kinsona, opiekujàcego si´ 44-letnià córkà

z pora˝eniem mózgowym.

Problem 6
Konsekwencja problemów 2, 3, 4, 5 to

problem jakoÊci Êwiadczeƒ zw∏aszcza w opie-

ce d∏ugoterminowej domowej. Wykonywa-

nie czynnoÊci higienicznych – „traktowanych

jako tych nie wymagajàcych szczególnego

przygotowania” u osób niesprawnych, le˝à-

cych z przykurczami, niedow∏adami, bez

koƒczyn, przez jednà osob´, z obwarowa-

niem czasowym, przy najlepszych ch´ciach

tej osoby, nie gwarantuje ani bezpieczeƒstwa

podopiecznemu ani wysokiej jakoÊci i obo-

pólnej satysfakcji z wykonanej us∏ugi.

Wnioski:
Idea stworzenia systemu opieki d∏ugoter-

minowej jest ideà niekwestionowanà. Wy-

maga wielu uregulowaƒ, przede wszystkim

systemowego – okreÊlenia usytuowania

w strukturze administracyjnej i wskazania

instytucji koordynujàcej, odpowiedzialnej za

koszty ponoszone na jej realizacj´ oraz mery-

torycznà jakoÊç. 

Ponadto wymaga zdefiniowania poj´ç

zwiàzanych z opiekà d∏ugoterminowà, tak

aby nie budzi∏y wàtpliwoÊci i nie sta∏y

w sprzecznoÊci z poj´ciami ju˝ zdefiniowa-

nymi, przyj´tymi na Êwiecie.

Prawnego uregulowania wymaga okreÊle-

nie odpowiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo

osób, wchodzàcych do Êrodowisk domowych

w celu realizacji opieki d∏ugoterminowej. ■
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Hanna Paszko ● Piel´gniarka, wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

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

Choroba Alzheimera – spojrzenie przez pryzmat
pielęgniarskiej troski
„Dusza stanowi esencj´ osoby ludzkiej. Jej istnienie wyczuwamy intuicyjnie, a prawdy przez nià wyra˝ane czasami
k∏ócà si´ z prawami wyra˝anymi przez naszà uwarunkowanà kultur´”. 

J. Watson

Wiele lat temu, w oparciu o duchowy

wymiar cz∏owieka, swojà teori´ piel´-

gnowania opisa∏a piel´gniarka amerykaƒska

J. Watson. Jej teoria, mimo up∏ywu lat

i ogromnego post´pu w medycynie oraz

propagowania nowych trendów profesjona-

lizmu zawodowego, wcià˝ cieszy si´ nies∏ab-

nàcym uznaniem na ca∏ym Êwiecie. Najbar-

dziej dostrzegana jest w opiece d∏ugotermi-

nowej, paliatywnej i hospicyjnej. Tak˝e

w opiece nad chorymi z zespo∏ami ot´pien-

nymi. Teoria ta, uczy jej realizatorów empa-

tycznej troski, potrzebnego zatrzymania si´

przy chorym oraz motywuje do nieustanne-

go w∏asnego rozwoju osobowego i ducho-

wego.

Piel´gniarska troska - ukazywana wielo-

wàtkowo w opiece d∏ugoterminowej – to

wyjàtkowy rodzaj ca∏oÊciowej opieki i profe-

sjonalnej wra˝liwoÊci. ¸àczy w sobie wszyst-

kie potrzebne i niezb´dne dzia∏ania diagno-

styczne, lecznicze, piel´gnacyjne, rehabilita-

cyjne oraz sta∏e wsparcie, bardzo szeroko ro-

zumiane. W ka˝dym z wy˝ej wymienionych

zadaƒ i dzia∏aƒ, powinno dominowaç,

oprócz zrozumienia i subtelnie okazywanej

mi∏oÊci, ugruntowane poszanowanie godno-

Êci osobistej ka˝dego chorego, ka˝dego po-

trzebujàcego. 

Czy zawsze tak jest?
Czy w ka˝dej sytuacji, niezale˝nie od wy-

konywanych czynnoÊci zawodowych, potra-

fimy, z pe∏nà ÊwiadomoÊcià uczestniczyç

w cudzym bólu, cierpieniu i umieraniu w ta-

ki sposób, by cudza godnoÊç stawa∏a si´ war-

toÊcià najwy˝szà, by stawa∏a si´ priorytetem? 

Czy potrafimy staç si´ wartoÊciowym

opiekunem i osobà wspierajàcà? 

JeÊli tak, to oznacza, ˝e nale˝ymy do gru-

py osób ludzinie zwyk∏ych, o ubogaconej

duchowoÊci, których ∏àczy w sposób wyjàt-

kowy, mi∏oÊç do drugiego cz∏owieka – mi-

∏oÊç do bliêniego. Do ka˝dego bliêniego,

tak˝e tego, który z racji nasilajàcego si´ ze-

spo∏u ot´piennego, traci pami´ç, a wraz z nià

swojà osobowoÊç. 

Choroba Alzheimera - dla wi´kszoÊci

spo∏eczeƒstwa polskiego, nadal pozostaje

nieznanà, a nawet tajemniczà. Pozostajàc

nieznanà, wyzwala l´k i niepokój. Jest to zu-

pe∏nie naturalne, gdy˝ wszystko, co niezna-

ne, wyzwala niepokój – niepokój przed nie-

wiadomym! Ju˝ sama informacja (sama na-

zwa choroby), przekazana najcz´Êciej przez

lekarza, wywo∏uje, tak u chorego, jak i jego

najbli˝szych, stres i wiele niepozytywnych

emocji

Odbiorcom takiej, bardzo trudnej do za-

akceptowania informacji, wydaje si´, ˝e ich

dotychczasowy Êwiat przesta∏ istnieç, ˝e

przewróci∏ si´ „do góry nogami” … W chwi-

li ustalenia diagnozy, opiekunowie pytajà: -

Czy sobie z tym problemem poradz´? Jak te-

raz b´d´ postrzegaç mojà kochanà osob´?

Kto mi pomo˝e?. Cz∏onkowie dalszej rodzi-

ny (nie mieszkajàcy z chorym), bardzo cz´-

sto reagujà na wiadomoÊç o tej nieznanej

chorobie, bezradnoÊcià i zagubieniem.

Stwierdzenie, ˝e ich krewny ma „chorob´

mózgu” wyzwala ból i cierpienie. Nie majàc

wiedzy i potrzebnego przygotowania, uni-

kajà kontaktów z chorym, wyznajàc szcze-

rze: „bo ja nie wiem, jak mam si´ zacho-

waç”.

Ju˝ sama myÊl, ˝e „choroba dotyka mó-

zgu”, jest obcià˝ajàcà dla ca∏ego wn´trza cz∏o-

wieka. To bardzo trudna sprawa – dla piel´-

gniarki tak˝e. Przecie˝ mózg, w potocznym

rozumieniu, jest siedliskiem rozumu, inteli-

gencji, wra˝liwoÊci, godnoÊci i duchowoÊci.

Jest darem natury, dobrem i pi´knem, sterem

i pok∏adem twórczych myÊli, jest miejscem

gromadzàcych si´ emocji i zachowaƒ. 

Mózg jest niewymienny!

Mózgu nie mo˝na przeszczepiç! 

Nikt nie lubi zapominalskich!

Samo zapominanie, b´dàc specyficznà for-

mà zachowaƒ ludzkich ludzi doros∏ych, bez

zaburzeƒ chorobowych, jest wstydliwe. Dlate-

go te˝, choroba Alzheimera (choroba na zapo-

minanie), bywa przez niektóre osoby uznawa-

na za wstydliwà. Stàd te˝, najcz´Êciej w pierw-

szym okresie choroby (tak chorzy, jak i ich

opiekunowie), pozostajà ze swym wszech-

ogarniajàcym dramatem, sami, za zamkni´ty-

mi drzwiami swoich domów i mieszkaƒ.

Ta wyjàtkowa choroba („z zapomina-

niem w roli g∏ównej”) niezwykle rzadko

wyst´puje jako odr´bna jednostka chorobo-

wa. Przewa˝nie, równolegle z post´pujàcym

zespo∏em ot´piennym, charakterystycznym

dla choroby Alzheimera, u chorego wyst´-

puje z∏o˝onoÊç problemów zdrowotnych.

Z wielu przyczyn i powodów, taki chory

trafia do oddzia∏ów szpitalnych i klinicz-

nych, do domów opieki, do hospicjów.

Wsz´dzie tam powinien otrzymaç, oprócz

potrzebnego leczenia, tak˝e profesjonalnà

opiek´ piel´gniarskà przepe∏nionà empa-

tycznà troskà. 

Piel´gniarska troska, od wspó∏czesnej
piel´gniarki, realizujàcej swoje zadania
zawodowe wÊród chorych z zespo∏ami
ot´piennymi:
• wymaga nieustannej pracy nad sobà, we-

ryfikowania w∏asnej postawy zawodowej,

Êwiadomego spojrzenia na wspó∏czucie

i empati´

• zobowiàzuje do takiego piel´gnowania

chorych z zespo∏ami ot´piennymi, aby:

widzieç (wi´cej, ni˝ widzà inni), obserwo-

waç, reagowaç, przewidywaç i komuniko-

waç si´ z chorym w sposób indywidualny

• motywuje do poszanowania godnoÊci

osobistej ka˝dego cz∏owieka, do panowa-

nia nad emocjami w∏asnymi, by nie wzbu-

dzaç i tak rozwini´tej bardzo mocno po-

dejrzliwoÊci i nie wywo∏aç zachowaƒ agre-

sywnych u chorego. 
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Warto wiedzieć
▼ Ken Wilber, w ksià˝ce pt.: „Âmiertelni,

nieÊmiertelni” (na podstawie prze˝yç w∏a-

snych), napisa∏ mi´dzy innymi: „JeÊli chcesz

dobrze pe∏niç rol´ osoby wspierajàcej, two-

im podstawowym zadaniem jest byç emo-

cjonalnà gàbkà. Wi´kszoÊç z nas uwa˝a, ˝e

wspieranie polega na dawaniu rad, pomocy

w domu i za∏atwianiu ró˝nych spraw, któ-

rych chory nie mo˝e wykonaç sam... Osoba

Êmiertelnie chora jest przera˝ona, przepe∏-

niona bólem, strachem, a nawet z∏oÊcià

i agresjà. Jedno mo˝esz tylko zrobiç dla Niej

– po prostu byç z nià i wch∏aniaç w siebie ty-

le emocji, ile jesteÊ w stanie. Musisz z nià byç

i oddychaç jej strachem i bólem. Odgrywasz

rol´ emocjonalnej gàbki…” 

Czy b´dàc piel´gniarkà, potrafimy
w tych bardzo trudnych okolicznoÊciach,
pe∏niç rol´ emocjonalnej gàbki? 

Tylko dobra piel´gniarka (profesjonalist-

ka i inteligentna kobieta o ubogaconym

wn´trzu), szanujàc godnoÊç osobistà w∏asnà

i cudzà, jest w stanie wniknàç g∏´boko

w Êwiat wewn´trzny drugiego cz∏owieka.

Pami´taç jednak nale˝y o tym, ˝e przybli˝a-

nie si´ do sfery wewn´trznej cz∏owieka,

przebiegaç powinno na tej samej p∏aszczyê-

nie porozumienia. Inaczej mówiàc: otwarcie

powinno byç obustronne. W przeciwnym

razie, penetrujàc czyjeÊ wn´trze, piel´gniarka

mo˝e pope∏niç wykroczenie etyczne! 

Aby piel´gniarka mog∏a si´ przybli˝aç do
wn´trza cz∏owieka d∏ugotrwale chorego,
z zanikajàcà pami´cià, okazujàc przy tym
empatycznà trosk´, powinna dbaç o roz-
wój duchowy w∏asny i powinna posiadaç
nast´pujàce cechy osobowoÊci: 
• otwartoÊç na drugiego cz∏owieka;

• wra˝liwoÊç na potrzeby innych ludzi;

• zorientowanie na drugiego, jako na pa-

cjenta i jako cz∏owieka;

• moralnà odpowiedzialnoÊç;

Chory z zespo∏em ot´piennym, szczegól-

nie tym, wyst´pujàcym w chorobie Alzhe-

imera, bardzo uwa˝nie wpatruje si´ (b´dàc

przy tym m´czliwym) w twarz swojego leka-

rza, piel´gniarki, opiekuna. Potrafi zauwa˝yç

najdrobniejszy nawet grymas na twarzy, wy-

czuje poÊpiech, niech´ç, niepokój oraz pozy-

tywne lub negatywne nastawienie opiekuna

do chorego. Potrzebuje, aby zatrzymaç si´

przy nim na d∏u˝ej, aby dostrzegaç jego i je-

go zmieniajàcy si´ Êwiat. Równie˝ po to, aby

móg∏ jak najd∏u˝ej funkcjonowaç w spo∏ecz-

noÊci nas, ludzi zdrowych. 

Chory, dzi´ki zachowanej plastycznoÊci

mózgu, przez wiele lat nadal funkcjonuje

w domu, w Êrodowisku, w rodzinie, mimo,

i˝ uwa˝a, ˝e „coÊ si´ z nim dzieje”. Potrzeba

niezwykle wnikliwej obserwacji, ogromnej

i ugruntowanej wiedzy lekarskiej, by mini-

malne (subtelne) ró˝nice mi´dzy depresjà

a chorobà Alzheimera wyodr´bniç. 

Problemów zwiàzanych z opiekà nad

chorymi jest wiele. Nie sposób ujàç wszyst-

kich w jednej wypowiedzi.

Najwa˝niejsze jest, aby pami´taç, ˝e: 
1) chory zawsze ma racj´ – chorego z zespo-

∏em ot´piennym nie przekonamy, ˝e nie

ma racji. Mo˝emy go tylko dodatkowo

zdenerwowaç, przedstawiajàc swojà ar-

gumentacj´;

2) chory uwa˝a, ˝e to nie on si´ zmieni∏, tyl-

ko ca∏y Êwiat wokó∏ niego – trzeba zaak-

ceptowaç to stwierdzenie bez dyskusji;

3) „stan psychiczny chorego zale˝y od two-

jego stanu psychicznego„ – spokojny, tro-

skliwy opiekun (piel´gniarka) dzia∏a

uspakajajàco na chorego;

4) nie nale˝y reagowaç zdenerwowaniem na

bunt chorego – chory boi si´ podniesio-

nego g∏osu, rozmiar jego przera˝enia po-

g∏´bia si´;

5) nowe miejsca, nowi ludzie, nowe otocze-

nie, wywo∏uje u chorego dodatkowy stres

– z czasem wa˝ny staje si´ tylko opiekun;

6) chory, u którego dosz∏o ju˝ do spowol-

nienia mowy, wymaga dodatkowego cza-

su na wypowiedzenie swojej myÊli – prze-

rywanie lub dokoƒczenie myÊli „za chore-

go„ wyzwala u chorego agresj´! 

Spo∏eczeƒstwo polskie starzeje si´. Cz∏o-

wiek stary, chory, ot´pia∏y, nie mo˝e byç na-

ra˝ony na nieÊwiadomie wyrzàdzanà mu

krzywd´. Z powodu chorobowej niezarad-

noÊci, nikt nie mo˝e poni˝aç godnoÊci oso-

bistej takiego chorego. Chorzy z chorobà Al-

zheimera sà nadal ludêmi wartoÊciowymi,

posiadajàcymi w∏asnà godnoÊç osobistà i za-

s∏ugujàcymi na szacunek, w takim samym

stopniu, co inni ludzie.

Przykład
M´˝czyzna, z rozpoznanà chorobà Al-

zheimera, w pobli˝u swojego domu chcia∏

przejÊç na drugà stron´ ulicy. D∏ugo sta∏,

czeka∏, w koƒcu przeszed∏, gdy ulica by∏a zu-

pe∏nie pusta. Nie nadje˝d˝a∏ ˝aden pojazd.

Przeszed∏ w miejscu, w którym kiedyÊ by∏o

przejÊcie dla pieszych, by∏y namalowane pa-

sy. Przeszed∏ w miejscu, które dobrze zna∏

i pami´ta∏. …Kiedy znalaz∏ si´ na drugiej

stronie ulicy, w miejscu ju˝ bezpiecznym,

dozna∏ szoku!

Tu˝ obok niego (ku zdziwieniu chorego)

sta∏ policjant, który powiedzia∏, ˝e chory zo-

stanie ukarany mandatem, bo przeszed∏

przez ulic´ w miejscu niedozwolonym! Nie-

co dalej by∏o niedawno wybudowane przej-

Êcie podziemne. Chory nie rozumia∏, dlacze-

go ma byç ukarany...

- Policjant zada∏ pytanie: czy pan wie, ˝e

tam dalej (…wskaza∏ znaczàco r´kà…) jest

przejÊcie podziemne? 

- Chory m´˝czyzna odpowiedzia∏: nie

wiem…

- Chory odpowiedzia∏ szczerze!!!

Taka odpowiedê nie spodoba∏a si´ poli-

cjantowi. Prezentujàc swojà osobistà wa˝-

noÊç (z racji munduru) oraz zawodowà w∏a-

dz´ nad pieszym, zaczà∏ wypisywaç mandat

„za wykroczenie piesze”. Chory m´˝czyzna

(po swojemu, nieudolnie i powoli...) zaczà∏

si´ broniç. Powiedzia∏, ˝e o tym przejÊciu nie

pami´ta, ˝e jest chory, ˝e nie wie, o co cho-

dzi. Prosi∏, aby policjant zadzwoni∏ do ˝ony.

Wyjà∏ nawet, noszonà razem z dowodem

osobistym i numerami telefonów do najbli˝-

szych, legitymacj´ rencisty. Nie pomog∏o

i to. Policjant jeszcze bardziej si´ zdenerwo-

wa∏, zaczà∏ krzyczeç: ˝e, takie rzeczy jak „to

przejÊcie podziemne” - to ka˝dy musi znaç!!!

Ka˝dy musi o tym pami´taç!!!

Wypisa∏ mandat. 

Chory ze zmienionà chorobowo pami´-

cià, zosta∏ ukarany (wysokim mandatem „ za

wykroczenie piesze”) tylko dlatego, ˝e zapo-

mnia∏ o przejÊciu podziemnym, którego kie-

dyÊ nie by∏o.

Powy˝szy przyk∏ad pokazuje, jak bardzo

brak wiedzy z zakresu zachowaƒ ludzi, któ-

rzy tracà pami´ç, mo˝e wp∏ywaç na nieporo-

zumienia w relacjach mi´dzyludzkich. Wcià˝

aktualizowana wiedza pomaga zrozumieç,

a co za tym idzie, pozwala w sposób prawi-

d∏owy i bezpieczny dla chorego, sprawowaç

trudnà opiek´ i minimalizowaç straty emo-

cjonalne w∏asne. 

Dlatego bardzo wa˝ne jest, aby przed

podj´ciem decyzji o opiece (tak˝e piel´gniar-

skiej), Êwiadomie odpowiedzieç sobie na

podstawowe pytanie: „chc´ czy musz´?” 

Chc´ - zawsze oznacza pe∏nà otwartoÊç,

ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci, podanie d∏o-

ni potrzebujàcemu i nadziej´ na trwanie przy

chorym tak d∏ugo, jak b´dzie to mo˝liwe. 

Musz´ - zawsze oznacza m´czàcà ko-

niecznoÊç. Wymóg sprzeczny z w∏asnym

spojrzeniem na realizowanie zadaƒ. KtoÊ,

kto si´ przymusza, wykazuje zdenerwowanie

i nigdy nie b´dzie dobrym opiekunem. 

Chorych z chorobà Alzheimera nie nale˝y

si´ baç. Trzeba z nimi byç, trzeba podarowaç

im (o ile staç nas na ten wysi∏ek) swój czas,

uÊmiech, serdecznoÊç, zrozumienie. Trzeba

podarowaç im maleƒkà czàstk´ siebie…

Literatura u autorki
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Materiały konferencyjne

▼

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
w miesiàcu paêdzierniku odby∏a si´ w Warszawie konferencja zorganizowana przez Naczelnà Rad´ Piel´gniarek
i Po∏o˝nych pt.: „Umowa o pracà, czy kontrakt?”. Od wielu ju˝ miesi´cy przekazujemy informacje dotyczàce ryzyka
zwiàzanego z podj´ciem takiej dzia∏alnoÊci, a konferencja w Warszawie by∏a tego zwieƒczeniem. W zwiàzku z licz-
nymi pytaniami w tym temacie w kolejnych numerach Biuletynu prezentowaç b´dziemy artyku∏y, które przybli˝à
nam temat jeszcze bardziej.

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

Samodzielność zawodów pielęgniarki i położnej
a prowadzenie działalności gospodarczej
Piel´gniarka/Po∏o˝na – tytu∏ zawodowy

osoby, która ukoƒczy∏a obowiàzujàcy

program kszta∏cenia zakoƒczony dyplomem

i uzyska∏a prawo wykonywania zawodu wy-

dane przez w∏aÊciwà okr´gowà rad´ piel´-

gniarek i po∏o˝nych.

Zawody piel´gniarki i po∏o˝nej zaliczane

sà do grupy zawodów zaufania publicznego.

Zawód zaufania publicznego stanowi kwali-

fikowanà kategori´ zawodu regulowanego,

wprowadzonego do polskiego ustawodaw-

stwa w 2001 r. (Obecnie obowiàzuje ustawa

z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawa-

nia kwalifikacji zawodowych nabytych

w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-

skiej).

Kryteria zawodu zaufania publicznego:
• Cechy moralne i deontologiczne

• Zwiàzanie zleceniodawcy i zleceniobiorcy

tajemnicà

• Wymagania w zakresie wysokich kwalifi-

kacji merytorycznych i moralnych.

Cechy zasadnicze w uznawaniu zawodu
jako wolnego:
• Regulowany charakter, 

• Osobisty sposób Êwiadczonych us∏ug,

• Kwalifikowane wykszta∏cenie,

• Aksjologia wykonywania zawodu wolne-

go,

• Niezale˝noÊç zawodowa,

• Etos zawodowy,

• tan i sposób zorganizowania,

• Tajemnica zawodowa,

• Szczególna odpowiedzialnoÊç,

• Samorzàd korporacyjny.

Konstytucyjnà podstawà do tworzenia

samorzàdu zawodowego jest art. 17 ustawy

zasadniczej „W drodze ustawy mo˝na two-

rzyç samorzàdy zawodowe, reprezentujàce

osoby wykonujàce zawody zaufania publicz-

nego i sprawujàce piecz´ nad nale˝ytym wy-

konywaniem tych zawodów w granicach in-

teresu publicznego i dla jego ochrony”. 

Tworzenie samorzàdu umo˝liwi∏y poro-

zumienia Okràg∏ego Sto∏u (obrady od 6 lu-

tego 1989 r. do 5 kwietnia 1989 r.), w któ-

rych Ochronà Zdrowia zajmowa∏ si´ Podze-

spó∏ do Spraw Zdrowia. 

Za∏àcznik nr 7 D „Stanowisko Podzespo-

∏u ds. Zdrowia w sprawie samorzàdów za-

wodowych: – W celu obrony interesów za-

wodowych piel´gniarek i po∏o˝nych, najlicz-

niejszej grupy wÊród zawodów medycznych

zespó∏ uznaje za niezb´dne powo∏anie Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych. – Porozumienia

Okràg∏ego Sto∏u, Warszawa 6 luty – 5 kwiet-

nia 1989 r. NSZZ „SolidarnoÊç” Region

Warmiƒsko-Mazurski 1989, Oprac. Redak-

cyjne i techniczne - Witold Salmanowicz,

str.213-235.

Szczególna 
odpowiedzialność 
i samorząd korporacyjny

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o sa-

morzàdzie zawodowym piel´gniarek i po-

∏o˝nych. Art. 1. 1. Tworzy si´ samorzàd pie-

l´gniarek i po∏o˝nych dla reprezentowania

zawodowych, spo∏ecznych i gospodarczych

interesów tych zawodów, zwany dalej „sa-

morzàdem”.

Art. 4. 1. Zadaniem samorzàdu jest
w szczególnoÊci:
1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad nale-

˝ytym wykonywaniem zawodu piel´-

gniarki i po∏o˝nej,

2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki

zawodowej oraz sprawowanie nadzoru

nad ich przestrzeganiem.

Droga do samodzielności 
zawodowej
• Ustawa Szpitalna z 1842 r. okreÊlajàca m.

in. zasady funkcjonowania szpitala w sensie

organizacyjnym. Lekarze, felczerzy i aku-

szerki stopniowo byli zast´powani przez le-

karzy ró˝nych specjalnoÊci oraz przez Êred-

nià s∏u˝b´ piel´gniarskà i po∏o˝niczà

• Rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z dnia 16 marca 1928 r. o po∏o˝-

nych ( Dz. U. Nr 42, poz. 20)

• Instrukcja dla po∏o˝nych z dnia 2 maja

1929 r. og∏oszona przez Ministerstwo

Spraw Wewn´trznych w Monitorze Pol-

skim z 1929, Nr 185.

• Ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o piel´-

gniarstwie ( Dz.U. Nr 27, poz. 199)

• Rozporzàdzenie Ministra Opieki Spo∏ecz-

nej z dnia 17 marca 1936 r. (Dz.U. 28,

poz. 229) oraz wydane kilkadziesiàt lat

póêniej Zarzàdzenie Ministra Zdrowia

i Opieki Spo∏ecznej z dnia 7 wrzeÊnia

Urszula Olechowska ● DolnoÊlàska Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

we Wroc∏awiu

„Umowa o pracą, czy kontrakt?”
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1981 r. w sprawie wykonywania niektó-

rych czynnoÊci zawodowych przez piel´-

gniarki i po∏o˝ne (Dz.U. Nr 12, poz. 45).

Obowiàzujàce wczeÊniej przepisy oraz

ró˝norodne systemy kszta∏cenia piel´gniarek

w okresie powojennym doprowadzi∏y do

obni˝enia rangi zawodu i pe∏nego podpo-

rzàdkowania roli piel´gniarki do wykonawcy

zleceƒ i poleceƒ.

Warunki samodzielnoÊci wg Edgara
Scheina:
1. W swoich decyzjach kieruje si´ ogólnymi

zasadami (np. posiada ujednolicony sys-

tem kszta∏cenia);

2. Przedstawiciele zawodu uzyskujà pozycj´

przez osiàgane wyniki, a nie przez protek-

cj´ lub inne czynniki niezwiàzane z pracà;

3. Uprawiajàcy zawód kierujà si´ w swoim

dzia∏aniu kodeksem etyki zawodowej;

4. WÊród przedstawicieli zawodu obserwuje

si´ osobiste poÊwi´cenie i oddanie zawo-

dowe.

Zawody piel´gniarki i po∏o˝nej bez wàt-

pienia spe∏niajà wymienione warunki.

Pielęgniarki i położne są 
samodzielnymi praktykami

„Do przesz∏oÊci nale˝à czasy, kiedy rola

piel´gniarki sprowadza∏a si´ wy∏àcznie do

wype∏niania zleceƒ lekarza i wykonywania

zabiegów”. (M. Dryga∏a Piel´gniarka i Po-

∏o˝na 1998:4-7).

„Piel´gniarka to obecnie osoba dobrze

wykszta∏cona, potrafiàca podejmowaç samo-

dzielne i kompetentne decyzje, przyjmujàca

osobistà i zawodowà odpowiedzialnoÊç,

wspó∏pracujàca z pacjentem, jego rodzinà

oraz interdyscyplinarnym zespo∏em w celu

zapewnienia opieki o najwy˝szej jakoÊci

i utrzymania zdrowia pacjenta na jak naj-

wy˝szym poziomie”. (M. Bogusz, Antido-

tum 2002).

Samodzielność zawodowa
Unormowanie prawne samodzielnoÊci
zawodowej:
• Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach

piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz.U.01.57.602

j.t.) – zawody piel´gniarki i po∏o˝nej sà za-

wodami samodzielnymi (art.2.).

SamodzielnoÊç zawodów piel´gniarki

i po∏o˝nej znajduje normatywnà podstaw´

w art. 6 ustawy o zawodach piel´gniarki

i po∏o˝nej oraz w wydanym na podstawie te-

go przepisu rozporzàdzeniu Ministra Zdro-

wia z dnia 7 listopada 2007 r. ws. rodzaju

i zakresu Êwiadczeƒ zapobiegawczych, dia-

gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-

nych udzielanych przez piel´gniark´ albo

po∏o˝nà samodzielnie bez zlecenia lekarskie-

go.

Kodeks Etyki Piel´gniarki i Po∏o˝nej RP

mówi o postulowanym post´powaniu piel´-

gniarki i po∏o˝nej, okreÊla ramy „wolnoÊci”

zawodowej piel´gniarki i po∏o˝nej; (uchwa-

∏a nr IV Krajowego Zjazdu Piel´gniarek

i Po∏o˝nych z 9 grudnia 2003 r.).

SamodzielnoÊç zawodu piel´gniarki i po-
∏o˝nej odnosi si´ do wykonywania zawodu
polegajàcego na udzielaniu Êwiadczeƒ
zdrowotnych, a w szczególnoÊci Êwiadczeƒ:
• piel´gnacyjnych

• zapobiegawczych i diagnostycznych 

• leczniczych

• rehabilitacyjnych

• oraz Êwiadczeƒ z zakresu promocji zdro-

wia.

SamodzielnoÊç zawodowa a formy wyko-
nywania zawodu:
• Zatrudnienie pracownicze,

• Zatrudnienie cywilnoprawne,

• Indywidualna lub grupowa praktyka.

SamodzielnoÊç zawodu wyst´puje w ka˝-

dej z tych form wykonywania zawodu bez

wzgl´du na podporzàdkowanie w sferze or-

ganizacji pracy.

Samodzielność, a pełnione
funkcje zawodowe
Rola zawodowa piel´gniarki rozumiana
jest jako zbiór pe∏nionych funkcji zawo-
dowych bezpoÊrednich i poÊrednich, któ-
re mo˝na podzieliç na:
1. Samodzielne: wychowawcza, opiekuƒcza,

kszta∏cenia, zarzàdzania, naukowa,

2. Wspó∏zale˝ne: promowania zdrowia,

profilaktyczna, rehabilitacyjna,

3. Zale˝ne: terapeutyczna. 

Zlecenie czy polecenie 
lekarskie?

SamodzielnoÊç zawodowa wyra˝a si´

równie˝ w wykonywaniu w okreÊlonym za-

kresie Êwiadczeƒ zdrowotnych w tym wyko-

nywanie zleceƒ lekarskich. Zlecenie lekarskie

wydawane jest piel´gniarce/po∏o˝nej ze

wzgl´du na udzielanie Êwiadczeƒ zdrowot-

nych przez lekarza i zwiàzane z tym Êwiad-

czenia piel´gniarki i po∏o˝nej.

Ustawa o zawodach piel´gniarki i po∏o˝-
nej z 5 lipca 1996 r.:
Art. 22. 

1. Piel´gniarka, po∏o˝na zobowiàzana jest

do wykonywania zleceƒ lekarskich odno-

towanych w dokumentacji medycznej.

2. Zapis w dokumentacji medycznej, o któ-

rym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceƒ

wykonywanych podczas zabiegów ratujà-

cych ˝ycie pacjenta i w sytuacjach gro˝à-

cych bezpoÊrednim niebezpieczeƒstwem

utraty ˝ycia lub powa˝nym uszczerbkiem

na zdrowiu pacjenta.

3. Piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo uzyskania

od lekarza informacji o stanie zdrowia pa-

cjenta, rozpoznaniu, proponowanych me-

todach diagnostycznych, leczniczych, re-

habilitacyjnych i dajàcych si´ przewidzieç

nast´pstwach podejmowanych dzia∏aƒ,

w zakresie niezb´dnym do udzielanych

przez siebie Êwiadczeƒ zdrowotnych.

4. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci

piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo domagaç

si´ od lekarza, który wyda∏ zlecenie, by

uzasadni∏ potrzeb´ wykonania tego zlece-

nia.

5. W wyjàtkowych przypadkach piel´gniar-

ka, po∏o˝na ma prawo odmówiç wykona-

nia zlecenia lekarskiego, podajàc nie-

zw∏ocznie przyczyn´ odmowy na piÊmie.

6. Piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo uzyska-

nia pe∏nej informacji o celowoÊci, plano-

wanym przebiegu i dajàcych si´ przewi-

dzieç skutkach eksperymentu medyczne-

go, w którym ma uczestniczyç.

7. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci

piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e odmówiç

uczestniczenia w eksperymencie, podajàc

przyczyn´ odmowy na piÊmie.

Zasada odnotowywania zleceƒ lekarskich

w dokumentacji medycznej wskazuje na za-

sadniczà odmiennoÊç tych zleceƒ od poleceƒ

prze∏o˝onych wydawanych na podstawie za-

pisów kodeksu pracy. Art. 100. § 1. Pracow-

nik jest obowiàzany wykonywaç prac´ su-

miennie i starannie oraz stosowaç si´ do po-

leceƒ prze∏o˝onych, które dotyczà pracy, je˝e-

li nie sà one sprzeczne z przepisami prawa

lub umowà o prac´. SamodzielnoÊç zawodu

wyra˝a si´ w wy∏àczeniu (!) poleceƒ lekarza

w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-

nych przez piel´gniark´ czy po∏o˝nà.

Zlecenie lekarskie odnotowane w doku-

mentacji medycznej wyst´puje w ka˝dej

z form wykonywania zawodu piel´gniarki,

po∏o˝nej.

SamodzielnoÊç zawodowa piel´gniarki,

po∏o˝nej wynikajàca z unormowaƒ praw-

nych to nie tylko przywilej dla tej grupy za-

wodowej, ale przede wszystkim

odpowiedzialnoÊç za realizacj´ Êwiadczeƒ

lub niepodejmowanie koniecznych dzia∏aƒ.

Działalność gospodarcza 
pielęgniarek i położnych
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Piel´gniarka, po∏o˝na przedsi´biorcà:

Piel´gniarki, po∏o˝ne wykonujà zawody

wolne. W myÊl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, oso-

by wykonujàce te zawody sà przedsi´biorca-

mi.

Formy prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej:
• Indywidualna praktyka piel´gniarki, po-

∏o˝nej;

• Indywidualna specjalistyczna praktyka

piel´gniarki, po∏o˝nej;

• Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝-

nych.

Istotà indywidualnej, indywidualnej spe-

cjalistycznej i grupowej praktyki piel´gnia-

rek, po∏o˝nych jest udzielanie Êwiadczeƒ

zdrowotnych we w∏asnym imieniu piel´-

gniarki czy po∏o˝nej!

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us∏ug

(PKWiU) Pozycja o symbolu 74.50.24 –

00.20 to: „Us∏ugi jednoosobowych podmio-

tów gospodarczych wynajmujàcych si´ do

pracy wy∏àcznie na rzecz jednego podmiotu

w charakterze personelu piel´gniarskiego”.

W Êwietle przepisów ustawy z dnia 27

sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu-

blicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.

1027 z póên. zmianami) piel´gniarka, po-

∏o˝na prowadzàca indywidualnà praktyk´

jest Êwiadczeniodawcà, co oznacza, ˝e mo˝e

zawieraç z Narodowym Funduszem Zdro-

wia umowy o udzielanie Êwiadczeƒ zdro-

wotnych.

Zalety kontraktów z NFZ:
• brak poÊredników w zawieraniu umowy,

• niezale˝noÊç i du˝a samodzielnoÊç zawo-

dowa,

• samodzielnoÊç organizacyjna i gospodar-

cza.

• piel´gniarka, po∏o˝na Êwiadczeniodawcà 

NiedogodnoÊci umów z NFZ:
• cz´ste i niekorzystne zmiany w warunkach

kontraktowania,

• zbyt niskie stawki proponowane w zawie-

ranych umowach,

• niepewnoÊç zawarcia kolejnej umowy,

• wysokie wymagania lokalowe, sprz´towe

i kwalifikacyjne,

• pe∏na odpowiedzialnoÊç zawodowa (ko-

niecznoÊç ubezpieczenia od OC),

• du˝a konkurencja i inne.

Działalność gospodarcza 
pielęgniarek i położnych 
– samozatrudnienie

Samozatrudnieniem jest Êwiadczenie

us∏ug na rzecz jednego lub g∏ównie jednego

zamawiajàcego przez osoby fizyczne majàce

status przedsi´biorcy.

• Jest to praca najemna wykonywana przez

osoby fizyczne b´dàce przedsi´biorcami;

• Jest to praca zale˝na pod wzgl´dem orga-

nizacyjnym i ekonomicznym (warunki or-

ganizacyjne i ekonomiczne ukszta∏towane

sà przez zamawiajàcego us∏ugi).

Wykonywanie indywidualnej praktyki

w samodzielnych publicznych zak∏adach

opieki zdrowotnej ma podstawy prawne

w art. 35-35a ustawy o zak∏adach opieki

zdrowotnej oraz w rozporzàdzeniu MZiOS

z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy

o udzielenie zamówienia na Êwiadczenia

zdrowotne. W praktyce sta∏y si´ podstawà

anga˝owania piel´gniarek i po∏o˝nych do

udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w ra-

mach indywidualnej praktyki w SPZOZ.

Samozatrudnienie piel´gniarek i po∏o˝-

nych jest specyficzne, poniewa˝ obejmuje

wykonywanie zawodu, którego zasady zo-

sta∏y okreÊlone w ustawie o zawodach pie-

l´gniarki i po∏o˝nej. W Êwietle tej ustawy

indywidualna praktyka, indywidualna spe-

cjalistyczna praktyka wykonywana jest

w gabinecie lub wy∏àcznie w miejscu we-

zwania.

Wykonywanie tej praktyki w zoz wydaje

si´ byç sprzeczne z istotà tych praktyk?

Samozatrudnienie piel´gniarek i po∏o˝-

nych charakteryzuje si´ tym, ˝e umowy cy-

wilnoprawne zawierane sà przez piel´gniar-

k´, po∏o˝nà jako przedsi´biorcà prowadzàcà

dzia∏alnoÊç zawodowà.

• Jest to praca najemna rozliczana jak dzia-

∏alnoÊç gospodarcza (obcià˝enia podatko-

we i ubezpieczeniowe);

• „Samozatrudniona” piel´gniarka, po∏o˝na

faktycznie wykonuje prac´ to˝samà lub

zbli˝onà co do zakresu pracy piel´gniarki,

po∏o˝nej w stosunku pracy.

Kodeks Pracy: Art. 22. § 1. Przez nawià-

zanie stosunku pracy pracownik zobowiàzu-

je si´ do wykonywania pracy okreÊlonego

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kie-

rownictwem oraz w miejscu i czasie wyzna-

czonym przez pracodawc´, a pracodawca -

do zatrudniania pracownika za wynagrodze-

niem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach okreÊlo-

nych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie

stosunku pracy, bez wzgl´du na nazw´ za-

wartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastàpienie

umowy o prac´ umowà cywilnoprawnà przy

zachowaniu warunków wykonywania pracy,

okreÊlonych w § 1.

Warunki samozatrudnienia piel´gniarek

i po∏o˝nych kszta∏towane sà mi´dzy kontra-

hentami na zasadzie swobody umów. Wyko-

nawca us∏ugi (piel´gniarka, po∏o˝na) ma za-

wsze s∏abszà pozycj´ ekonomicznà! Przewa-

ga ekonomiczna podmiotu anga˝ujàcego

piel´gniark´, po∏o˝nà mo˝e byç wykorzysta-

na do narzucenia im niedogodnych warun-

ków wykonywania pracy.

NiedogodnoÊci warunków samozatrud-
nienia:
• wi´kszy wymiar czasu pracy,

• wi´ksza dyspozycyjnoÊç,

• brak gwarantowanego minimalnego okre-

su odpoczynku,

• brak praw do urlopu wypoczynkowego

i innych p∏atnych zwolnieƒ,

• pe∏na odpowiedzialnoÊç OC,

• zwi´kszone ryzyko pope∏nienia b∏´du za-

wodowego,

• brak poczucia stabilizacji i inne.

Ponadto piel´gniarki, po∏o˝ne prowadzà-

ce dzia∏alnoÊç gospodarczà pozbawione sà

ochrony przez instytucje prawa pracy

i zwiàzki zawodowe.

„W grze o swojà przysz∏oÊç, piel´gniar-

stwo zasiada przy stole o dzieƒ za póêno i do

tego ma o z∏otówk´ za ma∏o, ˝eby wejÊç do

gry. Próbuje dogoniç Êwiat, który jest za da-

leko w przedzie. Historia piel´gniarstwa pe∏-

na jest przyk∏adów z∏ego wyczucia czasu,

z∏ych wyborów w kwestiach polityki, po-

zwoleƒ, praktyk, us∏ug, zasad równoÊci,

edukacji oraz op∏at za Êwiadczone us∏ugi.

Wi´kszoÊç tych potkni´ç nie mia∏aby miej-

sca, gdyby inaczej patrzono na mo˝liwoÊci

oraz post´powano zgodnie z duchem przed-

si´biorczoÊci”. – Tim Porter-O_Grady 

Na koniec nale˝a∏oby odpowiedzieç na
nast´pujàce pytania:
1. Czy piel´gniarki, po∏o˝ne w Polsce sà

przedsi´biorcze?

2. Czy piel´gniarki i po∏o˝ne chcà samo-

dzielnoÊci zawodowej i ponoszenia odpo-

wiedzialnoÊci za pe∏en zakres swoich dzia-

∏aƒ?

3. Co mo˝emy zrobiç, aby przedsi´biorcze

piel´gniarki i po∏o˝ne mog∏y w pe∏ni za-

istnieç na rynku us∏ug zdrowotnych?

Materia∏y z Konferencji szkoleniowej 18-19 paê-

dziernika 2010 roku, organizowanej przez Naczelnà

Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie pt.:

„Umowa o prac´, czy kontrakt?”
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Odpowiednia liczba personelu o odpo-

wiednim poziomie kwalifikacji, który

jest dost´pny w ka˝dym czasie, aby zapew-

niç realizacj´ potrzeb opieki pacjenta i za-

chowanie warunków pracy wolnych od

czynników ryzyka 

Amerykaƒska Federacja Nauczycieli (1995)

Dlaczego warto? 
• Symptomy braku normowania czasu pracy?

• Straty w tym zdrowotne – okreÊlane mia-

nem kosztów

• Po stronie pacjenta

• Po stronie pracownika szpitala

• Po stronie pracodawcy

Wyniki badaƒ naukowych
Kovner, Gergen (1998)

Needleman, Buerhaus, Matke, Stewart

(2002)

• Udowodnili istnienie zwiàzku pomi´dzy

liczbà wysoko wykwalifikowanych piel´-

gniarek przypadajàcà na jednego pacjenta

a liczbà zaka˝eƒ dróg moczowych, zapaleƒ

p∏uc, zakrzepic, infekcji dróg oddecho-

wych, po przebyciu powa˝nej operacji.

• Udowodnili, ˝e im wi´ksza liczba godzin,

podczas których udzielane sà Êwiadczenia

medyczne przez wysoko kwalifikowane

piel´gniarki, tym mniejsza ÊmiertelnoÊç.

èród∏o: ICN, Warszawa 2006. Odpowiednia obsada

piel´gniarska ratuje ˝ycie pacjentów

Wyniki badaƒ naukowych
Aiken, Sloane,Lake, Sochalski i Weber

(1999)

Badania dowiod∏y, ˝e:
• Dodatkowa piel´gniarka przypadajàca na

jednego pacjenta powoduje 50% spadek

30 -dniowej ÊmiertelnoÊci.

• Ka˝dy dodatkowy pacjent na 1 piel´gniar-

k´, która opiekuje si´ 4 pacjentami chirur-

gicznymi powoduje 7% wzrost prawdo-

podobieƒstwa nieudanych akcji reanima-

cyjnych (2002). 

Person (2004)

• Pacjenci hospitalizowani na oddziale

z wy˝szym wskaênikiem zatrudnienia pie-

l´gniarek byli nara˝eni na mniejsze praw-

dopodobieƒstwo Êmierci.

èród∏o: ICN, Warszawa 2006. Odpowiednia obsada

piel´gniarska ratuje ˝ycie pacjentów.

Wyniki badaƒ naukowych 
Sovie & Jawad (2001)

• Badania dowiod∏y, ˝e istnieje zale˝noÊç po-

mi´dzy liczbà wysoko kwalifikowanych

piel´gniarek a wskaênikami upadków pa-

cjentów.

• Badania dowiod∏y, ˝e w przypadku wi´kszej

liczby piel´gniarek nast´puje wzrost zdolno-

Êci pacjentów w radzeniu sobie z bólem.

Cho, Ketefian, Barkauskas, Smith (2003)

• Jedna godzina wi´cej opieki zdrowotnej

Êwiadczonej przez wysokokwalifikowanà

piel´gniark´ przyczynia si´ do spadku o 8,9%

prawdopodobieƒstwa zapalenia p∏uc.

Bostick (2004)

• Badania dowiod∏y, ˝e wzrost liczby godzin

opieki sprawowanej przez wysoko kwalifi-

kowane piel´gniarki mo˝e zredukowaç

wyst´powanie odle˝yn u pacjentów. 

èród∏o: ICN, Warszawa 2006. Odpowiednia obsada

piel´gniarska ratuje ˝ycie pacjentów.

Wyniki badaƒ naukowych
Lankshear, Sheldon, Maynard (2005)

Kanadyjskie Stowarzyszenie Piel´gniarek

(2005)

Badania potwierdzi∏y, ze odpowiednia obsa-

da piel´gniarek o zró˝nicowanych kwalifika-

cjach ma wp∏yw na jakoÊç Êwiadczonych

us∏ug, natomiast poziom satysfakcji pacjen-

tów spada w przypadku zmniejszonej obsady

tej grupy zawodowej: zwi´kszajà si´ wskaê-

niki zachorowalnoÊci na zapalenie p∏uc, za-

krzepic´, zaka˝enia dróg moczowych, infek-

cje dróg oddechowych, krwawienia z górne-

go odcinka przewodu pokarmowego, poope-

racyjne infekcje ran, odle˝yny, zatrzymania

akcji serca, nieudane próby resuscytacji,

upadki pacjentów, nawroty choroby, nast´pu-

je wzrost podatnoÊci na ból = zdarzenia wy-

soce niepo˝àdane, b∏´dy medyczne.

èród∏o: ICN, Warszawa 2006. Odpowiednia obsada

piel´gniarska ratuje ˝ycie pacjentów.

Badania w∏asne
I. Badanie poziomu satysfakcji zawodowej

pracowników szpitala

II. Badanie postaw pracowników medycz-

nych wobec zdarzeƒ niepo˝àdanych – ba-

danie ankietowe, marzec 2009 r. – 239 le-

karzy i piel´gniarek (36,2% z obj´tych ba-

daniem)

III. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów

z zakresu poÊwi´conego im przez personel

medyczny czasu (czytelnoÊç informacji nt.

bezpiecznych zachowaƒ) – badanie ankieto-

we, paêdziernik 2008 r. – 330 pacjentów

z 21 oddzia∏ów szpitalnych (66% z obj´tych

badaniem)

IV. Projekt przeprowadzenia badania pozio-

mu wiedzy pacjentów nt. potencjalnego ryzy-

ka wystàpienia ZN podczas ich pobytu

w szpitalu i oczekiwaƒ wobec personelu me-

dycznego w tym zakresie (forma zach´ty dla

pacjentów do wskazywania naszych s∏abych

punktów)

Badania w∏asne
Obszary monitorowane

• wypadki pacjentów podczas ich pobytu

w szpitalu, 

• samowolne oddalenie si´ pacjenta z terenu

szpitala,

• dzia∏ania niepo˝àdane leków, 

• powik∏ania poprzetoczeniowe, 

• zaka˝enia szpitalne, 

• niezgodnoÊci rozpoznaƒ klinicznych i po-

operacyjnych, 

• b∏´dne dzia∏ania kliniczne, 

• niezgodnoÊci diagnostyczne i laboratoryjne,

• niesprawnoÊci urzàdzeƒ medycznych.

Badania w∏asne
Wskaêniki ryzyka wystàpienia zdarzenia nie-

po˝àdanego

• ryzyka wypadku,

• ryzyka odle˝yn,

• wypadkowoÊci (cz´stotliwoÊci i ci´˝koÊci

wypadku),

• zaka˝eƒ odcewnikowych,

• odczuwalnoÊci bólu w 3 pierwszych do-

bach po zabiegu operacyjnym.

„B∏àd, któremu uda∏o si´ zapobiec kosztuje

sto razy mniej od b∏´du, który uda∏o si´

stwierdziç”. Ocena wp∏ywu monitorowania

ZN na bezpieczeƒstwo pacjentów.

Maria Smalec ● Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Normowanie czasu pracy – wpływ na zdrowie
społeczeństwa
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ZasadnoÊç informowania pacjentów o wystà-

pieniu ZN i jego wp∏ywie na ich stan zdrowia

86,2% - monitorowanie ZN wp∏ywa na po-

praw´ bezpieczeƒstwa pacjentów w sposób

znaczàcy.

ZasadnoÊç informowania pacjentów o wy-

stàpieniu ZN i jego wp∏ywie na stan zdrowia

potwierdza 93,3% ankietowanych (pe∏na

akceptacja – 60%), nie akceptuje – 2,9%.

Cz´stotliwoÊç wyst´powania b∏´dów me-
dycznych w ocenie personelu medycznego
W opinii 1,7% b∏´dy medyczne zdarzajà si´

cz´sto, 48,1% twierdzi, ˝e sporadycznie,

14,6% - nigdy, 35,6% nie ma wiedzy nt. b∏´-

dów medycznych pope∏nianych w ich jed-

nostkach organizacyjnych.

èród∏o: B. Burzyƒska, SPWSZ Szczecin 2009.

Przyczyny wyst´powania zdarzeƒ niepo-
˝àdanych, którym mo˝na by∏oby zapobiec
w przysz∏oÊci:
Ze strony personelu medycznego (80%)

• przecià˝enie pracà, braki kadrowe,

• chroniczne zm´czenie, brak koncentracji

uwagi,

• poÊpiech,

• nonszalancja, rutyna,

• brak wiedzy, doÊwiadczenia zawodowego, 

• wadliwe procedury lub ich nieprzestrzeganie,

• zbytnie zaufanie do sprz´tu, jego brak lub

niedostosowanie,

• z∏a organizacja pracy,

• zaburzenia w przep∏ywie informacji.

Ze strony pacjenta (20%)

10 – niestosowanie si´ pacjentów do zale-

ceƒ, „cz∏owiek zawsze mo˝e zachowaç si´

inaczej” (A. Giddens),

11 – uwarunkowania wewn´trzne.

èród∏o: B. Burzyƒska, SPWSZ Szczecin 2009.

Obszary stanowiàce zagro˝enie dla pa-
cjentów, które w ocenie pracowników
medycznych sà monitorowane:
1) wypadki pacjentów; 2) ZN zwiàzane

z podaniem leku; 3) dzia∏ania niepo˝àdane

leków; 4) powik∏ania poprzetoczeniowe; 5)

niepo˝àdane dzia∏ania kliniczne; 6) niezgod-

noÊci diagnostyczne i laboratoryjne; 7) nie-

sprawnoÊç urzàdzeƒ medycznych; 8) zaka˝e-

nia szpitalne; 9) wyposa˝enie stanowiska

pracy.

èród∏o: B. Burzyƒska, SPWSZ Szczecin 2009.

Obszary stanowiàce zagro˝enie dla pacjen-

tów, które w ocenie pracowników medycz-

nych powinny byç monitorowane:

• Bezpieczeƒstwo pracownika

• Koszty pracownika

Skutki zdrowotne:
• Efekty subiektywne

• Efekty obiektywne

• Efekty wyra˝ajàce si´ okreÊlonymi zacho-

waniami

• Efekty organizacyjne

Koszty pracownika
Efekty subiektywne

• L´k, agresja, apatia, depresja;

• Zm´czenie, frustracja, dra˝liwoÊç, obni˝o-

ny nastrój; 

• Poczucie winy, niska samoocena;

• NiezdolnoÊç do podejmowania decyzji.

Koszty pracownika
Efekty zdrowotne

• Zaburzenia hormonalne wynikajàce z za-

k∏ócenia naturalnych rytmów wydzielania

(nowotwory hormonozale˝ne, du˝a rola

melatoniny);

• Zaburzenia cyklu miesi´cznego, wi´ksze

ryzyko poronieƒ, nasilenie dolegliwoÊci

okresu przejÊciowego; 

• Nowotwory sutka, jelita grubego, prostaty;

• Zaburzenia ze strony przewodu pokarmo-

wego; 

• Zaburzenia ze strony uk∏adu nerwowego,

zespó∏ nocnego bezdechu;

• Psychozy, zaburzenia psychosomatyczne;

• Schorzenia uk∏adu krà˝enia;

• Negatywny wp∏yw na ˝ycie seksualne;

• Przyspieszenie procesu starzenia;

• Zespó∏ nietolerancji pracy nocnej i zmia-

nowej.

èród∏o: I. Wroƒska. Wybrane zagadnienia z piel´-

gniarstwa europejskiego. Lublin 2007.

Koszty pracownika
• Efekty wyra˝ajàce si´ okreÊlonymi zacho-

waniami;

• Wypadki;

• Nadmierne przyjmowanie leków, wybuch

emocji;

• Nadmiar spo˝ywanych posi∏ków lub utra-

ta apetytu;

• Nadmierne spo˝ywanie alkoholu i palenie

tytoniu;

• Impulsywne zachowanie, zaburzona mo-

wa, nerwowy Êmiech.

Koszty pracownika
• Efekty organizacyjne;

• Absencja chorobowa;

• Zwi´kszona wypadkowoÊç w pracy;

• Spadek sprawnoÊci zawodowej;

• Zaburzenia komunikacji interpersonalnej;

• Niskie morale;

• Antagonizmy w miejscu pracy, z∏a atmos-

fera;

• Obni˝enie satysfakcji zawodowej, brak

motywacji do pracy;

• Migracje.

èród∏o: I. Wroƒska. Wybrane zagadnienia z piel´-

gniarstwa europejskiego. Lublin 2007.

Koszty pracownika ze skutkiem dla pacjenta

• Zoboj´tnienie wobec problemów do-

Êwiadczanych przez pacjenta;

• Negatywny wp∏yw na proces leczenia;

• Zmniejszenie zadowolenia pacjentów z te-

rapii i odmowa wspó∏pracy;

• Brak komunikacji z personelem;

• Pogorszenie warunków powrotu do zdro-

wia;

• Obni˝enie jakoÊci us∏ug.

èród∏o: I. Wroƒska. Wybrane zagadnienia z piel´-

gniarstwa europejskiego. Lublin 2007.

Koszty pracownika ze skutkiem dla praco-

dawcy i spo∏eczeƒstwa

• Przemiany w mentalnoÊci spo∏eczeƒstwa;

• Obni˝ona jakoÊç pracy;

• Obni˝ona wydajnoÊç pracy;

• Wzrost znaczenia „kosztów osobowych”

pracowników w systemie wartoÊci praco-

dawców;

• Odp∏yw wykwalifikowanej kadry;

• Utrata presti˝u zawodowego;

• Brak uznania spo∏ecznego;

• Rotacja kadr.

èród∏o: I. Wroƒska. Wybrane zagadnienia z piel´-

gniarstwa europejskiego. Lublin 2007.

Opinia publiczna
Uwarunkowania skutecznego normowania

czasu pracy

• Wysokie zaanga˝owanie wszystkich stron

zainteresowanych;

• Nadzór, ciàg∏e wsparcie na poziomie decy-

zyjnym i wykonawczym;

• Dro˝na komunikacja;

• Czynne uczestnictwo grupy zawodowej

piel´gniarek;

• Pozytywne postrzeganie monitorowania

norm czasu pracy. 

Wnioski
Normowanie czasu pracy oparte powinno

byç nie na przeczuciu czy domniemaniu,

lecz na mocnych fundamentach naukowych.

Jego wdro˝enie Êwiadczy o wysokim stanie

ÊwiadomoÊci i refleksji, jaka tym dzia∏aniom

towarzyszy.

Materia∏y z Konferencji szkoleniowej 18-19 paê-

dziernika 2010 roku, organizowanej przez Naczelnà

Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie pt.:

„Umowa o prac´, czy kontrakt?”
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I. Czas pracy oraz wynagrodzenia piel´-
gniarek i po∏o˝nych w zak∏adach opieki
zdrowotnej. Najcz´Êciej stwierdzane nie-
prawid∏owoÊci.

Najcz´Êciej stwierdzane nieprawid∏owoÊci
podczas kontroli w zak∏adach opieki
zdrowotnej to m.in.:
• Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu

pracy (w tym nieewidencjonowanie czasu

przekazywania raportów piel´gniarskich).

• Nie sporzàdzanie harmonogramów pracy

na obowiàzujàcy okres rozliczeniowy, dla

pracowników zatrudnionych w przed∏u-

˝onym wymiarze czasu pracy do 12 go-

dzin na dob´.

• Zatrudnianie pracowników w przekrocze-

niach obowiàzujàcych norm dobowych.

• Nieprawid∏owe rozliczanie czasu pracy

(w zwiàzku z udzielonym urlopem wypo-

czynkowym).

• Niezapewnianie pracownikom odpowied-

niego odpoczynku dobowego i wymaga-

nego odpoczynku tygodniowego.

• Niezapewnienie przynajmniej raz na czte-

ry tygodnie niedzieli wolnej od pracy.

• Naruszanie przepisów prawa pracy przy

dokonywaniu potràceƒ z wynagrodze-

nia.

• Nie wyp∏acanie nale˝nego wynagrodzenia

za przepracowane godziny nadliczbowe,

bàdê zani˝anie go.

• Nieterminowe wyp∏acanie nagród jubile-

uszowych.

• Nie wyp∏acanie ekwiwalentu pieni´˝nego

za u˝ywanie w∏asnej odzie˝y i obuwia ro-

boczego w zwiàzku z niewydaniem przez

pracodawc´.

Kontrole „Przestrzegania przepisów doty-

czàcych wynagrodzeƒ i innych Êwiadczeƒ ze

stosunku pracy w zak∏adach opieki zdrowot-

nej” oraz „Przestrzegania przepisów o czasie

pracy w zak∏adach opieki zdrowotnej”, pro-

wadzone sà do 31.10.2010 roku. Ocena

stwierdzonych nieprawid∏owoÊci i ich skala

mo˝liwa b´dzie po tym terminie.

II. Problem pracy o szczególnym charak-
terze wykonywanej przez piel´gniarki
i po∏o˝ne w Êwietle umowy o prac´ i pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Ustawa o emeryturach pomostowych

dotyczy obni˝enia wieku emerytalnego osób

wykonujàcych prace w szczególnych warun-

kach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o emery-

turach pomostowych, prace o szczególnym

charakterze, to prace wymagajàce szczegól-

nej odpowiedzialnoÊci oraz szczególnej

sprawnoÊci psychofizycznej, których mo˝li-

woÊç nale˝ytego wykonywania w sposób

niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu publiczne-

mu, w tym zdrowiu lub ˚yciu innych osób,

zmniejsza si´ przed osiàgni´ciem wieku

emerytalnego na skutek pogorszenia spraw-

noÊci psychofizycznej, zwiàzanego z proce-

sem starzenia si´.

Wykaz prac o szczególnym charakterze

okreÊla za∏àcznik nr 2 do ustawy.

W za∏àczniku tym zosta∏y wymienione
nast´pujàce rodzaje prac (wykonywanych
m.in. przez piel´gniarki i po∏o˝ne):
• Prace cz∏onków zespo∏ów ratownictwa

medycznego (pkt 18 za∏àcznika nr 2).

• Prace personelu medycznego oddzia∏ów

psychiatrycznych i leczenia uzale˝nieƒ

w bezpoÊrednim kontakcie z pacjentami,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-

chicznego (pkt 23 za∏àcznika nr 2).

• Prace personelu medycznego w zespo∏ach

operacyjnych dyscyplin zabiegowych

i anestezjologii w warunkach ostrego dy-

˝uru (pkt 24 za∏àcznika nr 2).

Podmiotem uprawnionym do kwalifiko-

wania danego rodzaju pracy, jako pracy

w szczególnych warunkach lub o szczegól-

nym charakterze jest zak∏ad pracy (p∏atnik

sk∏adek), u którego praca ta jest wykonywa-

na.

Bezwzgl´dnà dyrektywà, która powinna

byç stosowana przez pracodawc´, przy kwa-

lifikowaniu prac, jako prac w szczególnych

warunkach lub o szczególnym charakterze,

w rozumieniu ustawy o emeryturach pomo-

stowych powinna byç zgodnoÊç takich pac

nie tylko z kryteriami zawartymi w art. 3 ust.

1-3 ustawy o emeryturach pomostowych,

ale równie˝ w za∏àcznikach nr 1 i 2 do tej

ustawy oraz innych przepisach prawa niero-

zerwalnie z tymi kryteriami zwiàzanymi.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o emery-
turach pomostowych, od dnia 1 stycznia
2010 r., p∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany
do prowadzenia:
• wykazu stanowisk pracy, na których sà

wykonywane prace w szczególnych wa-

runkach lub o szczególnym charakterze

• ewidencji pracowników, wykonujàcych

prac´ w szczególnych warunkach lub

o szczególnym charakterze, za których jest

przewidziany obowiàzek op∏acania sk∏a-

dek na FEP. Ewidencja ta powinna zawie-

raç dane wszystkich pracowników, za któ-

rych p∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany

op∏acaç sk∏adki na FEP.

P∏atnik sk∏adek obowiàzany jest powia-

domiç pracowników o dokonaniu wpisu do

ewidencji pracowników, wykonujàcych pra-

c´ w szczególnych warunkach lub o szcze-

gólnym charakterze.

Kwalifikacja prac o szczególnym charak-

terze dla potrzeb prowadzenia ewidencji

pracowników, o której mowa w art. 41 ust.

4 pkt. 2 ustawy o emeryturach pomosto-

wych.

Zasady kwalifikacji prac w szczególnych

warunkach lub o szczególnym charakterze

zosta∏y zamieszczone w Poradniku do usta-

wy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emerytu-

rach pomostowych (opracowanym przez

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Paƒ-

stwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo

Pracy i Polityki Socjalnej) oraz wyjaÊnie-

niach MPiPS, Ministerstwa Zdrowia udzie-

lonych w zwiàzku z zapytaniami ubezpie-

czonych i p∏atników sk∏adek, i tak:

Prace cz∏onków zespo∏ów ratownictwa
medycznego.

Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, wynagrodzenia 
i prac o szczególnym charakterze wykonywanych 
przez pielęgniarki i położne 

Teresa Caba∏a ● Nadinspektor Pracy, Ekspert ds. S∏u˝by Zdrowia, Okr´gowy

Inspektorat Pracy w Krakowie
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▼

Do prac o szczególnym charakterze zo-

sta∏y zakwalifikowane w pkt. 18 za∏. 2 do

ustawy o emeryturach pomostowych, jedy-

nie prace cz∏onków zespo∏ów ratownictwa

medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8

wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownic-

twie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191,

poz. 1410).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 powy˝szej usta-

wy, w sk∏ad zespo∏ów ratownictwa medycz-

nego mogà wchodziç: lekarz systemu, piel´-

gniarka systemu, ratownik medyczny, pilot

zawodowy, kierowca.

Prace personelu medycznego oddzia∏ów
psychiatrycznych i leczenia uzale˝nieƒ
w bezpoÊrednim kontakcie z pacjentami,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego.

Pod poj´ciem „personelu medycznego”,

wyst´pujàcym w pkt. 23 i 24 za∏. nr 2 do

ustawy o emeryturach pomostowych, nale˝y

rozumieç „osoby wykonujàce zawód me-

dyczny”, zdefiniowane w art. 18 d ust. 1 pkt.

1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zak∏adach

opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14,

poz. 89, z póên. zm.). Sà to zatem osoby,

które na podstawie odr´bnych przepisów

uprawnione sà do udzielania Êwiadczeƒ zdro-

wotnych oraz osoby legitymujàce si´ naby-

ciem fachowych kwalifikacji do udzielania

Êwiadczeƒ zdrowotnych w okreÊlonym za-

kresie lub w okreÊlonej dziedzinie medycyny.

Z powy˝szego wynika, i˝ ustawodawca

wyodr´bnia dwie grupy osób wykonujàcych

zawód medyczny. Jednà grup´ stanowià oso-

by, które na podstawie odr´bnych przepisów

uprawnione sà do udzielania Êwiadczeƒ

zdrowotnych. Do grupy tej zaliczyç nale˝y:

lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, piel´-

gniarki, po∏o˝ne, diagnostów laboratoryj-

nych, farmaceutów.

Drugà grup´ osób wykonujàcych zawód

medyczny stanowià osoby, które legitymujà

si´ nabyciem fachowych kwalifikacji do

udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w okre-

Êlonym zakresie lub okreÊlonej dziedzinie

medycyny. W przypadku tej grupy osób

uzale˝niono zakwalifikowanie danej osoby

do osób wykonujàcych zawód medyczny od

posiadania fachowych kwalifikacji. Kwalifi-

kacje te muszà byç odpowiednie do udziela-

nych Êwiadczeƒ zdrowotnych. Brak jest jed-

nak przepisów, które zawiera∏yby szczegól-

ne uregulowania dotyczàce wykonywania

zawodów medycznych, innych ni˝ obj´te

pierwszà cz´Êcià definicji zawartej w art.

18d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o za-

k∏adach opieki zdrowotnej.

Szczàtkowà regulacj´ w tym zakresie sta-

nowi rozporzàdzenie Ministra Zdrowia

i Opieki Spo∏ecznej z dnia 29 marca 1999 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pra-

cowników na poszczególnych rodzajach sta-

nowisk pracy w publicznych zak∏adach opie-

ki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300

z póên. zm.), które w za∏àczniku zawiera ta-

ryfikator kwalifikacyjny pracowników dzia-

∏alnoÊci podstawowej.

Do czasu przyj´cia ustawy o niektórych

zawodach medycznych i zasadach uzyskiwa-

nia tytu∏u specjalisty w innych dziedzinach

majàcych zastosowanie w ochronie zdrowia,

której projekt by∏ przedmiotem rozpatrzenia

przez Komitet Rady Ministrów, ww. rozpo-

rzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo-

∏ecznej z dnia 29 marca 1999 r. mo˝e byç

posi∏kowo stosowane przy wyk∏adni poj´cia

„osoby wykonujàcej zawód medyczny”.

Przy interpretacji poj´cia „personelu me-

dycznego” nale˝y równie˝ wziàç pod uwag´

elementy niezb´dne do zakwalifikowania

pracy tego personelu jako pracy o szczegól-

nym charakterze, wymienione w definicji za-

wartej w art. 3. ust. 3 ustawy o emeryturach

pomostowych. Chodzi tu przede wszystkim

o prace wymagajàce szczególnej sprawnoÊci

psychofizycznej i szczególnej odpowiedzial-

noÊci gwarantujàcych, ˝e ich wykonywanie

nie zagra˝a bezpieczeƒstwu publicznemu,

w tym zdrowiu lub ˚yciu innych osób.

Przy interpretacji poj´cia „oddzia∏ psy-

chiatryczny i leczenia uzale˝nieƒ”, wyst´pu-

jàcego w pkt. 23 za∏. nr 2 do ustawy o eme-

ryturach pomostowych powinny byç brane

pod uwag´ przede wszystkim (ze wzgl´du

na wyraêne odes∏anie wyst´pujàce w tym

punkcie za∏àcznika) przepisy art. 3 pkt. 2

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr

111, poz. 535 z póên. zm.), gdzie wskazano,

˝e poj´cie „szpitala psychiatrycznego”, od-

nosi si´ równie˝ do:

a) oddzia∏u psychiatrycznego w szpitalu

ogólnym,

b) kliniki psychiatrycznej,

c) sanatorium dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi,

d) innego zak∏adu opieki zdrowotnej, spra-

wujàcego ca∏odobowà opiek´ psychia-

trycznà lub odwykowà, niezale˝nie od

podmiotu, który je tworzy i utrzymuje.

Ponadto nale˝y mieç na uwadze przepisy

cz. 2 i 4 za∏. nr 1 do rozporzàdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie sys-

temu resortowych kodów identyfikacyjnych

dla zak∏adów opieki zdrowotnej oraz szczegó-

∏owych zasad ich nadawania (Dz.U. Nr 170,

poz. 1797, z póên. zm.), w których zosta∏y

wymienione odpowiednie komórki organiza-

cyjne oÊrodków (zespo∏ów) opieki pozaszpi-

talnej albo szpitali, zajmujàcych si´ leczeniem

psychiatrycznym i leczeniem uzale˝nieƒ.

Prace personelu medycznego w zespo∏ach
operacyjnych dyscyplin zabiegowych
i anestezjologii w warunkach ostrego dy-
˝uru.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa

Zdrowia z dnia 22.07.2009 r. w sprawie ro-

zumienia poj´cia „w warunkach ostrego dy-

˝uru” zawartego w pkt. 24 za∏. nr 2 do usta-

wy o emeryturach pomostowych prace per-

sonelu medycznego w zespo∏ach operacyj-

nych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii

w warunkach ostrego dy˝uru to nie tylko

prace wykonywane w ramach obowiàzków

pracowniczych, polegajàce na udzielaniu

Êwiadczeƒ zdrowotnych w trybie nag∏ym

(wynikajàcym ze wskazaƒ ˚yciowych), ale

równie˝ inne prace tego personelu (w ra-

mach obowiàzków pracowniczych), które sà

wykonywane w ramach czasu pracy, kiedy

istnieje bardzo du˝e prawdopodobieƒstwo

wystàpienia zdarzenia, skutkujàcego koniecz-

noÊcià podj´cia dzia∏aƒ w trybie nag∏ym.

Poj´cie „w warunkach ostrego dy˝uru”

oznacza nieuchronnoÊç wystàpienia zdarze-

nia, które powoduje koniecznoÊç, udzielania

Êwiadczeƒ zdrowotnych w trybie nag∏ym, ze

wskazaƒ ˚yciowych. NieuchronnoÊç wyst´-

powania takich zdarzeƒ skutkuje tym, ˝e od

pracowników pracujàcych w tych warun-

kach wymagane sà kryteria okreÊlone w art.

3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomosto-

wych (szczególna odpowiedzialnoÊç oraz

szczególna sprawnoÊç psychofizyczna).

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w spra-

wie rozumienia poj´cia „w warunkach ostre-

go dy˝uru” zawartego w pkt. 24 za∏àcznika nr

2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o eme-

ryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz.

1656).

W dniu 1 stycznia 2009 r. wesz∏a w ˝ycie

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emerytu-

rach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz.

1656). Pkt. 24 za∏àcznika nr 2 do tej ustawy

„Wykaz prac o szczególnym charakterze” sta-

nowi, ˝e pracami o szczególnym charakterze

sà prace personelu medycznego w zespo∏ach

operacyjnych dyscyplin zabiegowych i ane-

stezjologii w warunkach ostrego dy˝uru.

W zwiàzku z licznymi zapytaniami publicz-

nych zak∏adów opieki zdrowotnej dotyczà-

cymi rozumienia poj´cia „w warunkach

ostrego dy˝uru”, Ministerstwo Zdrowia in-

formuje, ˝e prace personelu medycznego

w zespo∏ach operacyjnych dyscyplin zabie-
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▼ gowych i anestezjologii w warunkach ostre-

go dy˝uru to nie tylko prace wykonywane

(w ramach obowiàzków pracowniczych),

polegajàce na udzielaniu Êwiadczeƒ zdro-

wotnych w trybie nag∏ym, ze wskazaƒ ˚y-

ciowych, ale równie˝ inne prace tego perso-

nelu (w ramach obowiàzków pracowni-

czych), które sà wykonywane w ramach cza-

su pracy, kiedy istnieje bardzo du˝e prawdo-

podobieƒstwo wystàpienia zdarzenia, skut-

kujàcego koniecznoÊcià podj´cia dzia∏aƒ

w trybie nag∏ym. Poj´cie „w warunkach

ostrego dy˝uru” oznacza nieuchronnoÊç wy-

stàpienia zdarzenia, które powoduje ko-

niecznoÊç udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-

nych w trybie nag∏ym, ze wskazaƒ ˚ycio-

wych. NieuchronnoÊç wyst´powania takich

zdarzeƒ skutkuje tym, ˝e od pracowników

pracujàcych w tych warunkach wymagane sà

kryteria okreÊlone w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach po-

mostowych (szczególna odpowiedzialnoÊç

oraz szczególna sprawnoÊç psychofizyczna).

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. ustawy warun-

kiem zaliczenia wykonywania ww. prac do

okresu, od którego zale˝y uzyskanie prawa do

emerytury pomostowej jest ich wykonywanie

w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

Jednà z istotnych przes∏anek uznania, ˝e

pracownik wykonuje prac´ o szczególnym

charakterze jest okolicznoÊç, ˝e wykonywa-

nie tego rodzaju pracy nale˝y do podstawo-

wych obowiàzków pracownika. Nie ma na-

tomiast znaczenia, czy praca ta jest wykony-

wana w ramach zatrudnienia na pe∏ny, czy te˝

niepe∏ny etat. Istotne jest, zatem ˝eby pra-

cownik zosta∏ zatrudniony do wykonywania

okreÊlonej pracy o szczególnym charakterze

i ˝eby jej wykonywanie stanowi∏o jego pod-

stawowy obowiàzek w ramach ustalonego

w umowie o prac´ wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku dopuszczalne jest,

aby w przerwach w wykonywaniu danej

pracy o szczególnym charakterze, pracow-

nik wykonywa∏ równie˝ inne obowiàzki,

zlecone przez prze∏o˝onych lub wynikajàce

z zakresu obowiàzków. Ponadto trzeba

mieç na uwadze, ˝e z samej istoty niektó-

rych rodzajów prac o szczególnym charak-

terze, wymienionych w za∏àczniku nr 2 do

ustawy o emeryturach pomostowych, wy-

nika, ˝e prace te nie muszà byç wykonywa-

ne przez ca∏y (okreÊlony w umowie o pra-

c´) czas pracy pracownika. Nale˝à do nich

np. prace kierowców pojazdów uprzywile-

jowanych, prace cz∏onków zespo∏ów ra-

townictwa medycznego, czy te˝ prace per-

sonelu medycznego w zespo∏ach operacyj-

nych dyscyplin zabiegowych i anestezjolo-

gii w warunkach ostrego dy˝uru. W tych

przypadkach, bowiem istotna jest goto-

woÊç do Êwiadczenia takiego rodzaju prac

i szczególna sprawnoÊç psychofizyczna

osób, które takie prace wykonujà.

Jedynym podmiotem uprawnionym do

kwalifikowania danego rodzaju pracy jako

pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-

gólnym charakterze jest zak∏ad pracy (p∏atnik

sk∏adek), u którego praca ta jest wykonywana,

reprezentowany przez kierownika zak∏adu.

Kierownik zak∏adu, bowiem zawiera

z pracownikiem umow´ o prac´ oraz jest

prze∏o˝onym pracownika.

Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o emerytu-

rach pomostowych, w przypadku nieumiesz-

czenia w ewidencji pracowników wykonujà-

cych prac´ w szczególnych warunkach lub

o szczególnym charakterze, za których jest

przewidziany obowiàzek op∏acania sk∏adek na

FEP, pracownikowi przys∏uguje skarga do

Paƒstwowej Inspekcji Pracy. Je˝eli skarga ta zo-

stanie uwzgl´dniona, to wówczas w∏aÊciwe or-

gany Paƒstwowej Inspekcji Pracy sà uprawnio-

ne do nakazania pracodawcy umieszczenia pra-

cownika w ewidencji pracowników wykonujà-

cych takà prac´. Od decyzji inspektora pracy,

zarówno pracownikowi jak i p∏atnikowi sk∏a-

dek, przys∏uguje odwo∏anie do okr´gowego

inspektora pracy, którego z kolei decyzja mo˝e

byç skontrolowana na drodze sàdowego post´-

powania administracyjnego.

Materia∏y z Konferencji szkoleniowej 18-19 paê-

dziernika 2010 roku, organizowanej przez Naczelnà

Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie pt.:

„Umowa o prac´, czy kontrakt?”

Informacja Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 
działającego w ramach ORPiP w Katowicach

Na pierwsze spotkanie zespołu
w roku 2011 zapraszam w dniu

25 stycznia o godzinie 1500 do siedziby
OIPiP w Katowicach przy ul. Francuskiej
16 (III piętro). Kolejne spotkania zaplano-
wano w następujących terminach: 31.05,
27.09 i 29.11 o godz. 1500.
Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych
w sterylizacji w tym roku obchodzi jubile-
usz 10-lecia działalności. Członkami ze-
społu są pielęgniarki pracujące w steryli-
zatorniach szpitalnych, a także pielęgniar-
ki zajmujące się problemami sterylizacji
i dezynfekcji w jednostkach ochrony zdro-
wia. Działalność wszystkich członków ze-
społu, w tym osób funkcyjnych oparta jest
na zasadzie działalności społecznej,
w czasie wolnym od pracy zawodowej.
Spotkania zespołu są organizowane
w formie prelekcji połączonej z dyskusją
problemową raz na dwa miesiące, w każ-
dy ostatni wtorek miesiąca, w siedzibie

OIPiP w Katowicach. Po spotkaniu
uczestnicy otrzymują certyfikat. W ra-
mach działalności Zespołu ds. pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji, ze
wszystkich rodzajów zorganizowanych
bezpłatnych szkoleń skorzystało prawie
5000 osób zatrudnionych w różnych pla-
cówkach medycznych.
W ramach działalności między
innymi:
• rozwiązywano i analizowano problemy

pielęgniarek pracujących w działach
sterylizacji,

• omawiano procedury i standardy funk-
cjonujące w sterylizacji, dokumentację
medyczną, błędy popełniane w proce-
sach sterylizacji, zagrożenia związane
z pracą w działach sterylizacji, przepisy
prawne,

• propagowano prawidłowe wzorce or-
ganizacyjne, 

• wymieniano doświadczenia własne

z pracy w działach sterylizacji,
• rozwiązywano problemy pielęgniarek

i położnych zajmujących się steryliza-
cją zatrudnionych w różnych placów-
kach medycznych,

• zorganizowano cykl konferencji, szko-
leń i spotkań służących podwyższaniu
kwalifikacji zawodowych,

• zorganizowano kurs dokształcający
„Podstawy sterylizacji”,

• członkowie zespołu biorą czynny udział
w konferencjach naukowych, są auto-
rami licznych publikacji w pismach me-
dycznych oraz wykładowcami na orga-
nizowanych kursach dokształcających.

Zapraszam do współpracy osoby, które
chciałyby podzielić się swoimi problema-
mi, wątpliwościami lub osiągnięciami
z dziedziny sterylizacji.

Przewodnicząca Zespołu
Iwona Woźniak
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Wdniach 02-04.03.2010 w Gdaƒsku-

Sobieszewie odby∏a si´ Ogólnopol-

ska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla

piel´gniarek onkologicznych pt: „Interdy-

scyplinarna opieka nad pacjentem onkolo-

gicznym”, w której mia∏am przyjemnoÊç

uczestniczyç. Organizatorem konferencji by-

∏o Polskie Stowarzyszenie Piel´gniarek On-

kologicznych oraz Wydzia∏ Zdrowia i Nauk

Medycznych Krakowskiej Akademii im. An-

drzeja Frycza Modrzewskiego. Trwajàca trzy

dni konferencja liczy∏a VI sesji, w trakcie

których prezentowano materia∏y naukowe

uwzgl´dniajàce nowoczesne i ca∏oÊciowe po-

dejÊcie do opieki nad chorym onkologicz-

nym, leczonym chirurgicznie, napromienia-

niem i systemowo. Konferencj´ otworzy∏a,

powitaniem goÊci i uczestników mgr Barba-

ra Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia

Piel´gniarek Onkologicznych oraz dr Gra˝y-

na D´bska, dziekan Wydzia∏u Zdrowia i Na-

uk Medycznych Krakowskiej Akademii im.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która

przedstawi∏a sylwetk´ uczelni i kierunki jej

rozwoju. Wyk∏ad inauguracyjny poprowa-

dzi∏a prof. Krystyna de Walden-Ga∏uszko,

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonko-

logicznego. Pani Profesor poruszy∏a w nim

bardzo istotnà kwesti´ roli komunikacji

w psychoonkologii. Nast´pnie dr Anna Ko-

per, Konsultant Krajowy w dziedzinie piel´-

gniarstwa onkologicznego omówi∏a kierunki

rozwoju piel´gniarstwa onkologicznego

w Polsce. Dzieƒ pierwszy zakoƒczy∏a kolacja

w uroczystej oprawie i mi∏ej atmosferze.

Dzieƒ drugi konferencji poÊwi´cony by∏ te-

matyce profilaktyki choroby nowotworowej,

jak i opiece piel´gniarskiej nad chorym le-

czonym napromienianiem. Teresa Szupik

i Mariola Kotowska z Centrum Onkologii –

Instytut M. Sk∏odowskiej Curie w Krako-

wie, przedstawi∏y model opieki nad pacjen-

tem leczonym napromienianiem w okolicy

jamy brzusznej. Ciekawy wyk∏ad poprowa-

dzi∏a Maria Wielgosz reprezentujàca Zak∏ad

Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum

Onkologii. Przedstawi∏a proces opieki nad

pacjentem po zabiegu brachyterapii prostaty

jodem 125 (Idr-bt). Natomiast Sylwia

Dahms z Centrum Onkologii w Bydgoszczy

omówi∏a specyfik´ komunikowania si´ z pa-

cjentami po laryngektomii i niedos∏yszàcych

oraz z zaburzonymi procesami poznawczy-

mi. Sesj´ III prowadzi∏y mgr Marzena Pyk,

mgr Ma∏gorzata Twarowska. W jej trakcie

Agnieszka Wasilewska z Zak∏adu Anestezjo-

logii i Intensywnej Opieki Medycznej Cen-

trum Onkologii, przedstawi∏a model opieki

nad pacjentem leczonym chirurgicznie. Na

uwag´ zas∏ugiwa∏ wyk∏ad Doroty Bernad,

Agnieszki Staliƒskiej, Ewy Szuka∏a, Anny

Szeremiota, reprezentantek Wielkopolskiego

Centrum Onkologii, pt: „ Wp∏yw personelu

medycznego na obni˝enie l´ku u pacjentów

leczonych chirurgicznie w okresie przedope-

racyjnym na Oddziale Chirurgii G∏owy

i Szyi Onkologii Laryngologicznej”. Sesje

IV i V prowadzone by∏y przez mgr Marzen´

Pyk i Ew´ Madajewskà. Przewa˝a∏a tematy-

ka jakoÊci ˝ycia w chorobie nowotworowej,

mi´dzy innymi jakoÊç ˝ycia chorych z nowo-

tworem krtani leczonych napromienianiem,

chorych z nowotworem p∏uc leczonych che-

micznie, o jakoÊci ˝ycia kobiet po mastekto-

mii w swoim wyk∏adzie mówi∏a Alicja Dyla

z Zak∏adu Radiodiagnostyki, Centrum On-

kologii – Instytut w Gliwicach. Podczas

trwania tej sesji poruszono te˝, jak˝e trudnà

i wa˝nà kwesti´ piel´gnacji w onkologii

dzieci´cej. Specyfik´ opieki piel´gniarskiej

w onkologii dzieci´cej przedstawi∏y Katarzy-

na Wojtowicz, Magdalena Markiewicz

z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

w Gdaƒsku. Wybrane elementy modelu

opieki nad dzieckiem z bia∏aczkà omówi∏y

Gra˝yna Cepuc, Gra˝yna D´bska z Zak∏adu

Piel´gniarstwa Klinicznego Wydzia∏ Nauk

o Zdrowiu CM UJ Kraków. Wzruszajàcà

i ciekawà prezentacj´ na temat opieki piel´-

gniarskiej nad pacjentem po transplantacji

szpiku kostnego z reaktywacjà zaka˝enia

ospy wietrznej, poprowadzi∏y Krystyna S∏o-

wiƒska, Katarzyna Drabko z Kliniki Hema-

tologii, Onkologii i Transplantologii w Lu-

blinie. Dyskutowano równie˝ o wp∏ywie

deksametazonu na funkcjonowanie dzieci

z rozpoznaniem bia∏aczki. Po tym, jak˝e ob-

fitujàcym w ciekawe tematy dniu, uczestnicy

konferencji spotkali si´ na zorganizowanej

imprezie plenerowej. Ostatni dzieƒ konfe-

rencji poÊwi´cony by∏ tematyce wyzwaƒ

i problemów pracy piel´gniarki onkologicz-

nej. Sesj´ VI poprowadzi∏y dr Ma∏gorzata

Pasek, mgr Marzena Pyk. Prelekcj´ w tej se-

sji prowadzi∏a mi´dzy innymi Ma∏gorzata

Gawlik z Kliniki Onkologii Szpitala Uni-

wersyteckiego w Krakowie, która omówi∏a

wymiar etyczny w pracy piel´gniarki onko-

logicznej. Natomiast Anna Flejszer z Cen-

trum Onkologii w Warszawie zaprezentowa-

∏a wyk∏ad pt: „ Obcià˝enia emocjonalne pie-

l´gniarek w piel´gnowaniu pacjentek z no-

wotworami piersi w Klinice Nowotworów

Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej”. Nauko-

wo-szkoleniowy charakter konferencji, za-

mkn´∏a sesja plakatowa przedstawiajàca za-

le˝noÊç pomi´dzy ekspresjà kolagenu typu

IV a obecnoÊcià receptorów estrogenowych

w tkance nowotworowej oraz w tkance pra-

wid∏owej gruczo∏u piersiowego kobiet,

a tak˝e udzia∏ metaloproteinaz macierzy po-

zakomórkowej w transformacji prawid∏o-

wych melanocytów w komórki czerniaka

z∏oÊliwego. Sesj´ plakatowà przygotowa∏ ze-

spó∏ specjalistów z Zak∏adu Analityki Bio-

chemicznej Wydzia∏u Farmaceutycznego

CM UJ, Zak∏adu Farmakologii i Biofizyki

AWF, Wydzia∏ Farmaceutyczny z Oddzia∏em

Medycyny Laboratoryjnej Zak∏adu Piel´-

gniarstwa Klinicznego WNoZ CM UJ Kra-

ków oraz Âlàskiego Uniwersytetu Medycz-

nego. S∏owa podzi´kowania dla prowadzà-

cych, goÊci i uczestników oraz rozdanie cer-

tyfikatów przez mgr Barbar´ Jobd´ zakoƒ-

czy∏y konferencj´. ■

Lidia Zoch-Kar∏owska ● Licencjat piel´gniarstwa, mgr pedagogiki 

terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny im. Andrzeja Miel´ckiego w Katowicach, Klinika Chirurgii

Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem onkologicznym”
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Ito nie o taki cieƒ chodzi∏o, gdy przed go-

dzinà dziewiàtà uczestnicy konferencji za-

siadali w auli Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania

im. Gen. J. Zi´tka. W niecodzienny sposób

rozpocz´∏a si´ tegoroczna ju˝ X Konferencja

Etyki organizowana przez Okr´gowà Izb´

Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Awaria pràdu

w mieÊcie Katowice przywita∏a zebranych

nastrojowà ciszà i pó∏mrokiem z przeÊwitem

blasku ma∏ych Êwiec… Ta nastrojowa aura

pozwoli∏a nam przywitaç serdecznie goÊci,

wyk∏adowców i wszystkich przyby∏ych. 

Zagadnienia tegorocznej konferencji

wzbudzi∏y du˝e zainteresowanie Êrodowiska

zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych.

W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 260 osób. Prze-

wodniczàca ORPiP w Katowicach dr Mario-

la Bartusek przywita∏a zaproszonych GoÊci

oraz wszystkich Uczestników Konferencji.

Szczególnie ciep∏e s∏owa skierowa∏a do

w∏adz Uczelni – Dziekana Zamiejscowego

Wydzia∏u Nauk o Zdrowiu doc. dr. Jerzego

Siemianowicza, dzi´kujàc za mo˝liwoÊç sko-

rzystania z komfortowo wyposa˝onej auli

wyk∏adowej. 

Ma∏gorzata MaÊlanka Przewodniczàca

Komisji Etyki, podzi´kowa∏a wszystkim

uczestnikom za przyj´cie zaproszenia, go-

Êciom i wyk∏adowcom, którzy zechcieli po-

dzieliç si´ swojà wiedzà, doÊwiadczeniem

i przemyÊleniami dotyczàcymi etycznego za-

rzàdzania. 

Pierwszy wyk∏ad zaprezentowa∏ ks. dr

Grzegorz Polok z Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach. Wyk∏ad „Etyczny me-

ned˝er – osoba zintegrowana” wzbudzi∏ bar-

dzo du˝e zainteresowanie s∏uchaczy. Ju˝

w pierwszych s∏owach prelegentowi uda∏o

si´ pobudziç wszystkich do myÊlenia.

Wspólnie zastanawialiÊmy si´ nad tym, jaki

powinien byç dobry mened˝er, jakie cechy

powinny go charakteryzowaç? Z pewnoÊcià

taki mened˝er m.in. przyjmuje w sposób

trwa∏y dane wartoÊci i zasady, jest empatycz-

ny, asertywny, ma zdolnoÊç pe∏nienia ró˝-

nych funkcji i realizowania ró˝nych zadaƒ,

szanuje innych ludzi potrafiàc z nimi wspó∏-

pracowaç, jest uczciwy i sprawiedliwy. Dzia-

∏a wed∏ug przyj´tych przez siebie zasad i ma

adekwatne poczucie w∏asnej wartoÊci. Kolej-

ny wyk∏ad pt.: „Wzorce osobowe w piel´-

gniarstwie” przygotowany zosta∏ przez dr n.

med. Beat´ Naworskà oraz mgr Barbar´ Ko-

tlarz Kierownika Zak∏adu Propedeutyki Po-

∏o˝nictwa Katedry Zdrowia Kobiety - Âlà-

skiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-

wicach. Autorki przedstawi∏y autorytety

moralne w piel´gniarstwie i jednoczeÊnie

postawi∏y pytanie, czy dotychczasowe uzna-

ne autorytety przestajà mieç racj´ bytu? 

„Autorytet w ˝yciu jest potrzebny, musi

istnieç równie˝ i w Êrodowisku zawodo-

wym, poniewa˝ stanowi nie tylko punkt od-

niesienia w sytuacjach trudnych moralnie

i etycznie, ale przede wszystkim pomaga za-

chowaç to˝samoÊç zawodowà”.

Wyk∏ad mgr Urszuli Mizerskiej Zast´p-

cy Dyrektora ds. Piel´gniarstwa, wy-

g∏oszony przez mgr Jolant´ Dyl´ - pt.: „Ro-

la Piel´gniarki Naczelnej w zarzàdzaniu na

szczeblu Dyrekcji” wskazywa∏ na przemiany

w zasadach funkcjonowania systemu ochro-

ny zdrowia, które postawi∏y wobec kadry za-

rzàdzajàcej ca∏kowicie nowe wyzwania, ale

te˝ i wymagania dotyczàce du˝ego zaanga-

˝owania i wysokich umiej´tnoÊci. W piel´-

gniarstwie potrzeba osób o otwartym umy-

Êle, które umia∏yby w praktyce nadaç prawi-

d∏owy kierunek tej profesji, zarazem nic nie

gubiàc z jej istoty. Mogà to sprawiç tylko lu-

dzie z mocnymi, solidnymi podstawami pie-

l´gniarstwa. Aby kreowaç t´ dziedzin´ me-

dycyny, trzeba czuç si´ i byç piel´gniarkà. 

Mgr Krystyna Klimaszewska ze Szpitala

Rejonowego w Raciborzu w swoim wystà-

pieniu przedstawi∏a „Problemy etyczne

w stylach kierowania prezentowane przez

Renata Póda ● Mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarka Naczelna, SP Szpital Miejski

w Sosnowcu 

Ma∏gorzata MaÊlanka ● Mgr piel´gniarstwa, Przewodniczàca Komisji Etyki 

ORPiP w Katowicach

Konferencja przy blasku świec…
A kiedy Êwiat∏o twego ˝ycia przys∏oni cieƒ, pami´taj, 

˝e pr´dzej ni˝ jego kres nadejÊç mo˝e nadzieja, jeÊli tylko chcesz…
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piel´gniarki i po∏o˝ne”. Ka˝dy kierownik

w nieco odmienny sposób oddzia∏uje na za-

chowania podw∏adnych, czyli stosuje inny

styl kierowania. Jeden, sam planuje prac´

podleg∏ych mu jednostek i grup, inny robi to

wspólnie z nimi. Sà tacy prze∏o˝eni, którzy

motywujà wspó∏pracowników g∏ównie za

pomocà nagród i tacy, którzy pos∏ugujà si´

przede wszystkim karami. Styl kierowania

jest zagadnieniem, które ma du˝e znaczenie

zarówno z punktu widzenia ekonomiczne-

go, psychologicznego, jak i etycznego. Przez

styl kierowania rozumie si´ formy, metody

i techniki oddzia∏ywania na podw∏adnych,

zmierzajàce do realizacji postawionych

przed instytucjà zadaƒ. Najistotniejszym ele-

mentem stylu kierowania jest sposób podej-

mowania decyzji przez kierownika i jego go-

towoÊç do w∏àczenia pracowników w spra-

wy instytucji.

Wyk∏ad „Zarzàdzanie i kierowanie

w piel´gniarstwie” wyg∏osi∏a dr Ma-

ria Trzeciak – Prodziekan Zamiejscowego

Wydzia∏u Nauk o Zdrowiu w Tychach.

W niezwykle interesujàcy sposób, przed-

stawi∏a poczàtki rozwoju nauki o organiza-

cji i zarzàdzaniu na prze∏omie XIX i XX

wieku. By∏ to okres szybko rozwijajàcej si´

rewolucji przemys∏owej. Rok 1903 stano-

wi∏ prze∏om. W wyk∏adzie zostali zapre-

zentowani prekursorzy: F.W. Taylor, M.

Weber, H. Le Chatelier, H. Fayol, a na

gruncie polskim K. Adamiecki. MyÊl

w dziedzinie zarzàdzania rozwija∏a si´ pod

wp∏ywem przemian spo∏ecznych, gospo-

darczych i politycznych, które nadal wp∏y-

wajà na wspó∏czesnà teori´ zarzàdzania.

Spojrzenie klasyczne i wspó∏czesne defini-

cje oraz poj´cia sà modyfikowane i dosto-

sowywane do wspó∏czesnego rozwoju

przemys∏u, nauki, a tak˝e wprowadzane do

systemu ochrony zdrowia i podsystemu

opieki piel´gniarskiej. Przemiany we

wspó∏czesnym piel´gniarstwie dotyczà

ewaluacji od modelu piel´gnowania pod-

porzàdkowanego decyzjom lekarzy i spe-

cjalizacji czynnoÊciowej piel´gniarki do sa-

modzielnoÊci i ponoszenia odpowiedzial-

noÊci za w∏asnà praktyk´ piel´gniarskà.

Mgr Violetta Dytko – Dyrektor Niepu-

blicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej „SA-

LUS” S.C. zaprezentowa∏a wyk∏ad pt:

„Etyczne aspekty zarzàdzania piel´gniarskim

NZOZ”. W swoim wystàpieniu podj´∏a
problemy codziennej dzia∏alnoÊci piel´-
gniarek w Niepublicznym Zak∏adzie
Opieki Zdrowotnej:
• odpowiedzialnoÊci zawodowej i moralnej

piel´gniarki pracujàcej w domu chorego,

• zakresu samodzielnoÊci piel´gniarki opieki

d∏ugoterminowej domowej i konsekwen-

cji tej samodzielnoÊci. 

Podzieli∏a si´ ze s∏uchaczami dylematami

zwiàzanymi z osobistymi przemyÊleniami

i wàtpliwoÊciami dotyczàcymi etyki w bizne-

sie np. zaufanie pracodawcy do pracownika,

problem konkurencji wÊród firm medycz-

nych i aspekt moralny tego zjawiska oraz ak-

tualna sytuacja zwiàzana z negocjacjami

z NFZ i wynikajàcymi z tego dylematami.

Najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy w zarzàdza-

niu przedstawi∏a mgr Ma∏gorzata MaÊlanka,

która podkreÊla∏a, i˝ zarzàdzanie zespo∏em

wymaga umiej´tnoÊci pracy z ludêmi, wyni-

kajàcymi z wiedzy z zakresu organizacji

i psychologii zarzàdzania oraz etyki. Ale

równie˝ wymaga umiej´tnoÊci wykorzysta-

nia zdobytej wiedzy, w∏asnych przemyÊleƒ

i wniosków w praktyce. Wszyscy pope∏nia-

my b∏´dy, wa˝ne jest jednak, aby po pierw-

sze, dostrzec pope∏niony b∏àd, ale równie˝

umiej´tnie go naprawiç i nie pope∏niç go po

raz kolejny. Wa˝nà rol´ pe∏ni „Kodeks Etyki

Zawodowej Piel´gniarki i Po∏o˝nej” jako ze-

staw norm i powinnoÊci. To swoisty prze-

wodnik w codziennej praktyce, który poma-

ga wybraç w∏aÊciwà drog´ post´powania,

unikajàc pope∏niania b∏´dów w sytuacjach

obfitujàcych w problemy i konflikty intere-

sów.

Etyka b´dzie silnà podstawà funkcjono-

wania ka˝dej organizacji tylko wtedy, gdy

b´dzie dotyczy∏a ka˝dego pracownika, od

najwy˝szego do najni˝szego szczebla. 

Kolejny wyk∏ad pt.: „Zarzàdzanie i Biznes

a Etyka zawodowa Piel´gniarek i Po∏o˝nych”

zaprezentowa∏a Hanna Paszko. W swoim

wystàpieniu prelegentka podkreÊli∏a, ˝e etyka

zawodowa piel´gniarek i po∏o˝nych, etyka

biznesu i godnoÊç ludzka, sà ze sobà ÊciÊle

zwiàzane. Przypomnia∏a s∏uchaczom rozdzia∏

IV Kodeksu Etyki, noszàcy tytu∏: „Piel´-

gniarka/ Po∏o˝na a wspó∏pracownicy”,

w którym czytamy: „…moralnym obowiàz-

kiem jest kszta∏towanie poczucia odpowie-

dzialnoÊci za wykonanà prac´, nawyku uczci-

woÊci, rzetelnoÊci, pracowitoÊci i dok∏adno-

Êci…”. Hanna Paszko nawiàza∏a równie˝ do

kontraktowania Êwiadczeƒ zdrowotnych

przez piel´gniarki i po∏o˝ne. Wskaza∏a zagro-

˝enia, które spowodujà wprawdzie otrzyma-

nie kontraktu, ale obni˝à jakoÊç Êwiadczo-

nych us∏ug. Swoje wystàpienie zakoƒczy∏a

pytaniem, na które mamy odpowiedzieç so-

bie sami – czy jestem dobrà piel´gniarkà/po-

∏o˝nà, jakim jestem mened˝erem?

Konferencj´ zamyka∏ wyk∏ad Przewodni-

czàcej ORPiP w Katowicach, dr Marioli

Bartusek pt: „Etyczne aspekty zwolnienia

pracownika na stanowisku kierowniczym”.

Jak wspomnia∏a Przewodniczàca, prze∏o˝o-

na, naczelna … to wychowawca, nauczyciel,

partner i przyjaciel…, a jej praca to misja.

Kiedy tej pracy towarzyszy szacunek wobec

pracowników – misja jest spe∏niona. A któ˝

nie chcia∏by byç spe∏niony… Sà jednak

chwile, które u kresu kariery zawodowej,

a byç mo˝e nawet w centrum jej istnienia,

burzà dotychczasowy spokój, przewracajà

zasadnicze wartoÊci ˝yciowe, a etyk´ zawo-

dowà odk∏adajà mi´dzy stare archiwalne pa-

piery… To moment zwolnienia z pracy,

zwolnienia wprawdzie zgodnie z kodeksem

pracy, ale nie z kodeksem etyki… Zwolnie-

nie prze∏o˝onego mo˝e zadziwiç, wystra-

szyç, os∏abiç…

…˚eby zniszczyç dobrze rodzàce drzewo

- trzeba zmia˝d˝yç jego korzenie, filar ˝ycia,

a liÊcie same opadnà…

Ale to moment, w którym grupa musi

trzymaç si´ razem, bo ka˝dy kto jest sam,

jest s∏aby… Przewodniczàca z niepokojem

mówi∏a o tym, w jak nieetyczny sposób roz-

wiàzywane sà umowy o prac´ z piel´gniar-

kami/ po∏o˝nymi, kierujàcymi pracà piel´-

gniarek i po∏o˝nych. Jak traktuje si´ piel´-

gniarki i po∏o˝ne, cz´sto po wielu latach

pracy w danej jednostce. Wskaza∏a ryzyko

i niebezpieczeƒstwa, które mogà wyniknàç

dla naszego zawodu w zwiàzku z przekszta∏-

ceniami zak∏adów opieki zdrowotnej, jeÊli

nie b´dziemy do tego przygotowani. Tym

bardziej wa˝nym jest wiedza i solidarnoÊç

zawodowa. 

…Zawsze pami´taj o tym, kim jesteÊ…
…zawsze pami´taj o tym, ˝e nie jesteÊ sama…
…zawsze pami´taj o tym, ˝e masz swojà god-
noÊç i nikt nie mo˝e jej deptaç…

Wszystkie tematy by∏y bliskie naszym

sercom, gdy˝ niejednokrotnie odda-

wa∏y uczucia od dawna w nas drzemiàce…

Koƒczàca konferencj´ dyskusja wskaza∏a za-

potrzebowanie na jej kolejne edycje. Bardzo

si´ z tego cieszymy, bo to najlepsze podzi´-

kowanie za jej przygotowanie. Wszystkim

goÊciom, prelegentom oraz uczestnikom

serdecznie dzi´kujemy za przybycie i zapra-

szamy za rok!!!

…wi´c jeÊli nadejdzie ten dzieƒ ˝eby odejÊç, 
podnieÊ g∏ow´ wysoko do góry i podzi´kuj za naj-
wspanialszy dar w Twoim ˝yciu…
…za cudowny czas bycia z ludêmi niepowta-
rzalnymi, cudownymi i godnymi pozazdroszcze-
nia…
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
pielęgniarek oddziałowych i położnej oddziałowej

Konkursy Listopad 2010
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Michalina Węgrzyk

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, Szpital w Czeladzi
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologii: Urszula Masternak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii: Małgorzata Markowska
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Elżbieta Francikowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziennego Psychiatrycznego: Małgorzata Jabłońska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego: Joanna Rosiak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału dla Nerwowo i Psychicznie Chorych: Joanna Klęsk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych II: Violetta Matczak

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach 
Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: Wiesława Domin
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej: Eryka Bulla
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych: Barbara Nocoń

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Serca, Naczyń Dorosłych i Dzieci (łóżka intensywne): Katarzyna Noga-Wujda

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć: Aleksandra Chrostek
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Bożena Skała

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

Ogłoszenie sponsorowane

Repetytorium 
z pielęgniarstwa

Podręcznik dla studiów
medycznych
Kornelia Kędziora-Korna-
towska, Marta Muszalik,
Elżbieta Krajewska-Kułak,
Irena Wrońska (red.). 

Podręcznik ułatwiający podsumowanie za-
gadnień z różnych dziedzin medycyny,
m.in. z pielęgniarstwa internistycznego,
chirurgicznego, pediatrycznego. Uwzględ-
niono zarówno zagadnienia dotyczące kli-
niki, jak i pielęgniarstwa - diagnoza pielę-
gniarska i interwencje pielęgniarskie. 
Uzupełnienie treści stanowią wybrane
materiały dydaktyczne - m.in. karty ob-
serwacji i pielęgnacji pacjenta.

Książka adresowana do studentów pielę-
gniarstwa. 

ISBN 978-83-200-4096-8
wydanie I
format: 16,5 x 23,5 cm
496 stron
oprawa miękka
cena katalogowa 95 zł

Modele opieki pielęgniarskiej 
nad chorym dorosłym 

Podręcznik dla studiów
medycznych Maria Kóz-
ka, Lucyna Płaszewska-
Żywko (red.)
W dwóch pierwszych
częściach książki przed-
stawiono podstawowe za-

łożenia teorii D. Orem, opisano chorobę
jako sytuację trudną dla pacjenta, psy-
chospołeczne następstwa choroby oraz
znaczenie wsparcia społecznego i edu-
kacji w przygotowaniu chorego do samo-
opieki. W trzeciej części zamieszczono
opisy przypadków pacjentów z wybrany-
mi schorzeniami oraz modele pielęgno-
wania, a także wyjaśnienia zmian patofi-
zjologicznych w danym układzie oraz wy-
nikających z nich objawów. 

Książka adresowana jest zarówno do stu-
dentów pielęgniarstwa, jak i pracujących
pielęgniarek.

ISBN 978-83-200-3957-3
wydanie I
format: 16,5 x 23,5 cm
400 stron, 2 ilustracje, 13 tabel
oprawa miękka
cena katalogowa 96 zł
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Wtradycji chrzeÊcijaƒskiej Bo˝e Naro-

dzenie jest Êwi´tem upami´tniajàcym

narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to sta∏e

Êwi´to liturgiczne przypadajàce na 25 XII

wg kalendarza gregoriaƒskiego i poprzedzo-

ne okresem trzytygodniowego oczekiwania,

zwanego adwentem. W KoÊcio∏ach, które

celebrujà liturgi´ wg kalendarza juliaƒskiego,

czyli KoÊcio∏y Wschodnie, g∏ównie Grecko-

katolicki i Prawos∏awny, Bo˝e Narodzenie

przypada na 6 stycznia. Najstarszy znany do-

kument, w którym odnotowano fakt naro-

dzin w grudniu Jezusa, jest autorstwa Hipo-

lita Rzymskiego z 204 r. Znajduje si´ tam

zapis o treÊci: „Pierwsze przyjÊcie Pana na-

szego wcielonego, w którym narodzi∏ si´

w Betlejem, mia∏o miejsce ósmego dnia

przed kol´dami styczniowymi, czyli 25

grudnia”. Dzieƒ 25 grudnia, jako dat´ ob-

chodzenia pamiàtki Bo˝ego Narodzenia, po-

da∏ te˝ rzymski historyk Sykstus, Juliusz

Afrykaƒski - w roku 221. 

Gdy chrzeÊcijaƒstwo zyska∏o w Rzymie

status religii paƒstwowej, KoÊció∏ uzna∏ ob-

chodzenie w tym dniu Âwi´ta Bo˝ego Naro-

dzenia i pierwsza zachowana wzmianka

o publicznym celebrowaniu znajduje si´

w Chronografie z 354 r., a tak˝e w zbiorach

Biblioteki Watykaƒskiej. W niektórych

ChrzeÊcijaƒskich KoÊcio∏ach Êwi´ta te zaczy-

najà si´ od dnia poprzedzajàcego rocznic´

narodzin Jezusa – czyli Wigilià. W dniu tym

tradycjà w Polsce jest post, a punktem kul-

minacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do

której tradycja nakazywa∏a zasiadaç po poja-

wieniu si´ na niebie pierwszej gwiazdki, na

pamiàtk´ gwiazdy prowadzàcej Trzech Króli

do stajenki. Tradycje w tym dniu nie sà

wspólne wszystkim chrzeÊcijanom. Np. pro-

testanci nie przywiàzujà wagi do niejedzenia

mi´sa. Natomiast prawos∏awnych chrzeÊci-

jan obowiàzuje w tym dniu Êcis∏y post a˝ do

kolacji wigilijnej. Warto mimo to odnoto-

waç, ˝e w Polsce równie˝ mniejszoÊci wy-

znaniowe przestrzegajà wigilijnego postu ze

wzgl´du na specyficznà tradycj´ naszego

kraju. Obowiàzek postu zniesiono jednak

w KoÊciele katolickim w roku 1983, a post

wigilijny przesta∏ obowiàzywaç na mocy de-

cyzji episkopatu od 2003 r. Obecnie post

w Wigili´ jest jedynie zalecany.

Wed∏ug zapisanych dziejów M´drcy ze

Wschodu dà˝yli do Betlejem. Niejeden au-

tor zaczerpnà∏ z powsta∏ej wtedy legendy

przekaz o Gwieêdzie Betlejemskiej. Znalaz∏

si´ on w drugim rozdziale Ewangelii wg Êw.

Mateusza, gdzie w pierwszej cz´Êci opisany

zosta∏ ho∏d M´drców, z∏o˝ony nowo Naro-

dzonemu Jezusowi. „Przybywszy do Jerozo-

limy pragn´li oni zobaczyç dzieciàtko, albo-

wiem widzieli Jego gwiazd´ na wschodzie

i pragn´li, jako pierwsi si´ pok∏oniç. Idàc

w jej blasku doszli do miejsca, gdzie le˝a∏o

na sianku dzieci´, a obok sta∏a Maryja, mat-

ka jego, i upad∏szy na kolana pok∏onili si´

wr´czajàc przyniesione mu dary: z∏oto, ka-

dzid∏o i mirr´” (Mt. 2,2.7.9-11.) 

Zjawisko Gwiazdy Betlejemskiej pojawi-

∏o si´ w pierwszych wiekach egzegezy biblij-

nej, czyli sztuki rozumienia i wyk∏adnia

ukrytych w utworach prawd, alegorii sym-

bolicznych kodów i sensów teologicznych.

W tradycji tej przewa˝a∏ i nadal przewa˝a

poglàd o jego cudownym, nadnaturalnym

charakterze. Ciekawostk´ stanowi fakt, ˝e

w 1300 r., Enrico Scrovegni kupi∏ w Padwie

teren i wzniós∏ na nim Kaplic´ za grzechy

swego ojca Reginaldo, który znacznie si´

wzbogaci∏ na lichwie, uwa˝anej wówczas za

jeden z najci´˝szych grzechów. Reginaldo

sta∏ si´ nawet bohaterem Boskiej komedii,

w której Dante umieÊci∏ lichwiarza w piekle.

W Kaplicy tej nadal znajduje si´ s∏awny ob-

raz, namalowany przez Giotto di Bando-

ne’oniego (1267-1337) – p.t. „Gwiazda Be-

tlejemska”. Jest to pierwsze chronologicznie

dzie∏o tego malarza, którego autorstwo jest

bezdyskusyjnie mu przypisywane i uwa˝ane

równoczeÊnie za jedno z jego najwybitniej-

szych osiàgni´ç. 

Póêniej, a mianowicie po okresie Refor-

macji pojawiajà si´ ró˝nice w katolickiej

i protestanckiej tradycji. W rozwa˝aniach

nad Gwiazdà wyraênie przyczyni∏y si´ one

do wy∏onienia dwóch stanowisk: 

a) protestanckiej „teologii przyrody”, zwiàza-

nej z nurtem biblijnego fundamentalizmu, 

b) powszechnego zainteresowania astrologià. 

Oba te nurty by∏y niezwykle silne i roz-

budzi∏y instynkty badawcze naukowców.

Na prze∏omie XVI/XVII na niebie zab∏y-

s∏y dwie nowe gwiazdy: Kasjopea (1572 r.,

„supernowa”), która Êwieci∏a jaÊniej ni˝ pla-

neta Wenus. Wnikliwe i d∏ugie badania pro-

wadzone przez astronomów udowodni∏y, ˝e

Gwiazda Betlejemska nie mog∏a byç wi-

doczna podczas pobytu m´drców w Jerozo-

limie. Ale tradycja przekazu jest silniejsza.

M´drcy - jeÊli za∏o˝yç, ˝e istnieli - mogli

mieç poglàd o cechach królewskiego po-

tomka wyniesiony z królestwa, z którego

przybyli albo potrafili odnaleêç niemowl´

po skojarzeniach, jakie wzbudza∏a w nich je-

go obecnoÊç. Âwiat∏o gwiazdy betlejemskiej

jest niewàtpliwie synonimem duchowego

oÊwiecenia umys∏u. W symbolice chrzeÊci-

jaƒskiej w∏aÊnie poj´cie gwiazdy bywa u˝y-

wane jako synonim szlachetnego, wspania-

∏ego cz∏owieka. 

Jest cicho. Choinka p∏onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask Êwieczek z∏otem zasnuwa,
a z kàta, z ust brata p∏ynie
kol´da na okarynie:
Lulaj˝e, Jezuniu...

Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski

Bibliografia

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Scrovegnich 

2. Foster D.: Âwiat symboliki chrzeÊcijaƒskiej. PAX,

2001.

3. White E.G.: ˚ycie Jezusa - Znak Czasu. 1988. 

3. Ranke-Heinemann U.: Nie i amen. 1994.

Boże Narodzenie
Jest w moim kraju zwyczaj, ˝e w dzieƒ wigilijny,

Przy wzejÊciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego ∏amià chleb biblijny

Najtkliwsze przekazujàc uczucia w tym chlebie.
C. K. Norwid
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Czasem brak s∏ów by wypowiedzieç ból,
Czasem brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem
żegnamy 

Naszą Drogą Koleżankę 
która odeszła na wieczny dyżur

Zytę Spyra Pielęgniarkę Oddziałową 
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

w Gorzycach
Zawsze życzliwa, serdeczna, koleżeńska

i opiekuńcza 
Twój uśmiech i głos pozostanie 

w naszej pamięci
Żegnamy Cię Zyto! 

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie 
składają Pełnomocnik OIPIP, Zarząd i członkowie 

OZZPiP, Pielęgniarki Oddziałowe, Pielęgniarki 
Koordynujące, Pielęgniarka Epidemiologiczna 

oraz wszystkie pielęgniarki WOLO i ZOL Gorzyce

Z głębokim żalem żegnamy 
Naszego Kolegę pielęgniarza

Grzegorza Piątka
Odszedł przedwcześnie w wieku 56 lat
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Personel Oddziału Psychiatrii SP Szpitala Miejskiego

w Sosnowcu

Czasem brak s∏ów by wypowiedzieç ból 
czasem brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…
z głębokim żalem zadumą w sercu 

i łzą w oku 

żegnamy Naszą Koleżankę 
Pielęgniarkę Krystynę Lotka-Śmiłek 

Odeszła mając lat 55,
zawsze wesoła, uśmiechnięta i serdeczna. 

Wyrazy współczucia Najbliższym 
składają pielęgniarki WOLO i ZOL Gorzyce

W dniu 21.11.2010 r.
odeszła na wieczny dyżur 

Nasza Koleżanka Bronisława Peśla
lat 52 

Długoletnia Pielęgniarka 
Oddziału Chirurgii Ogólnejw Mysłowicach

Pełniła również funkcję 
Pielęgniarki Oddziałowej
Na zawsze pozostanie 

w pamięci nas wszystkich 
Przełożona oraz pielęgniarki szpitala

Z głębokim żalem, łzą w oku 
i zadumą w sercu żegnamy 

przedwcześnie zmarłą w dniu 2 listopada
2010 roku

Koleżankę Pielęgniarkę Helenę
Soboń 

Zawsze wesoła i serdeczna - taką Ją zapa-
miętamy,

łącząc się w żałobie z Rodziną 
Naczelna Pielęgniarka, 

pielęgniarki oddziałowe oraz cały zespół 
pielęgniarek i położnych PZZOZ Szpitala  w Czeladzi

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

Położnej Danucie Franczyk 
wyrazy szczerego współczucia

i wsparcia w związku ze śmiercią
Mamy

składają Przełożona Pielęgniarek 
oraz pielęgniarki i położne Szpitala w Będzinie

Matka jest ciep∏em,
nic nie musisz robiç, aby byç kochanym, 

mi∏oÊç matki nie jest obwarowana 
˝adnym warunkiem. 

Nie trzeba jej zdobywaç. 
Ta mi∏oÊç na zawsze pozostanie w Twoim

sercu.
Naszej Koleżance 

Sylwii Majchrzak-Kozłowskiej 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy 

składają koleżanki z Oddziału Nefrologii i Reumatologii
WSS Sosnowiec

Wiemy, że nic nie ukoi Twego bólu i żalu,
jesteśmy z Tobą

Koleżance Elżbiecie Kałafut 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składają Instrumentariuszki z Bloku Operacyjnego 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Jolancie Horobie 

składają Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik OIPiP,
koleżanki Oddziału Pediatrycznego ZOZ

w Rydułtowach

Łączymy się w smutku i żalu

z Koleżanką Bronisławą Bednorz
Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem
pielęgniarskim z Oddziału II Chorób Wewnętrznych

i Diabetologii w Rudzie Śląskiej

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

Koleżance Danucie Seredyńskiej
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Mamy
składają Przełożona Pielęgniarek, Pełnomocny 

Przedstawiciel ORPiP oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Serdeczne wyrazy szczerego współczucia

Koleżance Teresie Partyka 
z powodu śmierci

Mamy
składają położne i pielęgniarki 

SP Centralnego Szpitala Klinicznego SUM
w Katowicach-Ligocie

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Męża Grzegorza Piątka
Naszej Koleżance 

Małgorzacie Piątek
składa personel Pracowni Endoskopii 

Gastroenterologicznej WSS w Sosnowcu
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Koleżance Jadwidze Molesztak
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po stracie 

Męża 
składają pielęgniarki, sanitariusze, lekarze 

Oddziału Psychiatrii Górnośląskiego 
Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu 

Ukochani umarli sà z nami ju˝ blisko
W Ênie na palcach podchodzà

Czytamy ich listy
Dopiero po rozstaniu 

pami´ta si´ wszystko…
Ks. Jan Twardowski

Pielęgniarce Pani Krystynie Olejnik 
wyrazy głębokiego współczucia, żalu, 

smutku i wsparcia
w związku ze śmiercią 

Męża 
składa Naczelna pielęgniarka 

wraz z Przełożoną Pielęgniarek, 
położnymi i pielęgniarkami Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Świętochłowicach

Położnej Pani Barbarze Kasprzak 
wyrazy głębokiego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca
składa Naczelna Pielęgniarka wraz 

z Przełożoną Pielęgniarek, położnymi i pielęgniarkami 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Wyrazy współczucia dla 

Koleżanki Apolonii Wieczorek
z powodu śmierci 

Ojca 
składają pracownicy MZOZ Lędziny

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Ilonie Staw 
składa personel Poradni Specjalistycznych

w Siemianowicach Śląskich

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty

Pielęgniarce Danucie Krupińskiej 
składają pielęgniarki Izby Przyjęć Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Naszej Drogiej Koleżance 

Położnej Oddziałowej 

Wiesławie Domin
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składa personel Szpitala Powiatowego w Pyskowicach

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku
W trudnych chwilach 

sercem jesteśmy z Tobą

Pielęgniarce Pani Iwonie Kilian 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Męża
składają pielęgniarki Oddziału Kardiologicznego, 
Pielęgniarka Oddziałowa i Naczelna Pielęgniarka 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach 

Położnej Kornelii Bardzik
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Ojca
składają Przełożona Pielęgniarek, Pełnomocny

Przedstawiciel ORPiP
oraz położne i pielęgniarki Szpitala Powiatowego

w Pszczynie

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

wyrazy głębokiego współczucia 
dla naszej 

Drogiej Koleżanki Halinki Garleji
z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki pielęgniarkiz Oddziału 

Urazowo-Ortopedycznego WSS Nr 1 w Tychach

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 

Koleżance Adriannie Nycek 
składają Pielęgniarki i Położne 

Oddziału Patologii Noworodka SPSK Nr 6 

GCZD w Katowicach

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

Pielęgniarce Jolancie Dudajek
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 

Taty 
składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki

i położne Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, Bloku

Operacyjnego Ginekologicznego Szpitala w Będzinie

Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
Pielęgniarce Beacie Wsuł

składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna
oraz pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Taty

Pielęgniarce Danucie Szega
składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna

oraz pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej

Łączymy się w smutku i żalu

z Koleżanką Iwoną Czachor
z powodu śmierci 

Taty
wyrazy głębokiego współczucia

składają Naczelna Pielęgniarka – mgr D. Pelc
oraz pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Bytomiu
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, 
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Pan Jarosław Panek, w 2011 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:
05.01.2011 r.
19.01.2011 r.
02.02.2011 r.
16.02.2011 r.
02.03.2011 r.
16.03.2011 r.
30.03.2011 r.

06.04.2011 r.
20.04.2011 r.
04.05.2011 r.
18.05.2011 r.
01.06.2011 r.
15.06.2011 r.
29.06.2011 r.

06.07.2011 r.
20.07.2011 r.
03.08.2011 r.
17.08.2011 r.
31.08.2011 r.
07.09.2011 r.
21.09.2011 r.

05.10.2011 r.
19.10.2011 r.
02.11.2011 r.
16.11.2011 r.
30.11.2011 r.
07.12.2011 r.

Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w 2011 r.
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.

12.01.2011 r. 
26.01.2011 r.
09.02.2011 r.
23.02.2011 r.
09.03.2011 r.
23.03.2011 r.

13.04.2011 r.
27.04.2011 r.
11.05.2011 r.
25.05.2011 r.
08.06.2011 r.
22.06.2011 r.

13.07.2011 r.
27.07.2011 r.
10.08.2011 r.
24.08.2011 r.
14.09.2011 r.
28.09.2011 r.

12.10.2011 r.
26.10.2011 r.
09.11.2011 r.
23.11.2011 r.
14.12.2011 r.

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

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

www.izbapiel.katowice.pl, e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl
Sekretariat: tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 32 256 39 22
Dział Prawny:
Specjalista ds. prawnych udziela 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

Terminy dyżurów:



Podziękowania

Dzi´kuj´ wszystkim, którzy wspierali mnie w kampanii
wyborczej i oddali na mnie swój g∏os. Nie dosta∏am si´ do
Rady Miasta Tychy, ale zdobyte doÊwiadczenie i spotkanie
wspania∏ych ludzi pozostanie dla mnie ogromnà wartoÊcià.

Wies∏awa Sieczka – piel´gniarka, mgr pedagogiki, 
Piel´gniarka Oddzia∏owa Oddzia∏u 

Obserwacyjno-Zakaênego w Tychach, 
prezes Spo∏ecznego Stowarzyszenia Hospicjum 

im. Êw. Kaliksta I w Tychach

Pragniemy serdecznie podzi´kowaç za dofinansowanie 

wyjazdu do uzdrowiska Gocza∏kowice-Zdrój. Cieszy nas to,

˝e po wielu latach pracy, mamy mo˝liwoÊç skorzystania

z zabiegów oferowanych w szerokim zakresie us∏ug. 

Niewàtpliwie, jest to jedyna pe∏na forma wypoczynku, 

która stanowi rehabilitacj´ stanu fizycznego i psychicznego

piel´gniarek. Zaoferowano nam, podczas 10-cio dniowego

pobytu, 24 zabiegi lecznicze, trzy posi∏ki oraz du˝o spokoju

umo˝liwiajàcego wyciszenie si´ i spojrzenie z innej perspek-

tywy na naszà codziennoÊç. Dzi´kujemy równie˝ personelo-

wi uzdrowiska za ˝yczliwà atmosfer´ i fachowà opiek´, 

która to pozwoli∏a w pe∏ni odbudowaç nasze zasoby 

zdrowotne, dla dobra pacjentów i naszych rodzin.

Piel´gniarki 

Krystyna Jasiƒska-Sobik, Rybnik

Marianna Bednarska, Mys∏owice

Gra˝yna Musia∏, Sosnowiec

Katarzyna Nikel, Katowice

Nasze Sprawy ● G r u d z i e ń 2 0 1 0 35

REKLAMA

Serdeczne podzi´kowania dla ca∏ego Zespo∏u Lekarzy i Pie-
l´gniarek Oddzia∏u Kardiologiczno-Wewn´trznego Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrz´biu
Zdroju, a w szczególnoÊci Ordynatora Oddzia∏u dr n.
med. H. Sobocika, Piel´gniarki Oddzia∏owej J. Tomczak,
lek. med. G. Adamek oraz dr n. med. R. Jarosza, za wy-
jàtkowà, ciep∏à i profesjonalnà opiek´ lekarskà i piel´gniar-
skà, wraz z ˝yczeniami pe∏nych mi∏oÊci i zdrowia Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia

sk∏ada pacjentka Maria Ma∏yjurek




