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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
28 marca 2011 roku odby∏ si´ XXVI Okr´gowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach. Polecamy Waszej uwadze podj´te Uchwa∏y, Stanowisko, Apele
i Wnioski oraz materia∏y  zwiàzanà z aktualnymi wydarzeniami w piel´gniarstwie.

Wraz z rozwojem piel´gniarstwa profesjonalnego i praktyki zawodowej po-
wstajàce stowarzyszenia i korporacje wyznacza∏y standardy etycznego post´powa-
nia piel´gniarek. Po raz pierwszy tekst kodeksu zainicjowany przez Mi´dzynaro-
dowà Rad´ Piel´gniarek w 1923 roku, zosta∏ zatwierdzony w 1953 roku. W na-
st´pnych latach  podejmowane by∏y nowelizacje. Zach´ceni przez autork´ tekstu
publikowanego w niniejszym numerze, kontynuujmy pog∏´bionà dyskusj´ wokó∏
istoty piel´gniarstwa, piel´gnowania, roli spo∏ecznej piel´gniarstwa, roli piel´-
gniarki/po∏o˝nej, charakteru opiekuƒczoÊci, kompetencji, samodzielnoÊci, odpowie-
dzialnoÊci oraz codziennych wyborów etycznych w praktyce piel´gniarskiej.

W procesie pracy piel´gniarki/po∏o˝nej pojawia si´ wiele trudnoÊci, dylematów.
Cz´sto zadajemy pytanie: – Jakie zastosowaç regu∏y, metody u∏atwiajàce wprowa-
dzanie zmian, rozwiàzanie problemów? W niniejszym Biuletynie autorka propo-
nuje wykorzystaç w zespo∏ach  metod´ dyskusji. Jej podj´cie wymaga jednak dystan-
su od emocji, ustalenia i przestrzegania regu∏ przebiegu dyskusji, merytorycznej re-
fleksji. Skorzystajmy ze wskazówek autorki.

Zaka˝enia bakteryjne uk∏adu moczowego stanowià cz´sty problem kliniczny.
Autorzy w I cz´Êci prezentowanego tekstu, na tle opisu infekcji ogólnoustrojowych
powsta∏ych w efekcie cewnikowania dróg moczowych, przypominajà nam wskazania
i przeciwwskazania do cewnikowania, zasady wyboru cewnika, ich wady i zalety,
wskazujà stosowane aktualnie antyseptyki oraz akcentujà zasady post´powania
w cewnikowaniu p´cherza moczowego. Wiedza o post´powaniu zgodnym z procedu-
rami, stanowi podstaw´ wyeliminowania wystàpienia zaka˝enia odcewnikowego.

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

jak iwa 

obsypana 
swymi kotkami srebrno z∏ocistymi
co na wietrze ko∏yszà si´ i pr´˝à
jest zawsze liryczna i perlista
… bo to nasza, mazowiecka 

wierzba p∏aczàca 
w szum liÊci zas∏uchana
od wieczora do rana

E. Willaume-Pielka
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
W obliczu czekajàcych nas zmian zwiàzanych z przygotowywaniem aktów prawnych umo˝liwiajàcych zak∏adom

opieki zdrowotnej przekszta∏cenia dozwolone w systemie ochrony zdrowia, a w praktyce zmierzajàce do mo˝liwoÊci
niekontrolowanego funkcjonowania zak∏adów opieki zdrowotnej korzystajàcych ze Êrodków publicznych, istnieje
pilna potrzeba wprowadzenia zmian w aktach prawnych stabilizujàcych ca∏y system ochrony zdrowia.

Prace nad wszystkimi projektami trwa∏y krótko, co z jednej strony mo˝e sugerowaç ich wczeÊniejsze przygotowa-
nie, a wi´c jedynie aktualne wykorzystanie tych˝e projektów. Z drugiej strony fakt ten napawa wàtpliwoÊciami, 
co do ich wiarygodnoÊci i rzetelnych konsultacji spo∏ecznych. Projekt ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej znalaz∏ si´ 
w naszych r´kach do konsultacji w dniu 13 wrzeÊnia 2010 roku. W wyniku konsultacji nasze wàtpliwoÊci dotyczy∏y
wielu zapisów projektu ustawy. 

Informacje te przekazane zosta∏y m.in. w paêdzierniku 2010 roku w Biuletynie Informacyjnym Okr´gowej Izby
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach „Nasze Sprawy” oraz na spotkaniach pe∏nomocnych przedstawicieli ORPiP.
W dniach 9-10 listopada 2010 roku odby∏y si´ spotkania pe∏nomocnych przedstawicieli z radcà prawnym, który wy-
jaÊni∏ na czym polega niebezpieczeƒstwo proponowanych zmian w projekcie ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej oraz ich
skutków zarówno dla pacjenta, jak i piel´gniarki i po∏o˝nej.

W dniu 15 wrzeÊnia Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych podj´∏a stanowisko (nr 51) w sprawie odrzucenia
niekorzystnych dla samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych zmian w projekcie ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej, wskazu-
jàc jednoczeÊnie na koniecznoÊç zebrania podpisów pod listami w sprawie odrzucenia projektu w ca∏oÊci. W efekcie
z naszego regionu nap∏yn´∏o 1984 podpisów zebranych zaledwie w ciàgu kilku dni.

Po d∏ugiej, merytorycznej dyskusji, ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo zagro˝enia zdrowia i ˝ycia pacjenta oraz
personelu, jak i ryzyko funkcjonowania ca∏ego systemu, projekt ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej zosta∏ odrzucony
w ca∏oÊci stanowiskiem Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach z dnia 25 wrzeÊnia 2010 roku,
które zosta∏o opublikowane w Biuletynie „Nasze Sprawy” w paêdzierniku 2010 roku.

W tym miejscu nale˝y równie˝ wspomnieç o 55 niezwykle istotnych uwagach do projektu ustawy o dzia∏alnoÊci
leczniczej, zg∏oszonych 8 paêdziernika 2010 roku przez Naczelnà Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych, Polskie Towarzy-
stwo Piel´gniarskie oraz Ogólnopolski Zwiàzek Zawodowy Piel´gniarek i Po∏o˝nych, które to Êwiadczà o niedoskona-
∏oÊci przedmiotowego projektu ustawy. 

Od tego czasu min´∏o kilka miesi´cy, podczas których wielokrotnie wskazywaliÊmy na ryzyko wynikajàce z wpro-
wadzenia przedmiotowego projektu Ustawy. Bioràc pod uwag´ drog´ projektu ustawy oraz proces legislacji istnieje
bardzo du˝e prawdopodobieƒstwo szybkiego wprowadzenia jej w ˝ycie. Na czas d∏u˝szy zatrzymujemy si´ nad zapi-
sami umo˝liwiajàcymi podpisywanie umów cywilnoprawnych z piel´gniarkami i po∏o˝nymi, które sk∏aniajà do ˝ywej
dyskusji i rozwa˝aƒ. Wynikiem tego podczas ostatniego XXVI Okr´gowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Katowicach podj´te zosta∏o przez delegatów stosowne stanowisko, które przedstawiamy poni˝ej.

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

Mariola Bartusek
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Warszawa, 21 marca 2011 r.

Wzwiązku z medialną dyskusją nad
ustawą o działalności leczniczej,

która spowodowała protest Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych w sprawie zakazu zawie-
rania umów kontraktowych z pielęgniar-
kami i położnymi w szpitalach, w imieniu
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych apeluję do Pana Premiera o podję-
cie przez rząd debaty na temat proble-
mów polskiego pielęgniarstwa i zanie-
dbań wynikających z ustawicznych re-
form systemu ochrony zdrowia i opieki
społecznej.

Należy wskazać, iż już w rekomenda-
cjach Konferencji „Biały Szczyt” z dnia
19 marca 2008 roku podkreślono, iż
w celu przeprowadzenia zmian poprawia-
jących efektywność systemu ochrony
zdrowia konieczne jest zwiększenie po-
ziomu nakładów publicznych na ochronę
zdrowia. Wobec niespełnienia powyż-
szego warunku, szybka poprawa bezpie-
czeństwa zdrowotnego pacjentów, rów-
nowagi finansowej placówek opieki zdro-
wotnej i całego systemu oraz spokoju
społecznego w sektorze ochrony zdro-
wia nie będzie możliwa.

Niezrealizowanie postulatów z przedmio-
towej konferencji oraz ciągła wojna ide-
ologiczna między partiami politycznymi
o kierunki zmian w organizacji systemu
ochrony zdrowia nie służą wypracowaniu
tak potrzebnego w przedmiotowej spra-
wie ponadpartyjnego porozumienia.

Szczególny niepokój samorządu
pielęgniarek i położnych budzą:
• brak realizacji, podnoszonej również

w powyższych rekomendacjach, kwe-
stii ustawowego zagwarantowania wy-
nagrodzeń pracowników medycznych.
W sytuacji drastycznie niskiego wyna-
gradzania pielęgniarek i położnych
i bardzo odpowiedzialnej pracy, brak
takich rozwiązań w odniesieniu do za-
wodów pielęgniarki i położnej jest cał-
kowicie nieuzasadnione. Określenie
minimalnego wynagrodzenia odpowia-
dałoby posiadanym kwalifikacjom za-
wodowym, nakładowi pracy oraz za-
kresowi odpowiedzialności zawodo-

wej, jak również służyłoby zwiększeniu
prestiżu zawodu pielęgniarki i położ-
nej.

• brak dostosowania i aktualizacji obo-
wiązujących przepisów prawa odno-
śnie kwestii czasu pracy i dyżurowania
do regulacji zawartych w Dyrektywie
2003/88/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 4 listopada 2003
roku dotyczącej niektórych aspektów
organizacji czasu pracy. Szczególnie
istotna jest kwestia braku regulacji
prawnych w zakresie czasu pracy pra-
cowników medycznych, w tym pielę-
gniarek i położnych, wykonujących
pracę w systemie zmianowym, którzy
sprawują bezpośrednią opiekę nad pa-
cjentem przebywającym w szpitalu dłu-
żej niż 24 godziny. W przypadku za-
miany umowy o pracę powyższego
pracownika na umowę cywilnoprawną,
pracownik ten jest de facto zobowiąza-
ny do realizacji świadczeń w nieograni-
czonym wymiarze czasowym. Należy
wyraźnie wskazać, iż wobec braku od-
powiednich regulacji m.in. w zakresie
norm czasu pracy pielęgniarek pracu-
jących na tzw. umowach cywilnopraw-
nych pojawiła się tendencja wymusza-
nia na pielęgniarkach, położnych zmia-
ny formy zatrudnienia z umowy o pracę
w stacjonarnym zakładzie opieki zdro-
wotnej na umowy cywilnoprawne,
w tym w szczególności na umowę na
realizację świadczeń zdrowotnych
w formie indywidualnej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki, przy jedno-
czesnym zachowaniu dotychczaso-
wych warunków wykonywania pracy.
Powyższa praktyka stanowi naruszenie
przepisów prawa pracy o niedopusz-
czalności zastępowania umowy o pra-
cę umową cywilnoprawną (Art. 22 § 1
– Kodeksu pracy), bowiem pielęgniar-
ka, położna, która udziela świadczeń
zdrowotnych na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej realizuje na rzecz zakła-
du świadczenia tożsame, jak w przy-
padku umowy o pracę, pod kierownic-
twem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez zakład opieki zdrowot-
nej, a zakład wypłaca jej odpowiednie
wynagrodzenie. Powyższe działania są
podyktowane zwykle zamierzeniem
pracodawców, którzy aby obniżyć

koszty pracy są zainteresowani szcze-
gólnie umowami cywilnoprawnymi. Po-
nadto, oprócz mniejszych kosztów
w przypadku zatrudnienia pielęgniarki,
położnej na podstawie umowy cywil-
noprawnej, w stacjonarnym zakładzie
opieki zdrowotnej nie obowiązują pra-
codawcy, którym jest zakład opieki
zdrowotnej, przewidziane dla pracow-
ników przepisy odnośnie czasu pracy,
w tym w szczególności art. 32ja usta-
wy o zakładach opieki zdrowotnej,
wskazujący, iż lekarze oraz inni posia-
dający wyższe wykształcenie pracow-
nicy wykonujący zawód medyczny, za-
trudnieni w zakładzie opieki zdrowot-
nej przeznaczonym dla osób, których
stan zdrowia wymaga udzielania cało-
dobowych świadczeń zdrowotnych,
mogą być, po wyrażeniu na to zgody
na piśmie, zobowiązani do pracy w za-
kładzie opieki zdrowotnej w wymiarze
przekraczającym przeciętnie 48 go-
dzin na tydzień w przyjętym okresie
rozliczeniowym (tzw. klauzula opt-out).

W związku z brakiem powyższych ograni-
czeń czasu pracy, istnieje pełna swobo-
da umów w zakresie kształtowania czasu
pracy pielęgniarek i położnych zatrudnio-
nych na kontraktach, co prowadzi często
w praktyce do określenia czasu pracy na
poziomie znacznie przewyższającym
200 godzin miesięcznie. W opinii NRPiP
umowne ustalanie normy czasu pracy na
wskazanym wyżej poziomie jest całkowi-
cie nieuzasadnione, gdyż stanowi de fac-
to usankcjonowanie pracy ponad normę,
zwiększenie zakresu odpowiedzialności
zawodowej w stosunku do posiadanych
kwalifikacji i może prowadzić do zagroże-
nia zdrowia lub życia samej pielęgniarki,
położnej wskutek ciągłego przemęcze-
nia spowodowanego wykonywaniem tak
stresującej i odpowiedzialnej pracy. Po-
wyższa praktyka rodzi również obawy
o realne zapewnienie bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentom przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych przez pielęgniar-
ki i położne, które pracują w ponadprze-
ciętnym wymiarze czasu pracy. Zwraca-
my także uwagę, iż sytuacja ta ma wpływ
na pogłębienie się zjawiska wypalenia
zawodowego pielęgniarek i położnych
spowodowanego zbyt dużym obciąże-
niem psychofizycznym. 

List Otwarty do Prezesa Rady Ministrów
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• brak jasnej i jednolitej polityki zdro-
wotnej państwa w zakresie systemo-
wego przeciwdziałania niedoborom
kadrowym pielęgniarek i położnych,
które mogą rodzić negatywne skutki
dla funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia i opieki społecznej w Polsce,
a tym samym dla bezpieczeństwa
zdrowotnego polskiego społeczeń-
stwa. Należy wskazać, iż konieczne
jest wprowadzenie rozwiązań praw-
nych gwarantujących prawidłową
i dostateczną obsadę pielęgniarek
i położnych w placówkach ochrony
zdrowia oraz opieki społecznej, co
zapewni pacjentom odpowiednią do-
stępność do świadczeń zdrowotnych
realizowanych przez pielęgniarki i po-
łożne. 

• przeciwdziałanie postępującemu
zmniejszaniu się zainteresowania
studentów wyborem kierunku stu-
diów pielęgniarstwo. Promocja tak
społecznie potrzebnego zawodu
i zwiększenie jego atrakcyjności dla
młodego pokolenia wymaga wdroże-
nia zmian systemowych w prognozie
dwudziestoletniej przy uwzględnie-
niu zmian demograficznych i epide-

miologicznych społeczeństwa pol-
skiego.

• brak rozwiązań systemowych, które
gwarantowałyby prowadzenie racjonal-
nego kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych i porządkowałyby
kompetencje zawodowe w całym syste-
mie.

Wątpliwości NRPiP wiążą się również
z aktualnie toczącymi się pracami legi-
slacyjnymi nad projektami ustaw refor-
mujących system ochrony zdrowia. Wo-
bec braku zwiększenia nakładów finan-
sowych na ochronę zdrowia, propono-
wane istotne zmiany organizacji i funk-
cjonowania systemu ochrony zdrowia
zakładające m.in. przekształcenie szpi-
tali w spółki czy też likwidację istniejące-
go chaosu w polityce lekowej, mogą
być trudne do zrealizowania, co prze-
kłada się również na stopień zabezpie-
czenia bezpieczeństwa zdrowotnego
pacjentów.

Wnosimy o rozważenie, aby w sprawie
kontraktów w szpitalach wypowiedziała
się również Rada Ochrony Pracy przy
Sejmie RP oraz Komisja Trójstronna ds.

Społeczno-Gospodarczych w przedmio-
cie, czy narastający problem samozatrud-
niania się pracowników stanowić może
precedens obchodzenia przepisów pra-
wa pracy.

Przedstawiając powyższe kwestie NRPiP
wyraża jednocześnie nadzieję, iż zosta-
nie podjęta debata, która pozwoli sku-
tecznie wypracować rozwiązania nara-
stających od wielu lat problemów.

Z poważaniem
Elżbieta Buczkowska

Prezes NRPiP

Przesłano do:
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Przewodniczący klubów 
parlamentarnych Sejmu i Senatu RP
Komisja Trójstronna 
ds. Społeczno-Gospodarczych 
Przewodniczący ORPIP

Minister Zdrowia 
Warszawa, 23.03,2011 r. 
Ewa Kopacz 
MZ-GM-079-2456-130/MP/201 1 

Sz. P. 
Elżbieta Buczkowska 
Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Mając na uwadze dobro pacjenta,
a jednocześnie dbając o jedną z klu-

czowych grup zawodowych, jakimi są pie-
lęgniarki i położne, niezbędne jest podję-
cie dialogu zmierzającego do zakończenia
sztucznych podziałów w zawodzie.

Ostatnie wydarzenie w Sejmie i protesty
pielęgniarek OZZPIP wywołują zaniepo-
kojenie pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia podjęło rozmowy
z protestującymi w Sejmie. Przez czte-

ry dni trwały intensywne prace, aby
w jak najlepszy możliwy sposób chronić
prawa pracownicze pielęgniarek i po-
łożnych. Pragnę poinformować, że re-
sort zdrowia przedstawił szereg kon-
kretnych rozwiązań będących odpo-
wiedzią na zgłoszone postulaty prote-
stujących. 

Propozycje składane przez Minister-
stwo Zdrowia zawierały między innymi:

1) gwarancję minimum 11. godzinnego
nieprzerwanego dobowego odpo-
czynku;

2) zakaz dyskryminacji pielęgniarki i po-
łożnej bez względu na formę wykony-
wanego zawodu;

3) gwarancję braku możliwości wypowie-
dzenia pielęgniarce umowy o pracę ze
względu na odmowę przejścia na

umowę kontraktową (zakaz przymu-
szania do zmiany formy wykonywania
zawodu); 

4) obowiązek ewidencjonowania czasu
pracy pielęgniarek i położnych przez
kierownika jednostki;

5) obowiązek informowania Państwowej
Inspekcji Pracy i MZ o wszystkich
umowach cywilnoprawnych zawiera-
nych przez kierownika jednostki.

Ubolewam, że żadna z wymienionych
propozycji nie została przyjęta przez
przedstawicieli OZZPiP.

Apeluję do Samorządu Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych o podjęcie me-
diacji w organizacjach pielęgniarek/po-
łożnych, celem uzgodnienia jednolitego
stanowiska środowiska.

Pismo Minister Zdrowia do Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Wdniu 24 marca 2011 r. w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia odbyło się

spotkanie Minister Zdrowia Ewy Kopacz
z przedstawicielami Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

Ze strony NRPiP w spotkaniu udział wzię-
li: Elżbieta Buczkowska Prezes NRPiP,
Tomasz Niewiadomski Sekretarz NRPiP,
Hanna Gutowska Skarbnik NRPiP.

W czasie spotkania omówiono treść pi-
sma z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
podjęcia mediacji w organizacjach pielę-
gniarek i położnych w celu uzgodnienia
jednolitego stanowiska środowiska zawo-
dowego pielęgniarek i położnych i aktual-
nych problemów polskiego pielęgniar-
stwa, w tym wynikających z ustawy z dnia
18 marca 2011 r. o działalności leczniczej
i związaną z tym akcją protestacyjną OZZ-
PiP przeciw umowom cywilnoprawnym
pielęgniarek i położnych w stacjonarnych
zakładach opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele NRPiP przedstawili Pani
Minister Stanowisko V Krajowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia
2007 r. w sprawie formy zatrudniania pie-
lęgniarek w lecznictwie stacjonarnym.

Pani Minister Ewa Kopacz udzieliła
przedstawicielom NRPiP informacji nt.
rozwiązań zaproponowanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia, będących odpowie-
dzią na postulaty złożone przez protestu-
jące pielęgniarki. 

Zdaniem przedstawicieli NRPiP forma
przedstawienia rozwiązań jest zbyt ogól-
nikowa i bez przedstawienia projektów
konkretnych zapisów do ww. ustawy jest
niemożliwa do oceny w zakresie wdroże-
nia ich w życie.
W odpowiedzi na sugestię zawartą w ww.
piśmie, dotyczącą zorganizowania przez
samorząd zawodowy debaty z udziałem
przedstawicieli pielęgniarek i położnych
zrzeszonych w pielęgniarskich stowarzy-

szeniach naukowych i związkach zawo-
dowych, w celu ustalenia priorytetowych
działań, których efektem byłoby rozwiąza-
nie problemów naszego środowiska,
przedstawiciele NRPiP oświadczyli, iż po-
dejmą się - zgodnie ze swoim ustawowym
obowiązkiem integracji środowiska - zor-
ganizowania takiego spotkania w celu wy-
pracowania rekomendacji dla Minister
Zdrowia przez wszystkie organizacje sku-
piające pielęgniarki i położne oraz przed-
łożenie ich przez samorząd zawodowy.
Jednym z omawianych zagadnień była
konieczność przyspieszenia prac zespołu
powołanego przez Ministra Zdrowia do
spraw ustalenia norm zatrudnienia i wpro-
wadzenia efektów jego pracy w życie, tak
aby obowiązywały one we wszystkich za-
kładach opieki zdrowotnej, których dzia-
łalność w jakikolwiek sposób finansowa-
na byłaby ze środków publicznych.

Prezes NRPiP
Elżbieta Buczkowska

Notatka ze spotkania z Minister Zdrowia Ewą Kopacz w dniu 24 marca 2011 r.

Zarząd Regionu Śląskiego 
Sosnowiec, 23 marca 2011 r.

Szanowna Pani
Mariola Bartusek
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP
zwraca się do Samorządu OIPiP na-

szego Województwa o wsparcie dla śro-
dowiska pielęgniarek i położnych w spra-
wie walki o prawa pracowników związa-
nej z ostatnimi wydarzeniami, będącymi
przedmiotem doniesień medialnych.
Związek nasz obserwuje całkowitą nie-
moc przedstawicieli wybranych przez
społeczeństwo. Jest to zupełnie niezro-
zumiałe mając na uwadze fakt, że sprawa
dotyczy służby zdrowia i znacznej części
pracowników tam pracujących. 
Głodujące i protestujące pielęgniarki nie
bez powodu domagają się w Ustawie
o działalności leczniczej zakazu kontrak-
towania usług pielęgniarskich w szpita-
lach, mając liczne zastrzeżenia co do for-
my i sposobu takiego organizowania pra-
cy. Niestety z przykrością stwierdzamy,

że poziom informacji oraz świadomości,
szczególnie wśród osób uchwalających
przepisy prawa nie jest wystarczający.
Sprowadzenie sprawy do kwestii, „czy
ktoś może prowadzić działalność gospo-
darczą czy też nie” jest nieporozumie-
niem. 
Większość zdaje się niedostrzegać pro-
blemu, jaki faktycznie istnieje. Jaką zdol-
ność skupienia się i prawidłowego wyko-
nywania pracy może mieć pracownik po
jej wykonywaniu przez dwanaście, szes-
naście czy dwadzieścia godzin? To pyta-
nie powinno zostać odniesione 
do wykonywanej pracy. Inaczej wygląda,
bowiem sprawa w przypadku pracy pole-
gającej na wykonywaniu prostych czyn-
ności, gdzie pomyłka może jedynie skut-
kować szkodą w rzeczy, a inaczej gdy po-
myłka może dotyczyć zdrowia i życia czło-
wieka. Czy byliby Państwo zadowoleni
gdyby opiekę nad dzieckiem w szpitalu
sprawowała osoba, która nieprzerwanie
wykonuje prace przez 14 godzin? Jaka
jest efektywość takiego pracownika? Po-
jawiające się głosy o zadowoleniu na-
szych koleżanek i kolegów zatrudnionych

na tzw. kontraktach można skonfronto-
wać jednym pytaniem. Ile z nich wolałoby
jednak stosunek zatrudnienia przy tych
samych uposażeniach?. Prawdopodob-
nie wszyscy. Problem nie sprowadza się
do organizacji pracy, lepszej wydajności
itp., ale do pieniędzy. W naszej grupie za-
wodowej jest to istotny element, zarobki
bowiem nie są wysokie. Stąd wykazujemy
zrozumienie dla koleżanek, 
które pracują na kontraktach bowiem nie
wynika to tyle z ich woli co z konieczno-
ści i obawy przed utratą pracy. Samo wy-
rażenie wobec pracodawcy chęci takiej
formy pracy wynika z tego, że doskonale
wiedzą o braku możliwości skutecznego
wpływania na zmiany organizacyjne,
a w konsekwencji na swoje zatrudnienie.
Nasz sprzeciw oraz nasze wszystkie do-
tychczasowe działania, w których więk-
szość z nich uczestniczyła (Białe Mia-
steczko, tzw. ustawa 203 itd.) nie ma
prowadzić do pozbawienia ich pracy, ale
do otrzymywania takiego samego wyna-
grodzenia w ramach stosunku pracy.
Praca przez nie wykonywana ma taki
charakter niezależnie od tego, co sobie

Pismo Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP
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Minister Zdrowia 
Warszawa, 25.03.2011 r. 
Ewa Kopacz 
MZ-GM-079-2456-13”7/MP/201 1 

Drogie Koleżanki, 
Piszę do Was nie tylko jako minister zdro-
wia, ale także jako lekarz, Wasza kole-
żanka, przez lata pracująca ramię w ra-
mię z pielęgniarkami.
Razem jesteśmy reprezentantami tej
szczególnej grupy zawodów zaufania pu-
blicznego, którym społeczeństwo przy-
znało szczególną rolę i odpowiedzial-
ność. Współodpowiadamy za dobro naj-
wyższe, jakim jest życie i zdrowie czło-
wieka. Pielęgniarski czepek to symbol
empatii i serdecznego pochylenia się
nad chorym człowiekiem.

W zreformowanym systemie opieki zdro-
wotnej rola ta nie ulegnie jakiejkolwiek
zmianie. Pragnę Was o tym zapewnić.
Jesteśmy równi wobec celu naszego po-
wołania, jakim jest służba polskiemu pa-
cjentowi. 

Szanowne Panie, 
Nowoczesne, demokratyczne państwo
dopuszcza różnorodne formy zatrudnie-
nia, dbając zarazem, aby żadna z tych
form, czy będzie to umowa o pracę, czy
umowa cywilnoprawna, zwana popular-
nie „kontraktem”, nie stała się zarzewiem
dyskryminacji lub nierównego traktowa-
nia przez pracodawcę. Na straży tego
stoją mechanizmy prawne, stoją sądy,
stoją instytucje kontrolne państwa, takie
jak inspekcja pracy. Macie czuć się bez-
piecznie, aby dobrze wypełniać Waszą
misję, Wasze powołanie. 

Zmiany w systemie ochrony zdrowia
w żadnym stopniu nie naruszają zasady
swobody wyboru sposobu zatrudnienia,
nie likwidują ani nie ograniczają zawiera-
nia umów o pracę, tak jak nie likwidują,
ani nie ograniczają zawierania kontrak-
tów. Decyzja w tym zakresie ma należeć
tylko do Was.

Pragnę zapewnić te z Was, które pra-
cują na podstawie umowy o pracę,

czujcie się bezpieczne. Nikt nie może
zmusić Was, wbrew Waszej woli, do
zmiany takiej umowy na inną formę za-
trudnienia, do przejścia na „kontrakt”.
Będziemy tego bacznie pilnować. Za-
pobiegniemy ewentualnemu wymusza-
niu zmiany formy zatrudnienia pielę-
gniarek na umowy cywilnoprawne. Ale
muszę też podkreślić, że będziemy
przeciwstawiać się zmuszaniu pielę-
gniarki lub położnej, pracującej z wła-
snej woli i własnego wyboru na kontrak-
cie, aby poddała się reżimowi umowy
o pracę.

Raz jeszcze zapewniam, że ustawy refor-
mujące system ochrony zdrowia w ni-
czym nie pogorszą Waszej sytuacji, prze-
ciwnie, zmiany w systemie przyczynią się
do jej poprawy. 

W służbie polskiemu pacjentowi nie mo-
że być podziału na pielęgniarki lepsze
lub gorsze ze względu na formę ich za-
trudnienia. Jesteście potrzebne przy łóż-
kach chorych. Brakuje Was tam.

pracodawca w umowie cywilnoprawnej
wymyśli, celem ukrycia rzeczywistego
charakteru zawartej umowy.
Te wszystkie okoliczności są pomijane
w toku dyskusji, która sprowadza się do
powoływania wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego, badającego zagadnienie wy-
konywania działalności gospodarczej
przez pielęgniarki w zupełnie innym kon-
tekście. 
Zarząd OZZPiP Regionu Śląskiego nie
będzie komentował wypowiedzi niektó-
rych osób wskazujących na inny charak-
ter protestu niż dbałość o dobro pracow-
ników i pacjentów. Związki Zawodowe są
ostatnim bastionem i jednym w pełni nie-
zależnym podmiotem, który może wal-
czyć o prawa pracowników, co zostało
niejednokrotnie udowodnione w historii
i ma miejsce każdego dnia. Argumenty
podobne tym jakie zgłaszano już kiedyś,
w stylu „wichrzyciele Narodu” są dla nas
obojętne. Pozycja negocjacyjna pracow-
nika nie będzie i nie jest taka jak praco-
dawcy. Przy stosunkowo dużej stopie
bezrobocia, każdy obawia się o swoje
zatrudnienie i gotowy jest przyjąć prak-

tycznie każde warunki aby utrzymać ro-
dzinę i siebie. Rozmawiajac o publicznej
służbie zdrowia należy zapytać gdzie by-
ły przez te wszystkie lata samorządy, or-
gany założycielskie zakładów opieki
zdrowotnej, w trakcie zadłużania szpitali.
Ile wykonano w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej niezależnych eksper-
tyz dotyczących zarządzania i wydatko-
wania środków przez te zakłady pod ką-
tem celowości wydatków i ich prawidło-
wości. Sięgając po kolejne oszczędno-
ści, wyciągnięto rękę po prawa pracow-
ników wynikające z przepisów prawa pra-
cy, stanowiące dla nich pewne gwaran-
cje wynikające z systemu przyjętego
w całym cywilizowanym świecie. 
Jednocześnie, w naszej ocenie naraża
się pacjentów, na możliwość sprawowa-
nia opieki przez osoby, które wykonują
pracę w czasie uniemożliwiającym przy-
jęcie, że osoby te nie są zmęczone
w sposób mogący wpływać na świadczo-
ną pracę. Dodatkowo należy sobie po-
stawić pytanie, w którym momencie sto-
sunek pracy różni się od umowy cywilno-
prawnej, skoro pielęgniarka pozostaje

w takim samym układzie organizacyjnym,
podległościowym i prawnym, a różnica
polega na zmianie czasu pracy (brak ja-
kichkolwiek ograniczeń) i podniesieniu
(nie zawsze) wynagrodzenia. 
Na uwadze należy mieć fakt, że sankcjo-
nowanie takiej sytuacji w służbie zdrowia
(zatarcia różnicy pomiędzy stosunkiem
pracy, a umową cywilnoprawną) szybko
zostanie przeniesione na inne gałęzie
gospodarki.
Jako przedstawiciele OZZPiP Zarządu
Regionu Śląskiego, uważamy, iż należy
się zastanowić w jaki sposób uregulować
poprawne formy wykonywania zawodów
medycznych tak, aby nie dochodziło do
nadużyć.
Oczekujemy, że decyzje o tak ważnym
znaczeniu będą podejmowane po głębo-
kiej analizie i zbadaniu problemu oraz
uwzględnieniu konsekwencji społecz-
nych i gospodarczych.

Z poważaniem
Za Zarząd

Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Regionu Śląskiego

Jadwiga Dziurkowska-Wolny

Pismo Minister Zdrowia do Pielęgniarek
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▼ Stanowisko 

XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zagwarantowania pielęgniarkom i położnym dodatkowych środków ochrony prawnej

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mając na uwadze dobro pacjentów oraz

ochronę zawodu pielęgniarki i położnej, stoją na stanowisku, iż w projekcie ustawy o działalności leczniczej należy wprowadzić:

1) zakaz przymuszania pielęgniarek i położnych do zmiany formy prawnej wykonywania zawodu z umowy o pracę na umowę cywil-

noprawną, a co za tym idzie gwarancję braku możliwości wypowiedzenia pracownikowi przez pracodawcę umowy o pracę pod

pozorem reorganizacji zakładu pracy związanej ze zmianą formy zatrudnienia na formę cywilnoprawną, a w szczególności umo-

wy o udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne powierzanej podmiotom zewnętrznym, 

2) zakaz samozatrudnienia na umowie cywilnoprawnej pielęgniarek/położnych w sytuacjach wymagających całodobowej opieki nad

pacjentem,

3) odpowiednie stosowanie przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy w przypadku samozatrudnienia pielęgniarki/położnej

na umowie cywilnoprawnej,

4) obowiązek kwartalnego przekazywania Państwowej Inspekcji Pracy, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz właściwym te-

rytorialnie organom samorządu pielęgniarek i położnych, wykazów pielęgniarek i położnych, wraz numerami wpisów do rejestru

indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, które wykonują zawód w ramach praktyki za-

wodowej na podstawie umów o udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne, w danym zakładzie,

5) zakaz dyskryminowania pielęgniarek i położnych ze względu na formę wykonywania zawodu, tzn. na to czy pielęgniarka/położna

wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej w ramach samozatrudnienia. 

Pielęgniarki, położne nierzadko dobrowolnie godzą się na podpisywanie tzw. kontraktów, mając świadomość ich pozornego charak-

teru, przede wszystkim z tego względu, że są w różny sposób przymuszane przez pracodawców (m. in. przez informacje o plano-

wanej likwidacji stanowisk pracy w związku z reorganizacją zakładu i outsourcingiem usług pielęgniarskich/położniczych, wieloletni

brak podwyżek wynagrodzenia za pracę, obietnice znacznego podwyższenia wynagrodzenia pod warunkiem zmiany formy zatrud-

nienia z umowy o pracę na tzw. kontrakt) do przystępowania do konkursów ofert na świadczenia zdrowotne w trybie art. 35a usta-

wy o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 98 z późn. zm.), a następnie do rozwiązywania umów o pracę na

podstawie tzw. porozumienia stron. 

Nawet pomimo kategorycznego brzmienia art. 22 § 12 Kodeksu pracy, który stanowi, iż niedopuszczalnym jest zastępowanie

umowy o pracę, umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art. 22 § 1 Kodeksu

pracy, pielęgniarki/położne w sytuacji naruszenia przedmiotowego przepisu, w obawie przed pracodawcą i ewentualną utratą

pracy, nie informują o tych naruszeniach Państwowej Inspekcji Pracy, ani nie dochodzą swoich praw przed sądami pracy. 

Mając na uwadze powyższe, Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, uważają

że należy uszczegółowić projektowane regulacje prawne związane z zatrudnieniem cywilnoprawnym pielęgniarek i położnych, po-

przez zagwarantowanie im dodatkowych środków ochrony prawnej. 

Sekretarz Przewodnicząca

XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
odbył się dnia 28 marca 

w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
Zjazd rozpocz´∏a Przewodniczàca ORPiP w Katowicach Mariola Bartusek witajàc serdecznie zaproszonych goÊci
oraz wszystkich delegatów i uczestników Zjazdu.
Po wystàpieniach zaproszonych goÊci w osobach:
– Konsultant Krajowy w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicznego – Pani Beata Ochocka
– Przewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego – Pani Gra˝yna Franek
przystàpiono do wyboru Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych.

Przewodniczàcà Zjazdu zosta∏a Pani Czes∏awa Brylak-KozdraÊ, Wiceprzewodniczàcym Pan Bartosz Szczud∏owski,
a Sekretarzem Ma∏gorzata Baran. Przewodniczàcà Komisji Mandatowej zosta∏a Pani Ewa Molka, Komisji
Uchwa∏ i Wniosków – Pani Anna Grelowska.
Komisja Mandatowa stwierdzi∏a prawomocnoÊç Zjazdu, gdy˝ na ogólnà liczb´ 549 delegatów w Zjeêdzie wzi´∏o
udzia∏ 364 delegatów, co stanowi∏o 66,3 % uprawnionych do g∏osowania.

Zjazd podjà∏ 6 uchwa∏, 18 apeli oraz 2 wnioski oraz 1 stanowisko.
Bartosz Szczud∏owski

Wiceprzewodniczàcy
XXVI Okr´gowego Zjazdu

Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach

Uchwały XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
1. Uchwała Nr 1/2011 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Uchwała Nr 2/2011 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach.
3. Uchwała Nr 3/2011 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Uchwała Nr 4/2011 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwała Nr 5/2011 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
6. Uchwała Nr 6/2011 

w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach na rok 2011.

Szanowne Kole˝anki i Koledzy, poni˝ej przedstawiamy podj´te podczas 
XXVI Okr´gowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach 

Uchwa∏y, Stanowisko, Apele i Wnioski.
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Apel nr 1

XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie planów wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Po-

słów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie specyfiki zawodów pielęgniarki i położnej jako okoliczności wyłączającej je

spod obligatoryjnego wydłużenia wieku emerytalnego.

Planowane wydłużenie wieku emerytalnego do 65 lat dla kobiet nie może mieć charakteru powszechnego i obejmować obligatoryj-

nie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Powszechnie znana specyfika warunków pracy powoduje, iż w większości przypad-

ków pielęgniarka i położna z powodu stanu zdrowia, nie będzie w pełni zdolna do wykonywania czynności zawodowych, a zwłasz-

cza do opieki nad pacjentem i związanych z nią zabiegów. Narazi to zdrowie pacjenta, a także może narazić zdrowie pielęgniarki

i położnej udzielającej świadczeń zdrowotnych. 

Sekretarz Przewodnicząca

XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apele XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

Stanowisko XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

Stanowisko 
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zagwarantowania pielęgniarkom i położnym dodatkowych środków ochrony prawnej.

Apel nr 2

XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

o ustalenie minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-

nia w sektorze przedsiębiorstw. 

Delegaci uważają, że określenie minimalnego wynagrodzenia na takim poziomie, odpowiadać będzie posiadanym kwalifikacjom za-

wodowym, nakładowi pracy oraz zakresowi odpowiedzialności pielęgniarek i położnych.

Sekretarz Przewodnicząca

XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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Apel nr 4
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie jednoosobowych dyżurów pielęgniarek i położnych

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających

na celu zaprzestanie praktyk polegających na jednoosobowym obsadzaniu dyżurów pielęgniarek i położnych.

Jedna pielęgniarka/położna na dyżurze nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki oraz bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pacjen-

tów.

Sekretarz Przewodnicząca

XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 3
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie stworzenia systemu motywacyjnego dla młodych ludzi 

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

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 5
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wymogu przestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przy kontraktowaniu

świadczeń opieki zdrowotnej 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

o wprowadzenie do szczegółowych warunków kontraktowania warunku wymaganego, w postaci zobowiązania świadczeniodawców

do przestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

Sekretarz Przewodnicząca

XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

▼
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Apel nr 7
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zaprzestania dyskryminowania grupy zawodowej pielęgniarek i położnych jako samodzielnych

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

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 6
XXVI Okręgowego Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka rodzinna” w terminologii zawodowej i ustawowej

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

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 8
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej dla świadczeń pielęgniarki szkolnej

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia o zwiększenie wartości rocznej stawki kapitacyjnej dla świadczeń pielęgniarki szkolnej z wartości 42 zł do 48 zł. 
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której występuje znaczna różnica w wysokości stawki kapitacyjnej pomiędzy projektem zarządze-
nia poddanym konsultacjom społecznym, a wydanym aktem prawnym (zarządzenie Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna). 
Przewidziana w wyżej wymienionym Zarządzeniu stawka kapitacyjna jest nieadekwatna do kosztów realizacji świadczeń pielęgnia-
rek szkolnych. Powoduje to pogłębiające się niedofinansowanie świadczeniodawców (pielęgniarek szkolnych), co w konsekwencji
może wpłynąć na jakość świadczonych usług na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania.

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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Apel nr 10
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzania prawa do urlopu zdrowotnego dla pielęgnia-

rek i położnych

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz
Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia możliwości korzystania z rocznego urlopu zdrowotnego
dla pielęgniarek i położnych.
Praca zawodowa, jaką wykonują pielęgniarki i położne wymaga dużego wysiłku fizycznego jak również obciążenia psychicznego.
Z tego też powodu należy umożliwić naszym Koleżankom i Kolegom możliwość korzystania z urlopu zdrowotnego w sytuacji uzasad-
nionych potrzeb zdrowotnych w przewidzianym trybie.

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 9
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ponownie apelują do Ministra Zdrowia i Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych o rezygnację z ramowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych i jednoczesne opracowanie na podstawie aktualnej wiedzy medycznej szczegółowych programów kształcenia.

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 11
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki

zdrowotnej

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Wojewody Śląskiego o weryfikację przestrze-
gania przez zakłady opieki zdrowotnej, minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, który to obowiązek wynika z rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1314). 
Występujący deficyt w zakresie opieki stacjonarnej etatów pielęgniarskich stwarza zagrożenie zarówno dla pacjentów objętych 
opieką, jak również dla samego personelu. W tej sytuacji brak jest możliwości świadczenia usług na odpowiednim poziomie, zgod-
nym ze stanem wiedzy medycznej i uzasadnionymi potrzebami prawidłowego świadczenia usług zdrowotnych. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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▼ Apel nr 12
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie uznania jako choroby zawodowej schorzeń kręgosłupa i żylaków 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie do
wykazu chorób zawodowych schorzeń kręgosłupa i żylaków.
W grupie zawodowej pielęgniarek i położnych obserwujemy liczne dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego oraz naczyń żyl-
nych kończyn, które to są bezpośrednio związane z nadmiernym obciążeniem pracą, brakiem urządzeń ułatwiających między inny-
mi podnoszenie, przenoszenie i zmianę pozycji pacjentów oraz częste prace w wymuszonej pozycji. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 13

XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie realizacji ustawowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do organów założycielskich publicznych zakła-

dów opieki zdrowotnej o weryfikację przestrzegania przez kierowników zakładów art. 2 ust. 1. ustawy o zmianie ustawy o zakładach

opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 230, poz. 1507) tj. przeznaczania przez nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiąza-

nie Narodowego Funduszu Zdrowia, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków win-

no zostać przekazane na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie.

Sekretarz Przewodnicząca

XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach w Katowicach

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 14
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zaopatrzenia pielęgniarek i położnych w odzież ochronną

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do organów założycielskich zakładów opieki
zdrowotnej o realizację obowiązku pracodawcy wynikającego z art. 2377 Kodeksu pracy tj. dostarczania pracownikom nieodpłat-
nie odzieży i obuwia roboczego lub wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości uwzględniającej aktualne ceny za używanie
własnej odzieży i obuwia roboczego. 
Sytuacja, w której pielęgniarki i położne zatrudnione w ramach umowy o pracę, nie otrzymują odzieży ochronnej i obuwia robocze-
go, stanowi naruszenie ich podstawowych praw pracowniczych. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

▼

Apel nr 15
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie programów zdrowotnych kontraktowanych przez pielęgniarki i położne

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia o pilne podjęcie działań wprowadzających programy zdrowotne kontraktowane przez pielęgniarki i położne. 
Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uznają za całkowicie nieuzasadnioną praktykę braku pro-
gramów zdrowotnych kontraktowanych przez pielęgniarki i położne.

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 16
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany kryteriów oceny ofert w ramach kontraktowania świadczeń usług medycznych 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia o zmianę dotychczasowych kryteriów decydujących o wyborze oferty w procedurze zawierania umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez wprowadzenie następujących kryteriów: staż pracy, poziom wykształcenia, dotychczaso-
wy okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy pielęgniarki i położnej oraz fakt wieloletniego udzielania świadczeń. 
W obecnym stanie prawnym najistotniejszym kryterium wyboru oferty dotyczącej świadczenia opieki zdrowotnej jest jego cena. Na
dalszy plan przesuwają się wymogi takie, jak kwalifikacje pielęgniarek i położnych, ich doświadczenie zawodowe, okres zatrudnie-
nia na danym stanowisku, czy też fakt długoletniości udzielania świadczeń. Takiego stanu rzeczy nie można pogodzić z podstawo-
wymi zasadami zawodu pielęgniarki i położnej, wobec czego postulujemy, aby w/w kryteria znalazły swe odzwierciedlenie w nowej
regulacji dotyczącej przedmiotowego postępowania. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Apel nr 17
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej we wszystkich placówkach opieki

zdrowotnej na terenie całego kraju
Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych o ujednolicenie dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej we wszystkich placówkach szpitalnych i lecznictwie
otwartym poprzez wprowadzenie jednolitego wzoru tej dokumentacji. 
W obecnym stanie rzeczy funkcjonuje wiele wzorów dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej, co stanowi istotne utrudnienie w tym
przedmiocie. Opracowanie nowego projektu dokumentacji pielęgniarskiej/położniczej jednolitej w skali całego kraju, pozwoli na
uzyskanie efektu przejrzystości dokumentacji i usprawnienie pracy pielęgniarek i położnych. Wobec tego postulujemy wprowadze-
nie regulacji umożliwiających wdrożenie tegoż projektu.  

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś
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▼ Apel nr 18
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia o zmianę wskaźnika przeliczeniowego z 0,4 na 0,5 za osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej w stosunku
do świadczeniobiorców objętych opieką, a przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej).
Zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń w opiece długoterminowej, kwota należnego wynagrodzenia pielęgniarek sprawujących
opiekę długoterminową nad pacjentami znajdującymi się pod jednym adresem (co do zasady w domu pomocy społecznej) przemna-
żana jest przez wskaźnik 0,4. Stosowanie takiego przelicznika skutkuje tym, iż pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentami znaj-
dującymi się pod jednym adresem otrzymują wynagrodzenie o ponad tysiąc złotych niższe od pielęgniarek sprawujących opiekę na
pacjentami znajdującymi się pod różnymi adresami. 

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Wniosek nr 1
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ujednolicenia wysokości składki członkowskiej 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wnioskują do Delegatów na VI Krajowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych o ujednolicenie i określenie wysokości składki członkowskiej płaconej na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.
W obecnym stanie prawnym, istnieje niespójność w wysokości składki członkowskiej w przypadku osób wykonujących zawód na
podstawie umowy o pracę, a osób wykonujących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś

Wnioski XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

Wniosek nr 2
XXVI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie umożliwienia pielęgniarkom poz podjęcia dodatkowej pracy w ramach opieki długoterminowej

w godzinach od 1800 do 2000

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wnioskują do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
o umożliwienie pielęgniarkom poz podjęcia dodatkowej pracy w ramach opieki długoterminowej w godz. od 1800 do 2000.
Pielęgniarki opieki długoterminowej pracują w godz. od 800 do 1800 i gotowe są podjąć dodatkowe zadania w godz. 1800 do 2000,
tj. tak, jak umożliwia się to pielęgniarkom pracującym w szpitalach.
Nierówne traktowanie podmiotów w realizacji świadczeń opieki długoterminowej jest formą dyskryminacji i nierównego traktowania
pielęgniarek.

Sekretarz Przewodnicząca
XXVI Okręgowego Zjazdu XXVI Okręgowego Zjazdu

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

Małgorzata Baran Czesława Brylak-Kozdraś



20 lat trzymamy si´
razem…



20 lat jesteÊmy razem!!!
Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

Piel´gniarki, Piel´gniarze i Po∏o˝ne!!!

W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
serdecznie zapraszam 
w dniu 13 maja 2011

na organizowanà w Domu Muzyki i Taƒca w Zabrzu
uroczystà Gal´ zwiàzanà z przypadajàcymi w tym roku 

obchodami XX-lecia samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych

Aby uczciç Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarek 
oraz Dzieƒ Po∏o˝nej 

po Gali zapraszamy na koncert zespo∏u Zakopower



Ten rok b´dzie dla piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych
czasem akcentowania swojej roli i miejsca w spo∏eczeƒstwie. 

W ciàgu minionych dwudziestu lat dzia∏alnoÊci samorzàdu zawodowego
zmienia∏ si´ nasz obraz i wizerunek. 

Dzisiejsze piel´gniarki, piel´gniarze i po∏o˝ne to ludzie aktywni, 
Êwietnie wykszta∏ceni, nastawieni na podnoszenie kwalifikacji, 

otwarci na zmiany, elastyczni i twórczy. 

Poka˝my to Êwiatu, poka˝my te˝, ˝e potrzeby innych nie sà nam oboj´tne. 
Serdecznie zapraszamy!!!

Dr Mariola Bartusek

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

Szczegó∏owe informacje zamieszczone zostanà na stronie OIPiP w Katowicach
www.izbapiel.katowice.pl w okienku XX-lecie Samorzàdu Zawodowego

Aby wzbogaciç nasze dzia∏ania i aby zaistnieç wÊród innych – pragniemy
by wraz z naszym Êwi´towaniem pomóc najmniejszym i najs∏abszym 

dzieciom w naszym regionie, dzieciom obj´tym domowà opiekà paliatywnà.
B´dziemy mogli im pomóc poprzez nabycie cegie∏ki w kwocie 20,00 z∏, 

która b´dzie dost´pna w dniu koncertu.

Udzia∏ w obchodach jest bezp∏atny 
dla piel´gniarek/piel´gniarzy i po∏o˝nych, cz∏onków OIPiP w Katowicach,
którzy do dnia 15 kwietnia wype∏nià formularz zg∏oszenia uczestnictwa

dost´pny na naszej stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl

w zak∏adce Jubileusz XX-lecia Samorzàdu Zawodowego

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Ze wzgl´dów organizacyjnych zg∏oszenia przyjmowane sà tylko poprzez
wype∏nienie formularza na stronie internetowej!

Po przes∏aniu karty zg∏oszenia zostanie wys∏ana zwrotna informacja
o zakwalifikowaniu si´, która po wydrukowaniu stanowiç b´dzie bilet

wst´pu konieczny do okazania przy wejÊciu na uroczystoÊci.



Program obchodów 

XX-lecia Samorzàdu Zawodowego

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

19.04.2011 

1500 spotkanie ORPiP w Katowicach, Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Katowicach, Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej 

oraz Komisji Rewizyjnej OIPiP w Katowicach

13.05.2011

1600 uroczysta gala z okazji XX-lecia Samorzàdu Zawodowego 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych z wr´czeniem odznaczeƒ i wyró˝nieƒ 

dla zas∏u˝onych piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych 
OIPiP w Katowicach

Koncert zespo∏u Zakopower dla piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych
z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarek i Dnia Po∏o˝nej

15.05.2011 

1200 uroczysta Msza Êw. w Archikatedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach z poÊwi´ceniem sztandaru OIPiP w Katowicach

1400-2100 festyn rodzinny w ogrodach biskupich – konkurs 
„Moja mama piel´gniarka, moja mama po∏o˝na” 

– zespó∏ ds. Piel´gniarek szkolnych 
oraz zespó∏ ds. Promocji zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej

1600 uroczyste otwarcie OÊrodka Kszta∏cenia OIPiP w Katowicach 

7-8.06.2011 

Mi´dzynarodowa Konferencja Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
„Partnerstwo kluczem do przysz∏oÊci”
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Wokół zawodu

20 lutego
22 lutego

23 lutego

28 lutego

1 marca
3 marca
3 marca

8 marca

8 marca

9 marca

9 marca

10 marca

10 marca

14-17 marca

15 marca
15 marca
15 marca

15-17 marca

17 marca

18 marca

5 kwietnia
12 kwietnia
12 kwietnia

12-13 kwietnia

13 kwietnia
14 kwietnia

19 kwietnia

19 kwietnia
19 kwietnia
27 kwietnia
28 kwietnia

Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego podję-
to 34 uchwały.
W Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni PET/CT, w któ-
rym udział wzięła Pani Jadwiga Zasuń członek ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
W zabrzańskim Multikinie odbyła się przedpremierowa projekcja filmu dokumentalnego „Profesor od ser-
ca - Zbigniew Religa”, w której udział wzięła Przewodnicząca Zespołu ds. promocji zawodów pielęgniarki
i położnej, Pani Bogusława Serzysko.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się posiedzenie Zespołu WKDS ds. Ochrony Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Udział
w spotkaniu wzięli: Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas któ-
rego podjęto 16 uchwał.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
W Ustroniu odbyła się Konferencja „System Opieki Zdrowotnej-ogólnopolskie problemy, regionalna per-
spektywa” organizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Udział w kon-
ferencji wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Odbyły się spotkania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach podczas których omawiano pro-
cedury wyborów delegatów VI kadencji.
Odbyło się spotkanie Komisji Organizacyjnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Udział wzięła Przewodni-
cząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Śląskiej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia i Cho-
rych do Rzymu śladami Ojca Pio z okazji XX Światowego Dnia Chorego. Udział w spotkaniu wzięła Prze-
wodnicząca Komisji Etyki, Pani Małgorzata Maślanka.

Spotkanie Zespołu ds. DPS. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenia Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP, 12 kwietnia godzina 1000 i 1200, 13
kwietnia godzina 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie ORPiP w Katowicach, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisji Rewizyjnej OIPiP w Katowicach. Ośrodek Kształcenia w Łazi-
skach Górnych, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1500.

Kalendarium planowanych wydarzeń na kwiecień 2011 r.

Kalendarium 20.02.2011 r. – 19.03.2011 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j w internecie• List otwarty uczestników ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej “Opieka pielęgniarska i położnicza w podstawowej opiece zdro-
wotnej - wczoraj, dziś i jutro, kierunki zmian” do Minister Zdrowia Ewy Kopacz 

więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-03-10 13:47:02
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Minister Zdrowia
Warszawa, dnia 1 marca 2011 r.
MZ- DS-OP- 643-2955-20/BJ/11

Pani 
Elżbieta Buczkowska
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes
W związku z pismem z dnia 3 lutego 2011 r.
znak: NIPiP/NRPiP/DM/0055/27/11 za-
wierającym interpretację przepisów odno-
śnie prawa pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych w szpitalnych oddziałach ratunko-
wych do dodatku do wynagrodzenia wyni-
kającego z art. 32ł ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zm.) pro-
szę o przyjęcie następujących wyjaśnień:
Przytoczony przepis ustanawia dla pra-
cowników wykonujących zawód medycz-
ny dodatek do wynagrodzenia wysokości
określonej w tym przepisie. Przedmiotowa
regulacja wskazuje również miejsce za-
trudnienia jako jedną z istotnych przesła-
nek uzyskania dodatku do wynagrodze-
nia. O ile sformułowanie „pracowników
wykonujących zawód medyczny” nie
stwarza raczej wątpliwości interpretacyj-
nych, o tyle miejsce zatrudnienia, z uwagi
na trudności z wykładnią użytych w usta-
wie pojęć, skutkuje odmiennością wyda-
wanych w tej kwestii opinii.

W związku z powyższym należy przyjrzeć
się pojęciu „pogotowia ratunkowego” ja-
ko miejsca wykonywania pracy uprawnia-
jącego równocześnie do otrzymania do-
datku z art. 32ł. W myśl art. 2 ust. 1 pkt.
3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
pogotowie ratunkowe jest zakładem opie-
ki zdrowotnej. Przepis art. 28 wskazuje, iż
pogotowie ratunkowe może udzielać
świadczeń zdrowotnych, o których mowa
w ust. 1 przytoczonego artykułu, w ra-
mach systemu Państwowego Ratownic-
twa Medycznego, ale jako zespół ratow-
nictwa medycznego lub lotniczy zespół
ratownictwa medycznego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410).
Dodatkowo należy wskazać, iż zespół ra-
townictwa medycznego podejmuje me-
dyczne czynności ratunkowe w warun-
kach pozaszpitalnych. Zatem pogotowie
ratunkowe nie udziela świadczeń w ra-
mach oddziału szpitalnego.
Zgodnie z treścią art. 3 pkt. 11 ustawy
z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113,
poz. 1207 ze zm.) szpitalny oddział ra-
tunkowy jest komórką organizacyjną
szpitala, w rozumieniu przepisów o zakła-
dach opieki zdrowotnej, nie zaś pogoto-
wia ratunkowego, stanowiący jednostkę
systemu, utworzony w celu podejmowa-
nia medycznych działań ratunkowych

w warunkach szpitalnych, spełniając kry-
teria, o których mowa w ustawie.
Wobec faktu, że przyznane dodatki mają
charakter odstępstwa od zasady, nie jest
dopuszczalna wykładnia rozszerzająca,
zgodnie z którą jako pogotowie ratunkowe
należałoby rozumieć również szpitalny od-
dział ratunkowy. Są to bowiem inne jed-
nostki. Na powyższe stanowisko nie ma
wpływu zaliczenie szpitalnego oddziału ra-
tunkowego do „opieki doraźnej” w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca
2004 r. w sprawie systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych dla zakładów
opieki zdrowotnej oraz szczegółowych za-
sad ich nadawania, do której zaliczone zo-
stały także ambulatoria. Ustawa o zakła-
dach opieki zdrowotnej w art. 32ł posłu-
guje się pojęciem „pomoc doraźna” jako
tożsamym z pogotowiem ratunkowym.
Mając powyższe na uwadze należy uznać,
że pielęgniarkom i położnym zatrudnio-
nym w szpitalnym oddziale nie przysługują
dodatki określone w art. 32ł ustawy o za-
kładach opieki zdrowotnej. W przypadku
zatrudnienia tych osób w systemie pracy
zmianowej przysługują im dodatki wynika-
jące z art. 32ł przywołanej ustawy.

Z poważaniem
z upoważnienia

Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach

w dniu 9 marca 2011 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,

• 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,

• wymiany prawa wykonywania zawodu
położnej,

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

• anulowanie adnotacji urzędowej o za-
przestaniu wykonywania zawodu po-
łożnej na czas nieokreślony,

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

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

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych, 

• spłaty zaległych składek członkow-
skich,

• dofinansowania Międzynarodowej
Konferencji dydaktyczno- szkoleniowej
„100-lecie pielęgniarstwa w Polsce.
Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI
wieku”,

• zorganizowania akcji promujących za-
wody pielęgniarki i położne przez Ze-
spół ds. promocji zawodów pielęgniar-
ki i położnej,

• nawiązania współpracy i przyjęcia de-
legacji pielęgniarek z Niemiec.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Korespondencja w sprawie interpretacji dotyczących prawa pielęgniarek wykonujących pracę w jednostkach systemu
państwowego ratownictwa medycznego do dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy
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▼

Rok 2011 jest dla samorzàdu zawodo-

wego piel´gniarek i po∏o˝nych, pod

wieloma wzgl´dami rokiem wyjàtkowym.

Jest to rok dwudziestolecia samorzàdu za-

wodowego (naszej, wcià˝ bardzo m∏odej,

zawodowej demokracji), a w zwiàzku z tym,

rok wyjàtkowych uroczystoÊci, które b´dà

przypominaç nam oraz ca∏emu spo∏eczeƒ-

stwu polskiemu, o poczàtkach. B´dà przy-

pominaç o tym do czego dà˝y∏y piel´gniarki

i po∏o˝ne, zjednoczone w myÊlach i w dzia-

∏aniu: o tworzàcych si´ ustawach, o nadzie-

jach, którym towarzyszy∏y bardzo pozytyw-

ne emocje ówczesnych Liderek dwóch za-

wodów oraz o tym wszystkim co by∏o nowe,

pierwsze i nieznane… To tak˝e rok, w kalen-

darz którego wpisane zosta∏y: data kolejnego

Krajowego Zjazdu oraz czas bardzo wa˝-

nych (bo na ca∏à nast´pnà kadencj´!) wybo-

rów w ca∏ym Êrodowisku zawodowym piel´-

gniarek i po∏o˝nych, niezale˝nie od miejsca

pracy oraz pe∏nionej roli zawodowej w gru-

pie. 

Rok bie˝àcy jest te˝ rokiem, w którym

polskie piel´gniarki i po∏o˝ne (po raz kolej-

ny), podj´∏y prób´ przybli˝enia si´ do nowe-

lizacji aktualnie obowiàzujàcego Kodeksu

Etyki Zawodowej Piel´gniarki i Po∏o˝nej

Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja doty-

czàca tego tematu zosta∏a zamieszczona

w Biuletynie „Nasze Sprawy” Nr 2/ 2011 r.

Aktualnie obowiàzujàcy kodeks etyki za-

wodowej znamy, jego zapisów przestrzega-

my. Wiemy, ˝e wszystkie piel´gniarki i po-

∏o˝ne sà odpowiedzialne za etyk´ swojego

zawodu, ˝e nieprzestrzeganie zapisów uj´-

tych w kodeksie, jest wykroczeniem i podle-

ga karze – zgodnie z obowiàzujàcym stanem

prawnym. Mo˝emy zatem powiedzieç, ˝e

kodeks stanowi podstaw´ do etycznych dzia-

∏aƒ piel´gniarek i po∏o˝nych, jest niezwykle

pomocnym w ocenianiu postaw i zachowaƒ

(w razie powstania lub dostrze˝enia niepo-

prawnoÊci), zach´ca i motywuje do promo-

wania postaw etycznych, pobudza do osobi-

stej refleksji etycznej. Mo˝emy stwierdziç, ˝e

z etycznego punktu widzenia, jest to doku-

ment o ogromnym znaczeniu. 

Stàd te˝, kolejne przybli˝anie si´ do

zmian, do rozszerzenia zapisów, jest ( moim

zdaniem) sprawà bardzo wa˝nà, wymagajàcà

spokoju i bezstronnego odniesienia si´ do

wielu kwestii, w tym zupe∏nie nowych i nie

zawsze dajàcych jednoznaczne rozwiàzania,

z moralnego punktu widzenia. Ka˝da i ka˝dy

z nas ( ka˝da piel´gniarka i ka˝da po∏o˝na),

z racji przywileju, jakim jest przynale˝noÊç do

samorzàdu zawodowego, mo˝e zg∏aszaç pro-

pozycj´ zmiany do kodeksu, z w∏asnym uza-

sadnieniem. Mo˝e przybli˝yç si´ do historii

kodeksów deontologicznych, do historii pol-

skich kodeksów oraz do spraw, które do tej

pory jeszcze nie zosta∏y uj´te w odpowiednich

zapisach, z uwagi na ogromny post´p w me-

dycynie oraz na rozszerzone kompetencje

w piel´gniarstwie i po∏o˝nictwie. Powiem

wi´cej: ka˝da propozycja b´dzie cennà, po-

trzebnà i pobudzajàcà (tak jak do tej pory) do

dalszej dyskusji. Jestem przekonana, ˝e ka˝da

propozycja wynikaç b´dzie z zawodowej tro-

ski o cz∏owieka chorego, o zawód i o miejsce

piel´gniarki/ po∏o˝nej w zawodzie. 

II Krajowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych dnia 4 grudnia 1995 roku, uchwa∏à nr

9, przyjà∏ opracowany przez samorzàd za-

wodowy tekst, o nazwie: Kodeks Etyki Za-

wodowej Polskiej Piel´gniarki i Po∏o˝nej.

Struktura tamtego kodeksu obejmowa∏a na-

st´pujàce cz∏ony: przyrzeczenie, cz´Êç ogól-

nà i cz´Êç szczegó∏owà. W cz´Êci szczegó∏o-

wej wyodr´bniono cztery rozdzia∏y: piel´-

gniarka i po∏o˝na a podopieczny, piel´gniar-

ka i po∏o˝na a praktyka zawodowa, piel´-

gniarka i po∏o˝na a wspó∏pracownicy, piel´-

gniarka i po∏o˝na a zawód. Dokument ten,

jako obowiàzujàcy, zosta∏ zaopatrzony do-

datkowo w szczegó∏owy komentarz. Auto-

rem komentarza by∏a prof. Irena Wroƒska

[1]. W komentarzu, mo˝na by∏o przeczytaç

mi´dzy innymi, ˝e, cyt.: „Kodeks odwo∏uje

si´ do etyki personalizmu chrzeÊcijaƒskiego

oraz do ogólnoludzkich zasad moralnych,

wspólnych dla idei humanizmu. (…) Etyka

zawodowa wymaga, aby piel´gniarstwo

i po∏o˝nictwo da∏o swym ˝yciem przyk∏ad

wyboru w∏aÊciwego stylu ˝ycia, rozpatrywa-

nego z punktu widzenia nie tylko obecnej

generacji lecz i przysz∏ej”. Dokument po-

wy˝szy by∏ obowiàzujàcym do roku 2003.

IV Krajowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych dnia 9 grudnia 2003 roku, uchwa∏à nr

9, przyjà∏ zmienionà (poprawionà, udosko-

nalonà i dostosowanà do potrzeb) wersj´ ko-

deksu o nazwie: Kodeks Etyki Zawodowej

Piel´gniarki i Po∏o˝nej Rzeczypospolitej Pol-

skiej [ 2 ]. Jego struktura sk∏ada∏a si´ z przy-

rzeczenia, cz´Êci ogólnej i cz´Êci szczegó∏o-

wej. W cz´Êci szczegó∏owej umieszczonych

zosta∏o szeÊç rozdzia∏ów: piel´gniarka/po∏o˝-

na a pacjent, piel´gniarka/po∏o˝na a praktyka

zawodowa i nauka, piel´gniarka/po∏o˝na

a samorzàd piel´gniarek i po∏o˝nych, piel´-

gniarka/po∏o˝na a wspó∏pracownicy, piel´-

gniarka/po∏o˝na a zasady post´powania wo-

bec spo∏eczeƒstwa i przepisy koƒcowe. Do

tego dokumentu nie do∏àczono komentarza.

W takiej formie pozostaje do dnia dzisiejsze-

go, jako powszechnie obowiàzujàcy. 

Jaki b´dzie kolejny, ten niezwykle wa˝ny,

z etycznego punktu widzenia, kodeks? Co

w nim pozostanie a czego nie b´dzie? Co

spo∏ecznoÊç zawodowa piel´gniarek i po∏o˝-

nych, po dwudziestu latach wspólnych dzia-

∏aƒ, zechce zmieniç, poprawiç, dopisaç?

A jakie b´dzie moje (nie kogoÊ – lecz moje

w∏asne!) stanowisko w tym temacie? Czy

znam cel, który przyÊwieca ca∏emu samorzà-

dowi zawodowemu, podejmujàcemu trud

przygotowania nowej wersji kodeksu etyki

zawodowej w roku 2011? 

Propozycj´, aby w dyskusji nad zmiana-

mi zg∏aszanymi do kodeksu, odnieÊç si´ (po-

przez analiz´ zapisu dokumentów) do ko-

deksów, którymi aktualnie pos∏ugujà si´ pie-

l´gniarki amerykaƒskie i kanadyjskie [3],

uwa˝am za dobrà. Wprawdzie jeden i drugi

dokument jest znacznie bardziej rozbudowa-

ny w treÊci, to i tak (wczytujàc si´ z uwagà

w kolejne punkty), odnajdziemy w nich ele-

menty, których dotàd nie zawiera nasz ko-

deks etyki zawodowej. Dla przyk∏adu oraz

dla zaciekawienia Kole˝anek i Kolegów, po-

dam tylko kilka zapisów, które szczególnie

zwróci∏y mojà uwag´. Oto one:

Kodeks Etyki Zawodowej 
– zmieniać czy nie zmieniać? 

Hanna Paszko ● Piel´gniarka, wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
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▼ • „Piel´gniarki majà obowiàzek zachowy-

waç si´ zgodnie z obowiàzkami etycznymi

nakreÊlonymi w niniejszym dokumencie

oraz w standardach zawodowych we

wszystkim, co robià i we wszystkich inte-

rakcjach z osobami otrzymujàcymi opiek´

a tak˝e z rodzinami, spo∏ecznoÊciami, gru-

pami, populacjami i innymi przedstawi-

cielami zespo∏u opieki medycznej”.

• „Piel´gniarki zapewniajà pe∏nà wspó∏czu-

cia opiek´ poprzez stosowany j´zyk i mo-

w´ cia∏a, a tak˝e poprzez wysi∏ki podejmo-

wane dla zrozumienia dba∏oÊci o potrzeby

zdrowotne innych”.

• „Piel´gniarki kwestionujà i interweniujà

w przypadku niebezpiecznych, pozbawio-

nych wspó∏czucia, nieetycznych lub nie-

kompetentnych zachowaƒ lub warunków,

które kolidujà z mo˝liwoÊcià zapewnienia

bezpiecznej, pe∏nej wspó∏czucia, kompe-

tentnej i etycznej opieki osobom otrzymu-

jàcym opiek´, oraz wspierajà osoby post´-

pujàce tak samo”.

• „Piel´gniarki zachowujà odpowiednie

profesjonalne granice i dbajà, by relacje

zawsze by∏y z korzyÊcià osób, którym s∏u-

˝à. Uznajà potencjalnà wartoÊç ludzi i nie

wykorzystujà ich zaufania i zale˝noÊci

w sposób, który mo˝e zaszkodziç relacji

terapeutycznej. Nie nadu˝ywajà relacji dla

zysku osobistego lub finansowego i nie

nawiàzujà relacji osobistych (uczucio-

wych, seksualnych lub innych) z osobami

pod ich opiekà”.

• „Piel´gniarki traktujà si´ nawzajem, swo-

ich kolegów, studentów i innych pracow-

ników s∏u˝by zdrowia z szacunkiem,

uznajàc ró˝nic´ w∏adzy pomi´dzy osoba-

mi formalnie zajmujàcymi stanowiska

przywódcze, pracownikami i studentami.

Wspó∏pracujà z innymi nad rozwiàzaniem

ró˝nic w konstruktywny sposób”.

• „Piel´gniarki powstrzymujà si´ od osàdza-

nia, opatrywania etykietà, upokarzania,

stygmatyzowania i poni˝ania w stosunku

do osób otrzymujàcych opiek´, innych

pracowników s∏u˝by zdrowia i siebie na-

wzajem”.

• „Piel´gniarki jasno i dok∏adnie przedsta-

wiajà si´ imieniem i nazwiskiem, stanowi-

skiem i pe∏nionà funkcjà”. 

• „Piel´gniarki planujàce podj´cie akcji pro-

testacyjnej lub praktykujàce w Êrodowi-

skach, w których przeprowadzane sà akcje

protestacyjne, podejmujà dzia∏ania chro-

niàce zdrowie i bezpieczeƒstwo ludzi

w trakcie akcji protestacyjnej”. 

Jestem g∏´boko przekonana, ˝e osobista

refleksja, dialog piel´gniarek i po∏o˝nych

oraz dog∏´bna analiza projektów i nap∏ywa-

jàcych propozycji, pozwoli naszym przedsta-

wicielom (dzia∏ajàcym z wyboru równie˝

w naszym imieniu), na przygotowanie no-

wego, jeszcze bardziej dostosowanego do

przemian w zawodzie i medycynie, projektu

kodeksu etyki. Projektu, który b´dzie od-

zwierciedleniem naszych zawodowych po-

trzeb i oczekiwaƒ, który b´dzie uwzgl´dnia∏

wszystkie elementy wartoÊci i elementy obo-

wiàzków etycznych. WÊród nich, jako wa˝-
ne, nale˝y wymieniç:
1. Zapewnienie bezpiecznej, pe∏nej wspó∏-

czucia, kompetentnej i etycznej opieki.

2. Promowanie zdrowia i dobrego samopo-

czucia. 

3. Promowanie i szanowanie Êwiadomych

decyzji.

4. Ochrona godnoÊci.

5. Ochrona prywatnoÊci i poufnoÊci.

6. Promowanie sprawiedliwoÊci.

7. OdpowiedzialnoÊç.

Ka˝da Êwiadoma i odpowiedzialna piel´-

gniarka/po∏o˝na wie, ˝e istotà etyki co-

dziennych dzia∏aƒ jest jej osobisty sposób,

z jakim podchodzi do etyki w czasie wykony-

wania swoich zawodowych zadaƒ. Wszyst-

kich i na ka˝dym stanowisku pracy. Stàd te˝

wa˝nym staje si´ stwierdzenie, ˝e kodeks ety-

ki by∏, jest i prawdopodobnie nadal pozosta-

nie pomocnym drogowskazem. Tym, który

pomo˝e rozwiàzaç dylemat etyczny, uciszy

etycznà niepewnoÊç, z∏agodzi „moralnego

kaca” – jeÊli si´ pojawi, w sytuacji wàtpliwo-

Êci, który zabezpieczy przed etycznym zobo-

j´tnieniem i doda etycznej  motywujàcej od-

wagi, gdy b´dzie ona potrzebna. 

Jestem w systemie ochrony zdrowia,

trwam w zawodzie, realizuj´ powierzone mi

zadania z najlepszà, znanà mi sztukà zawo-

dowego profesjonalizmu, zgodnie z wiedzà,

umiej´tnoÊciami i kompetencjami. Zarzà-

dzam z zachowaniem dobrych elementów

etyki zarzàdzania, nauczam zawodu z troskà

o przysz∏e zawodowe pokolenia. Jaki ma byç

mój nowy kodeks etyki zawodowej? Czy

i w jakim zakresie mo˝e (powinien?) wybie-

gaç w przysz∏oÊç?

Piel´gniarki i po∏o˝ne uznajà i respektujà

zasady sprawiedliwoÊci, chronià prawa

cz∏owieka, cenià równoÊç i promujà dobro.

Podejmujà sprawiedliwe decyzje i wspierajà

atmosfer´ zaufania. Stàd te˝ w kodeksie ety-

ki znajdujemy równie˝ zapisy odnoszàce si´

do spo∏eczeƒstwa. ÂwiadomoÊç tego odnie-

sienia (w które wpisane sà: sprawiedliwoÊç

spo∏eczna i dobro) mo˝e staç si´ poÊrednim

lub bezpoÊrednim powodem nieco innej de-

cyzji: aby nie zmieniaç zapisów kodeksu ety-

ki, aby to co jest znane, utrwalaç, lecz pozo-

stawiç w obecnej formie. Wymiana myÊli,

pomys∏ów i opinii popartych badaniami na-

ukowymi, w ka˝dej okolicznoÊci jest niezwy-

kle potrzebnà. Czas obecny jest czasem do-

brym na prowadzenie takiej dyskusji. 

Je˝eli jednak, po dog∏´bnej analizie, ca∏e

Êrodowisko zawodowe piel´gniarek i po∏o˝-

nych uzna, ˝e zmian´ zapisów w kodeksie

etyki zawodowej nale˝y od∏o˝yç na czas

przysz∏y, to i tak b´dzie to czas dobrze wyko-

rzystany. Warto przecie˝ rozmawiaç o tym

co jest wspólnym dobrem, co ∏àczy, buduje

i wskazuje drog´ do lepszego zawodowego

dnia jutrzejszego.

Platon uwa˝a∏ [4] , ˝e sprawiedliwie
post´puje ten cz∏owiek, który w odpo-
wiedniej harmonii potrafi utrzymywaç
trzy cz´Êci sk∏adowe w∏asnej osobowoÊci:
• màdroÊç, dawanà przez rozum;

• odwag´, p∏ynàcà ze sfery, gdzie rodzà si´

ludzkie pasje;

• opanowanie, które sprawuje w∏adz´ nad

po˝àdaniami.

Warto pami´taç, ˝e piel´gniarki/po∏o˝ne,

post´pujà sprawiedliwie. Stàd te˝, jakby do-

datkowo, powinny posiadaç jeszcze jeden

pozytywny i ubogacajàcy, element osobowo-

Êci. Jest nim  „odwaga moralna lub etyczna”

przeciwieƒstwo niepewnoÊci etycznej. Od-

waga trudna i podnoszàca na wy˝yny god-

noÊç ludzkà. Jej znaczenie doceniane jest

szczególnie w sytuacji, w której piel´gniar-

ka/po∏o˝na odwa˝nie i umiej´tnie potrafi

broniç zasad etycznych lub konkretnych de-

cyzji, niezale˝nie od okolicznoÊci, w obliczu

dominujàcego strachu lub groêby kierowa-

nej w jej stron´. 

Majàc powy˝sze na uwadze, zastanawiaj-

my si´: co naszà grup´ zawodowà wyró˝nia,

czego udaje nam si´ unikaç, w czym jeste-

Êmy lepsi od innych, co wymaga poprawy,

w jakim kierunku ma pójÊç nauczanie zawo-

dów, co daje nam motywujàcà satysfakcj´?

Zastanawiajmy si´: co z tym kodeksem?

Zmieniaç, czy nie zmieniaç?
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Zespołowe rozwiązywanie problemów
Dopodj´cia tematu dyskusji na ∏a-

mach Biuletynu sk∏oni∏y mnie roz-

mowy ze studentkami o wyst´pujàcych

w pracy zawodowej problemach i trudno-

Êciach w sposobach ich rozwiàzywania.

Przyczyn trudnoÊci w rozwiàzywaniu

problemów jest wiele. Âwiadoma ró˝norod-

noÊci spraw wiem, ˝e na odleg∏oÊç „dobrymi

radami” problemów si´ nie rozwià˝e. 

Literatura przedmiotu traktujàca o regu-

∏ach wprowadzania zmian wskazuje na ko-

niecznoÊç dobrego przygotowania zespo∏ów

pracowniczych do akceptacji zmian i do ich

wdro˝enia. Nie jest istotne, kto wniós∏ pro-

pozycj´ zmiany, najwa˝niejszym jest to czy

ci, którzy b´dà jà wprowadzaç sà dostatecz-

nie przekonani o koniecznoÊci jej wprowa-

dzenia. Pomocnà i nieodzownà w tym

wzgl´dzie staje si´ dyskusja. 

Przyczynami podejmowania dyskusji sà

najcz´Êciej: zainteresowanie zagadnieniem

i pog∏´bienie wiedzy o nim, ch´ç wprowa-

dzenia zmiany i uzyskanie pe∏nego rozezna-

nia o wariantach rozwiàzaƒ problemu oraz

wzgl´dy emocjonalne. 

Dyskusja najcz´Êciej traktowana jest jako

metoda nauczania i uczenia si´, podstawowa

metoda pracy zespo∏owej, twórczego zespo-

∏owego rozwiàzywania problemów, s∏u˝y

rozpoznawaniu, definiowaniu problemów,

podejmowaniu decyzji, jest sztukà konwer-

sacji i przekonywania. Mo˝na by rzec wsz´-

dobylska.

Pszczo∏owski (1963) przedstawiajàc kla-

syfikacje dyskusji uwzgl´dnia takie kryteria

jak: liczba uczestników, stanowisko, cel. 

Wymienia te˝ dyskusj´ z samym z sobà,

poÊwi´cajàc jej niewiele uwagi, traktujàc jà

jako technik´ pracy umys∏owej. Dyskusja

z samym sobà to przede wszystkim myÊlenie

o tym jak przekonaç innych o swoich racjach

w dyskusji w∏aÊciwej. Jest to postawienie so-

bie pytaƒ typu: co wiem, jakà dysponuj´

wiedzà na temat problemu, gdzie mog´ uzy-

skaç dodatkowe informacje, które argumen-

ty jakimi dysponuj´ sà argumentami mocny-

mi, które sà ∏atwe do podwa˝enia, jakimi ar-

gumentami mo˝e pos∏ugiwaç si´ introloku-

tor, jak prowadziç dyskusje – atakowaç i za-

dawaç pytania, o co pytaç, a wi´c trzeba

przygotowaç kilka pytaƒ. Z kim dyskuto-

waç, czyli kto poza mnà móg∏by byç zainte-

resowany problemem, czy te˝ wie wiele wi´-

cej. Ponad to nale˝y te˝ przygotowaç si´ na

nieznane. Dyskusj´ samym z sobà traktowaç

nale˝y jako form´ przygotowania si´ do dys-

kusji w∏aÊciwej.

Kolejnym warunkiem efektywnej dysku-

sji jest umiej´tnoÊç s∏uchania. Zignorowanie

kogoÊ, kto chce nam coÊ oznajmiç, czymÊ

zainteresowaç, to pozbawianie si´ êród∏a in-

formacji, mo˝liwoÊci konfrontacji swoich

poglàdów, pomys∏ów z innymi.

W pracy piel´gniarek zachodzi wiele oko-

licznoÊci do podejmowania dyskusji sponta-

nicznych takich, gdzie dwie lub wiecej osób

wymienia swe stanowisko na interesujàcy te-

mat/problem. Bywa, ˝e wymiana ta przebie-

ga w okolicznoÊciach presji czasowej, na

ogó∏ wówczas, gdy chodzi o rozwiàzanie

problemów piel´gnacyjno-opiekuƒczych

nad chorym. W takich sytuacjach dobrze jest

po rozwiàzaniu problemu ponownie, po

czasie, w spokoju wróciç do sprawy i prze-

analizowaç ustalenia, decyzje oraz inne wa-

rianty rozwiàzaƒ.

Dyskusje zorganizowane – to dyskusje

odbywajàce si´ w zespo∏ach kilku, a nawet

kilkudziesi´ciu osób, ich temat, miejsce

i czas sà z regu∏y zapowiedziane, a przebieg

nadzorowany przez przewodniczàcego/or-

ganizatora. Dyskusja zorganizowana to naj-

cz´stsza forma zebraƒ zak∏adowych, zwiàz-

kowych, konferencji naukowych. Obowià-

zujà w niej okreÊlone zasady: dotyczàce prze-

biegu dyskusji, roli przewodniczàcego i za-

chowaƒ dyskutantów.

Dyskusja zorganizowana przebiega we-

d∏ug okreÊlonego, zaplanowanego wczeÊniej

porzàdku. Najcz´Êciej poprzedza jà wprowa-

dzenie, którym jest: przedstawienie proble-

mu, prezentacja materia∏ów informacyjnych

oraz cel – oczekiwany rezultat dyskusji.

Zadaniem przewodniczàcego jest czuwa-

nie nad jej przebiegiem, przede wszystkim

panuje nad tym, aby dyskusja nie odbiega∏a

od tematu dyskusji, aby dyskutanci nie prze-

kraczali ram czasowych wypowiedzi, prze-

prowadza w razie potrzeby g∏osowanie, do-

maga si´ wyjaÊnieƒ, czuwa nad atmosferà

i kulturà dyskusji, ∏agodzi napi´cia. Posumo-

wuje dyskusj´ i przedstawia wnioski.

Uczestnik dyskusji:
1) zachowaniem powinien dowodziç swo-

je zainteresowanie omawianym zagad-

nieniem,

2) mo˝e zadaç pytanie,

3) poprosiç o wyjaÊnienie,

4) uzupe∏niç wypowiedê innych,

5) udzieliç informacji,

6) wyraziç poparcie dla przedmówców,

7) nie zgodziç si´ z prezentowanymi argu-

mentami,

8) zaprezentowaç swój poglàd,

9) zaproponowaç zmian´ tez,

10) przestrzgaç dyscypliny dyskusji.

Uczestnik dyskusji nie powinien prze-

szkadzaç tj. ostentacyjnie spóêniaç si´,

rozmawiaç/szeptaç, przeglàdaç swoje doku-

menty, upieraç si´ przy swoich poglàdach

nie podajàc argumentów np.: „wiem swoje”,

„to wszystko teoria”, „to niemo˝liwe”, igno-

rowaç wypowiedzi innych, skupiaç si´ na

osobie, a nie na temacie, robiç uwag depre-

cjonujàcych zawód czy p∏eç, wykonywaç ge-

stów wskazujàcych na zakoƒczenie dyskusji.

Dyskusja mo˝e koƒczyç si´ osiàgni´ciem

celu lub cz´Êciowym przyj´ciem zamierzeƒ

lub przeformu∏owaniem problemu. Drugi

i trzeci wariant zakoƒczenia dyskusji stanowi

o koniecznoÊci jej kontynuowania przy in-

nych za∏o˝eniach i ewentualnych uzupe∏nie-

niach informacyjnych. 

Uczestnik dyskusji powinien pami´taç,

˝e milczenie jest brakiem sprzeciwu, jest

akceptacjà dla podj´tych ustaleƒ. Wobec

powy˝szego niestosownym jest po dyskusji

wnosiç pretensje, okazywaç niezadowole-

nie z podj´tych ustaleƒ. Lepiej nadal mil-

czeç. 

Uczestnictwo w dyskusji umo˝liwia pra-

cownikowi zaanga˝owanie si´ w problem

(˝ycie zak∏adu), integracj´ zespo∏owà, pono-

szenie odpowiedzialnoÊci za ca∏oÊciowe

efekty oddzia∏u, komórki organizacyjnej, in-

stytucji/zak∏adu pracy. ■

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

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

Zamiejscowy Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu w Tychach
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Cewnikowanie dróg moczowych 
– zasady profilaktyki zakażeń. Część I

Marzenna Bartoszewicz, Anna Przondo-Mordarska,

Adam Junka ● Katedra i Zak∏ad Mikrobiologii Akademii Medycznej Wroc∏aw

Pomimo ogromnego post´pu medycyny

w rozpoznawaniu i leczeniu chorób in-

fekcyjnych, zaka˝enia uk∏adu moczowego

(ZUM) nadal stanowià cz´sty problem kli-

niczny, cz´sto wik∏ajàc chorob´ podstawo-

wà, przed∏u˝ajàc hospitalizacj´ pacjentów, co

prowadzi równie˝ do wzrostu kosztów le-

czenia. 

Zaka˝enia bakteryjne uk∏adu moczowe-

go nale˝à do najcz´stszych chorób infekcyj-

nych wieku dzieci´cego, do 2 roku ˝ycia cz´-

Êciej (do 5 razy) chorujà ch∏opcy, potem sto-

sunek ten zmienia si´ i 8-10 razy cz´Êciej za-

chorowania wyst´pujà u dziewczàt [1].

U doros∏ych pacjentów zarówno ambula-

toryjnych, jak i hospitalizowanych ZUM,

stanowià od 40% do 50% wszystkich reje-

strowanych zaka˝eƒ, a cz´stoÊç zaka˝enia

wzrasta wraz ze stosowaniem inwazyjnych

procedur cewnikowania dróg moczowych

[1]. 

Uk∏ad moczowy jest ja∏owy z wyjàtkiem

koƒcowego odcinka cewki moczowej, z tego

powodu najcz´stszymi czynnikami etiolo-

gicznymi zaka˝enia dróg moczowych sà

g∏ównie bakterie Gram-ujemne z rodziny

Enterobacteriacea: Escherichia coli, Proteus

mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Entero-

bacter cloacae i inne.

Pa∏eczka E.coli jako drobnoustrój powo-

dujàcy zaka˝enie endogenne poprzez zmian´

niszy ekologicznej z przewodu pokarmowe-

go jest odpowiedzialna za 60 - 90 % pier-

wotnych zaka˝eƒ uk∏adu moczowego.

WÊród bakterii Gram dodatnich izoluje si´

Stapylococcus saprophyticus, który wywo∏u-

je zaka˝enia u 20%-30% u m∏odych kobiet,

inne bakterie Gram dodatnie powodujàce

zaka˝enia to Streptococcus spp., Enterococ-

cus spp., grzyby z rodzaju Candida rzadko,

cz´Êciej u diabetyków, wirusy (HSV, adeno-

wirusy, poliomawirusy, wirus B-19) [2].

U pacjentów hospitalizowanych bakterie

w∏asne pacjenta powodujàce zaka˝enie sà

wypierane przez wielooporne bakterie szpi-

talne. Pa∏eczka E.coli stanowi poczàtkowo

50% zaka˝eƒ u tej grupy pacjentów,

a w miar´ wyd∏u˝ania czasu hospitalizacji

chorego izoluje si´ z zaka˝onych dróg mo-

czowych Ps.aeruginosa, Klebsiella spp., Ser-

ratia spp., Citrobacter spp.

Czynnikami sprzyjajàcymi zaka˝eniu

dróg moczowych ze strony bakterii sà czyn-

niki zjadliwoÊci w postaci fimbrii typu 1 lub

2 wytwarzane przez pa∏eczki Enterobacteria-

ceae, a tak˝e wytwarzanie ureazy przez pa-

∏eczki z rodzaju Klebsiella sp. i Proteus spp.,

co sprzyja alkalizacji moczu i odk∏adaniu si´

struwitowych kamieni moczowych.

Dodatkowymi czynnikami ryzyka wystà-

pienia zaka˝enia jest obecnoÊç receptorów

dla uropatogenów na komórkach nab∏onka

jelit, obecnoÊç receptorów dla fimbrii P na

komórkach uroepitelium czy te˝ zaka˝enie

dróg moczowych bakteriami w czasie cià˝y

u matki. 

Innymi czynnikami ryzyka sprzyjajàcym

ZUM sà nieprawid∏owoÊci anatomiczno-

czynnoÊciowe czyli wady budowy i funkcjo-

nowania uk∏adu moczowego, takie jak od-

p∏ywy wsteczne p´cherzowo-moczowodowe

czy dysfunkcje p´cherza moczowego [3]. 

Wprowadzenie cewnika do p´cherza

okreÊla si´ mianem cewnikowania i z powo-

du wysokiego poziomu bólu oraz mo˝li-

wych póêniejszych komplikacji, stosowane

powinno byç jedynie w sytuacji, gdy wyko-

rzystane uprzednio metody nieinwazyjne

okaza∏y si´ byç niewystarczajàce [4]. 

Czynniki ryzyka wystàpienia zaka˝enia

odcewnikowego zale˝à od rodzaju biomate-

ria∏u z jakiego jest zbudowany cewnik, czasu

pozostawania cewnika w drogach moczo-

wych (mo˝liwoÊç zaka˝enia wzrasta Êrednio

o 5 % na ka˝dy dzieƒ utrzymywania cewni-

ka), a tak˝e p∏eç ˝eƒska, przep∏ukiwanie

cewnika moczowego, stosowana antybioty-

koterapia, choroby zmniejszajàce odpornoÊç

(cukrzyca), niewydolnoÊç nerek (zastój mo-

czu, kreatynina > 2mg). èród∏em drobno-

ustrojów powodujàcych zaka˝enia odcewni-

kowe jest w równych cz´Êciach egzogenna

flora szpitalna przenoszona na r´kach perso-

nelu medycznego i flora endogenna pocho-

dzàca z przewodu pokarmowego, skóry lub

uk∏adu moczo-p∏ciowego pacjenta, gdzie

bakterie przemieszczajà si´ na drodze che-

motaksji czyli zdolnoÊci ruchu w kierunku

bodêca chemicznego do powierzchni cewni-

ka ju˝ pierwszego dnia po za∏o˝eniu. Oko∏o

20 % drobnoustrojów migruje przez Êwiat∏o

cewnika z worka z moczem [5]. 

Dla zapobiegania zaka˝eƒ najwa˝niej-

szym jest poznanie i kontrola patomechani-

zmów zaka˝enia, poniewa˝ w∏aÊciwe post´-

powanie z pacjentem w efekcie mo˝e obni-

˝yç cz´stoÊç zaka˝eƒ odcewnikowych. Istot-

nà rol´ w patogenezie zaka˝eƒ zwiàzanych

z wprowadzanymi do organizmu materia-

∏ów obcych z tworzyw sztucznych w tym

cewników moczowych jest zdolnoÊç bakterii

do tworzenia biofilmu - struktury przylega-

jàcej do powierzchni sta∏ych, utworzonej

przez komórki drobnoustrojów nale˝àce do

jednego, kilku lub kilkunastu gatunków, oto-

czone warstwà egzopolisacharydu (Êluzu)

[6]. 

Biofilm stanowi idealne Êrodowisko dla

wymiany materia∏u genetycznego mi´dzy

komórkami, co umo˝liwia przekazywanie

istotnych dla prze˝ycia cech, w tym oporno-

Êci na antybiotyki i chemioterapeutyki. Po-

wstawanie biofilmu jest procesem z∏o˝onym

i wielostopniowym, zachodzàcym w kilku

fazach. Podstawowym mechanizmem zapo-

czàtkowujàcym tworzenie biofilmu jest ad-

hezja [6]. Planktonowe (pojedyncze, wolne)

komórki przypadkowo inicjujà kontakt z po-

wierzchnià nieo˝ywionà (cewnik moczowy)

na drodze chemotaksji. Konieczna jest du˝a

ruchliwoÊç komórek bakteryjnych (dlatego

g∏ównym czynnikiem etiologicznym zaka-

˝eƒ sà pa∏eczki Gram ujemne posiadajàce

rz´ski) aby przezwyci´˝yç si∏y odpychajàce

pomi´dzy bakteriami i powierzchnià, na

którà bakterie chcà si´ przy∏àczyç. 

Poczàtkowymi si∏ami spajajàcymi bakte-

rie sà: przyciàganie elektrostatyczne, si∏y van

der Waalsa, wiàzania kowalencyjne. 

Po przyczepieniu do powierzchni drob-

noustroje zaczynajà produkowaç zewnàtrz-

komórkowy Êluz, który odpowiedzialny jest

za nieodwracalnà adhezj´, proliferacj´ i aku-

mulacj´ bakterii w wielowarstwowe, wielo-
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komórkowe agregaty. Âluz pokrywa tà ufor-

mowanà struktur´ równie˝ na zewn´trznej

powierzchni zabezpieczajàc jà przed dzia∏a-

niem przeciwcia∏, przed fagocytozà, utrud-

nia opsonizacj´, zaburza chemotaksj´,

zmniejsza penetracj´ przeciwcia∏. Bakterie

zorganizowane w struktur´ biofilmu chronià

si´ przed dost´pem antybiotyków - komórki

po∏àczone Êluzem znajdujà si´ w fazie zwol-

nionego metabolizmu i nie prezentujà miej-

sca docelowego przy∏àczania si´ antybioty-

ków. Badania dowodzà, ˝e ponad 60% zaka-

˝eƒ bakteryjnych jest zwiàzanych z tworze-

niem biofilmu [7]. Biofilm rozwija si´ prefe-

rencyjnie na powierzchniach nieo˝ywionych

oraz martwych tkankach. Obserwacje cewni-

ków moczowych w mikroskopie elektrono-

wym poddanych in vitro dzia∏aniu bakterii

wykaza∏y powstawanie biofilmu na ze-

wn´trznej i wewn´trznej powierzchni i zw´-

˝enia Êwiat∏a, w okresie krótszym ni˝ 3 dni. 

Biofilm powstaje powoli, w jednym lub

wielu miejscach a zaka˝enia zwiàzane z jego

powstawaniem dajà póêno jawne objawy.

Powodzenie w leczeniu tego rodzaju zaka-

˝eƒ bardzo cz´sto wià˝e si´ z potrzebà usu-

ni´cia cewnika z organizmu chorego. 

Infekcje ogólnoustrojowe powsta∏e

w efekcie cewnikowania dróg moczowych

(urosepsa) sà szczególnie ci´˝kie do opano-

wania, poniewa˝ biofilm bakteryjny jest

trudny do wykrycia w rutynowej diagnosty-

ce mikrobiologicznej, a z natury jest oporny

zarówno na si∏y obronne organizmu jak i na

stosowane antybiotyki. 

Poniewa˝ jest wiele wskazaƒ do cewniko-

wania dróg moczowych zarówno leczni-

czych jak i diagnostycznych nale˝y wdro˝yç

i nale˝ycie przestrzegaç procedur obowiàzu-

jàcych przy zak∏adaniu cewnika. 

Wskazania do cewnikowania
[8]
Lecznicze:
• Pacjent ma problemy z oddawaniem mo-

czu. 

• Pacjent oddajàc mocz nie jest w stanie ca∏-

kowicie opró˝niç p´cherza. 

• Pacjent oddaje mocz w sposób niekontro-

lowany, wyst´pujà u niego oznaki infekcji

p´cherza lub nieprawid∏owego funkcjono-

wania nerek. 

• Pacjent oddaje mocz w sposób niekontro-

lowany, a ponadto posiada w okolicach

genitaliów lub poÊladków otwarte rany

lub odle˝yny, które mog∏yby ulec zaka˝e-

niu poprzez mocz. 

• Pacjent ze zw´˝eniem cewki moczowej. 

• Pacjent z przetokà odbytniczo-p´cherzowà. 

• Pacjent z przerostem prostaty. 

• Pacjent z rakiem prostaty. 

• Pacjent z dysfunkcjà p´cherza zwiàzanà

z uszkodzeniem rdzenia kr´gowego. 

• Chorzy OIT, w celu monitorowania diure-

zy (funkcje nerek, stanu nawodnienia,

uk∏adu krà˝enia). 

• Podanie leku o dzia∏aniu miejscowym

(tzw. wlewka dop´cherzowa).

Diagnostyka:
• Pobieranie moczu do badaƒ. 

• Wsteczne podawanie Êrodków cieniujà-

cych (uretrocystografia). 

• Badania urodynamiczne. 

• Kontrola diurezy godzinowej i dobowej. 

Przeciwwskazania:
• Ostre zapalenie gruczo∏u krokowego. 

• Podejrzenie o rozerwanie cewki moczowej

zwiàzane z t´pym lub drà˝àcym urazem. 

• ObecnoÊç krwi w ujÊciu cewki moczowej. 

• Krwiak worka mosznowego (haemoscro-

tum). 

• Wybroczony w okolicy krocza. 

• Gruczo∏ krokowy niewyczuwalny w bada-

niu dotykowym. 

• Znaczne zw´˝enie cewki moczowej.

Rodzaje oraz wybór cewnika
moczowego [9]

Cewniki produkuje si´ obecnie z ró˝nych

materia∏ów, które nadajà im odpowiednià

elastycznoÊç, takich jak masy poliuretanowe,

lateks lub sylikon. Cewniki sylikonowe lub

pokrywane warstwà sylikonu s∏u˝à do d∏u-

gotrwa∏ego utrzymywania w p´cherzu, po-

niewa˝ nie powodujà inkrustacji i odczynów

uczuleniowych. Coraz cz´Êciej obserwuje si´

natomiast odczyny uczuleniowe na lateks,

tak˝e u najm∏odszych dzieci. 

Do najcz´Êciej u˝ywanych nale˝y prosto

zakoƒczony cewnik Nelaton z jednym bocz-

nym otworem. Znacznie rzadziej u dzieci

stosowany jest cewnik Couvelaire’a – prosty,

z otworem bocznym i na koƒcu cewnika.

Cewnik Tiemanna z zagi´tà koƒcówkà jest

polecany przede wszystkim u ch∏opców,

zw∏aszcza z zastawkà cewki tylnej, u których

istnieje nie tylko zw´˝enie w obr´bie zastaw-

ki, ale tak˝e przeroÊni´ta i uniesiona ku gó-

rze szyja p´cherza moczowego utrudniajàca

wprowadzenie prostego cewnika do p´che-

rza. Cewniki Malecota i Pezzera – s∏u˝à

g∏ównie do zabezpieczenia prawid∏owego

odprowadzenia moczu u chorych po zabie-

gach operacyjnych. Cewnik Foley’a jest naj-

wygodniejszym, samoutrzymujàcym si´

cewnikiem do d∏ugotrwa∏ego drenowania

p´cherza. Najcz´Êciej ten rodzaj cewnika jest

wykonywany z lateksu lub silikonu bàdê po-

krywany warstwà silikonowà. Zasady wybo-

ru rozmiaru i rodzaju cewnika przedstawio-

ne sà w tabeli 1, natomiast wady i zalety po-

szczególnych typów cewników w tabeli 2.

Rola i dobór antyseptyku
[10]

Najnowsze badania wskazujà na ogrom-

nà rol´ antyseptyku stosowanego podczas

cewnikowania i piel´gnacji miejsca cewniko-

wanego.

Antyseptyk dzia∏a profilaktycznie, ogra-

niczajàc dost´p flory w∏asnej pacjenta pod-

czas cewnikowania, ale tak˝e pe∏ni rol´ lecz-

niczà, jeÊli w miejscu cewnikowania docho-

dzi do uszkodzenia b∏ony Êluzowej, co mo˝e

staç si´ miejscem poczàtku infekcji. Stoso-

wany antyseptyk powinien penetrowaç bio-

film, niszczàc skutecznie jego struktur´.

Wi´kszoÊç dotychczas dost´pnych Êrodków

u˝ywanych przy cewnikowaniu by∏a na ba-

zie alkoholu, co prowadzi∏o do dra˝nienia

b∏ony Êluzowej i niszczenia naturalnej flory

bakteryjnej. Ponadto brak pe∏nego spektrum

dzia∏ania – rozk∏ad pod wp∏ywem obcià˝enia

bia∏kowego lub te˝ toksycznoÊç u kobiet

w cià˝y oraz u ma∏ych dzieci wyklucza∏y bez-

pieczne stosowanie Êrodków, które posiadajà

w swoim sk∏adzie nadtlenek wodoru, chlor-

heksydyn´ lub zwiàzki jodu. Dlatego bardzo

Tabela 1. Zasady wyboru rozmiaru i rodzaju cewnika. Rozmiar cewników podaje się
według skali French (F), która określa obwód cewnika w milimetrach. Po przełożeniu te-
go wymiaru na średnicę cewnika wiadomo, że 1 F = 0,33 mm – tak więc średnica cew-
nika 9F wynosi 3 mm, a cewnika 18 F = 6mm

Wiek Chłopcy Dziewczynki Rodzaj cewnika
Noworodki 4 F 4- 6 F Nelaton
1–2 lata 6 F 6- 8 F Nelaton

Foley
Tiemann

3–5 lat 8 F 8-10 F j. w.
6–10 lat 8 -10 F 10 -12 F j. w.
Więcej niż 10 lat 12 F 12 -14 F j. w.
Dorośli 12 -22 F 12 -22 F j. w.
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Artykuł sponsorowany
▼

istotny jest wybór antyseptyku stosowanego

w cewnikowaniu dróg moczowych. 

Antyseptyk (lek) stosowany w procedu-

rze cewnikowania p´cherza moczowego po-

winien przede wszystkim posiadaç rejestra-

cj´ dopuszczajàcà do kontaktu z ranà i z b∏o-

nà Êluzowà pacjenta. Zgodnie z prawem

obowiàzujàcym w naszym kraju antyseptyk

powinien byç dopuszczony do obrotu i zare-

jestrowany jako produkt leczniczy (lek).

Tylko taka rejestracja i poprzedzajàce jà

procedury badawcze dajà gwarancj´, ˝e zo-

sta∏y przeprowadzone rzetelne badania kli-

niczne potwierdzajàce skutecznoÊç leczniczà

preparatu oraz brak objawów ubocznych,

w tym odczynów toksycznych. Ponadto pro-

cedury te gwarantujà bezpieczeƒstwo pa-

cjenta i personelu. medycznego w trakcie

wykonywania czynnoÊci z zastosowaniem

antyseptyku. Dlatego antyseptyk stosowa-
ny w procesie cewnikowania p´cherza
moczowego…
…nie powinien:
• zawieraç substancji toksycznych (nie tylko

dotyczy to substancji czynnych, ale tak˝e

substancji wyst´pujàcych cz´sto jako Êrod-

ki konserwujàce), 

• zawieraç du˝ej iloÊci alkoholu (podra˝nie-

nie b∏ony Êluzowej, odczucia bólowe pa-

cjentów _ zw∏aszcza u dzieci), 

• powodowaç reakcji opornoÊci drobno-

ustrojów, 

• powodowaç uszkodzenia tkanki otaczajà-

cej b∏on´ Êluzowà, 

• powodowaç bólu, 

• powodowaç odczynów alergicznych.

... powinien:
• byç na bazie roztworu wodnego, 

• penetrowaç i usuwaç biofilm bakteryjny, 

• posiadaç szerokie spektrum dzia∏ania obej-

mujàce bakterie (w tym bakterie produku-

jàce Êluz), grzyby, dro˝d˝aki, pierwotniaki

w czasie 1-5 min, 

• nie powodowaç dra˝nienia b∏ony Êluzo-

wej, skóry i ewentualnych ran, 

• byç dobrze tolerowany przez pacjenta (nie

wywo∏ywaç bólu), 

• byç gotowy do u˝ycia z mo˝liwoÊcià roz-

cieƒczenia, 

• byç bezbarwny, nie pozostawiaç plam, 

• nie powodowaç narastania opornoÊci, 

• nadawaç si´ do d∏ugotrwa∏ego stosowania

bez jednoczesnego wywo∏ywania skutków

ubocznych ani utraty skutecznoÊci

• byç bezpieczny dla kobiet w cià˝y, wcze-

Êniaków, niemowlàt i ma∏ych dzieci

• mieç mo˝liwoÊç stosowania po otwarciu

opakowania minimum do 1 roku

• byç zarejestrowany jako produkt leczniczy.

Rekomendowanym nowoczesnym anty-

septykiem spe∏niajàcym wy˝ej wymienione

wymogi jest lek na bazie dichlorowodorku

oktenidyny (Octenisept®).

Zasady postępowania 
w cewnikowaniu pęcherza
moczowego [10]
Zabieg cewnikowania p´cherza moczo-
wego powinien byç wykonany:
– zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, 

– przez dwie osoby (jedna dezynfekuje oko-

lice ujÊcia cewki moczowej i zak∏ada cew-

nik, ∏àczy go ze sterylnym workiem do

zbiórki moczu, druga osoba asystuje – po-

maga w otwieraniu opakowaƒ ze steryl-

nym sprz´tem, pomaga w u∏o˝eniu pa-

cjenta, rozmawia z pacjentem). 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu cew-
nikowania p´cherza moczowego
a) Pacjent powinien byç przygotowany pod

wzgl´dem higieny osobistej: 

– pacjent chodzàcy przed zabiegiem cewni-

kowania p´cherza moczowego powinien

wykonaç toalet´ krocza – zalecana jest an-

tybakteryjna emulsja do mycia bez zawar-

toÊci alkoholu – np. na bazie oktenidyny

(Octenisan®), 

– pacjent le˝àcy – czynnoÊç powinna wyko-

naç piel´gniarka lub po∏o˝na, np. przy

u˝yciu pianki czyszczàco-piel´gnacyjnej

(Esemtan®). 

b) Nale˝y poinformowaç pacjenta o celu

i sposobie wykonania zabiegu. 

c) WyjaÊnienie pacjentowi, jak powinien po-

st´powaç po za∏o˝eniu cewnika – edukacja

pacjenta na temat mo˝liwoÊci zmniejsze-

nia ryzyka zaka˝enia poprzez prawid∏owà

higien´ ràk, cia∏a i bielizny osobistej. 

Nale˝y pami´taç o prawie pacjenta do in-

tymnoÊci (zabieg jest kŕ pujàcy dla chorego,

powinien byç wykonany w warunkach zapew-

niajàcych mu intymnoÊç) oraz prawie do bez-

pieczeƒstwa (post´powanie zgodne z zasadami,

aby nie dopuÊciç do zaka˝enia lub zminimalizo-

waç ryzyko wystàpienia tego powik∏ania). ■
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Tabela 2. Materiał wykonania, wady i zalety poszczególnych typów cewników 

Materiał Zalecane używanie Zalety Wady
PVC – polichlorek Krótkoterminowe, Duża średnica wewnętrzna zapewnia Nie nadają się do długotrwałego użycia,
winylu maksymalnie 7 dni sprawny przepływ moczu z pęcherza mało giętkie
Lateksowy rdzeń Krótkoterminowe Gładsze po zewnętrznej stronie, Pozostawiona zbyt długo in situ
powleczony do 28 dni mniej uszkadzają tkankę, bardziej powłoka teflonowa może stać się
teflonem odporne na proces inkrustracji cieńsza; nie nadają się do założenia

osobom z alergią na lateks
Sylikon Długoterminowe, Duża średnica, odpowiednie dla Występują problemy z usunięciem

do 12 tygodni pacjentów z alergią cewnika u kobiet
Lateks powleczony Długoterminowe, Mniejsze odczucia bólowe Nie nadąją się dla osób z alergią
hydrożelem do 12 tygodni na lateks
Sylikon powleczony Długoterminowe, Odpowiednie dla pacjentów Sztywne, mogą być niewygodne dla
hydrożelem do 12 tygodni z alergią pacjentów
Elastomer sylikonowy Długoterminowe, Niższe ryzyko inkrustracji Nie nadają się dla osób z alergią
powleczony lateksem do 12 tygodni na lateks



Wokół zawodu
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Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2010
Dnia 4 marca 2011 roku w Katowicach

przy ul. Francuskiej 20-24, korzystajàc

z goÊcinnoÊci Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Miel´ckiego

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego, przepro-

wadzono II etap VI Ogólnopolskiego Kon-

kursu „Piel´gniarka Roku 2010”. GoÊciem ho-

norowym by∏a dr n. ekon. Mariola Bartusek

Przewodniczàca ORPiP w Katowicach. 

Do Zarzàdu Oddzia∏u Polskiego Towa-

rzystwa Piel´gniarskiego wp∏yn´∏o 18 zg∏o-

szeƒ do udzia∏u w konkursie.

W drugim etapie konkursu udzia∏ wzi´∏o

16 piel´gniarek, przedstawicielek placówek

medycznych i Domu Pomocy Spo∏ecznej

z B´dzina, Czeladzi, Cz´stochowy, Jastrz´-

bia Zdroju, Katowic, Raciborza, Siemiano-

wic Âlàskich, Wilkowic.

W sk∏ad Komisji Konkursowej wchodzili
przedstawicieli Êrodowiska piel´gniar-
skiego:
• Przewodniczàcy mgr Marek Rafalski –

przedstawiciel Zarzàdu G∏ównego PTP

• dr n. med. Gra˝yna Franek – przewodni-

czàca ZO PTP w Katowicach

• mgr Danuta Rudzka-Cesarz  – wiceprze-

wodniczàca ZO PTP w Katowicach

• dr n. med. Wies∏awa Ko∏odziej – cz∏onek

Ko∏a PTP przy SUM

• mgr Wioleta P∏ócienniczak – cz∏onek ZO

PTP w Katowicach 

Komisja wy∏oni∏a Laureatk´ II etapu

konkursu w województwie Êlàskim.

Do III etapu fina∏owego VI Ogólnopol-

skiego Konkursu „Piel´gniarka Roku 2010”

zosta∏a zakwalifikowana Renata Krzy˝ak

z Domu Pomocy Spo∏ecznej „Dar Serca”

w Jastrz´biu Zdroju, która zdoby∏a najwy˝-

szà liczb´ punktów w eliminacjach woje-

wódzkich i zdoby∏a I miejsce.

Na zakoƒczenie eliminacji, uczestniczki

konkursu podzieli∏y si´ swoimi wra˝enia-

mi, stwierdzajàc, i˝: „Pytania z testu

w wi´kszoÊci nie by∏y ∏atwe, obejmowa∏y

szerokà wiedz´ z zakresu historii, piel´-

gniarstwa, etyki zawodu i piel´gniarstwa:

pediatrycznego, internistycznego, neurolo-

gicznego, ratownictwa i piel´gniarstwa epi-

demiologicznego.

Pytania w teÊcie konkursowym by∏y

skonstruowane w sposób szczegó∏owy.

Najwi´ksze problemy sprawi∏y nam pyta-

nia z transplantologii.

Nie nale˝y pominàç równie˝ wspania∏ej

organizacji konkursu i atmosfery panujàcej

wÊród uczestniczek. 

Dr n. ekon. Mariola Bartusek Przewodni-

czàca ORPiP w Katowicach przygotowa∏a

dla laureatek niespodziank´. Ponadto,

uczestniczki konkursu otrzyma∏y z ràk dr n.

med. Gra˝yny Franek Przewodniczàcej ZO

PTP w Katowicach ksià˝ki o historii Polskie-

go Towarzystwa Piel´gniarskiego w woje-

wództwie Êlàskim. 

Fina∏ Konkursu (III etap) odb´dzie si´

11 maja 2011 r. o godz. 12 w Centrum Edu-

kacji Medycznej w Poznaniu. Finalistki II

etapu przedstawià prezentacj´ tematu Kon-

kursu „Organizacje piel´gniarek polskich po-

wsta∏e i dzia∏ajàce w kraju po odzyskaniu

niepodleg∏oÊci (1918) oraz wspó∏czeÊnie –

zas∏ugi dla rozwoju zawodu”.

Laureatce Konkursu serdecznie gratulu-

jemy i ˝yczymy dalszych sukcesów.

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

Oddzia∏u Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii 

SPSK-M SUM w Katowicach
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Pamiàtkowym zdj´ciem zakoƒczy∏ si´ kurs

specjalistyczny „Prowadzenie porodu

w wodzie. Dzi´ki goÊcinnoÊci Dyrekcji SP

CSK im. prof. K. Gibiƒskiego SUM w Kato-

wicach, dyr. A. P∏azaka oraz piel´gniarce na-

czelnej mgr M. Dymarczyk, a tak˝e ordynato-

rowi Oddzia∏u Perinatologii i Ginekologii

prof. dr hab. n. med. J. Sikorze i po∏o˝nym

oddzia∏owym Paniom K. Tracz i E. MaÊlance,

mo˝liwe by∏o zorganizowanie pierwszej na

Âlàsku edycji tego kursu. Wzi´∏y w nim udzia∏

24 po∏o˝ne, które po pomyÊlnie zdanym eg-

zaminie koƒcowym mogà pochwaliç si´ w∏a-

Ênie zdobytymi nowymi kwalifikacjami. 

Organizatorem kursu by∏a OIPiP w Ka-

towicach, a kierownictwo obj´∏y: dr n. med.

Beata Naworska – kierownik i mgr Barbara

Kotlarz – sekretarz, autorki programu szcze-

gó∏owego kursu. Opiek´ nad realizacjà zaj´ç

sta˝owych sprawowa∏a po∏o˝na specjalistka

Ewa MaÊlanka. 

Kursantki w trakcie zaj´ç naby∏y umiej´t-
noÊci z zakresu:
• przygotowania pary rodzicielskiej do od-

bycia porodu w wodzie,

• wskazania zalet odbycia porodu w wo-

dzie,

• oceny etapu porodu, w którym mo˝na za-

proponowaç rodzàcej wejÊcie do wody,

• prowadzenia I i II okresu porodu w wo-

dzie, a III okresu porodu ponad wodà,

• rozpoznawania stanów i sytuacji, w któ-

rych prowadzenie porodu w wodzie jest

niekorzystne lub przeciwwskazane,

• podejmowania dzia∏aƒ zapobiegajàcych

wyst´powaniu powik∏aƒ w czasie porodu

w wodzie,

• stosowania standardowego post´powania

w zakresie zapobiegania zaka˝eniom

w oddziale, w którym odbywajà si´ poro-

dy w wodzie,

• omówienia zasad organizacji i funkcjono-

wania sali do prowadzenia porodów

w wodzie.

W czasie zaj´ç sta˝owych çwiczone by∏y
umiej´tnoÊci obejmujàce:
• zasady kwalifikacji rodzàcej do porodu

w wodzie – ocena sytuacji zdrowotnej,

ustalenie ewentualnych przeciwwskazaƒ do

porodu w wodzie, 

• przygotowanie rodzàcej, po∏o˝nej i sprz´-

tu do porodu w wodzie,

• udzia∏ w prowadzeniu porodu z zastoso-

waniem immersji wodnej,

• udzia∏ w przyj´ciu porodu noworodka do

wody. Post´powanie z noworodkiem uro-

dzonym do wody bezpoÊrednio po poro-

dzie,

• prowadzenie III okresu ponad wodà

i sprawowanie opieki nad pacjentkà i jej

dzieckiem w IV okresie porodu.

Gratulujemy wszystkim absolwentkom

i ˝yczymy sukcesów kolejnej grupie kursan-

tek, uczestniczek drugiej ju˝ edycji kursu,

która tym razem odbywa si´ w NZOZ Szpi-

talu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. w Gli-

wicach.

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

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

Katedry Zdrowia Kobiety

Zakończenie kursu specjalistycznego 
„Prowadzenie porodu w wodzie”

Komisja Egzaminacyjna podczas 
sprawdzania testów końcowych

Komisja Egzaminacyjna 
i kierownictwo kursu

V edycja Sympozjum naukowo-szkoleniowego „Bezpieczna Sterylizatornia”
odbędzie się 22 czerwca 2011 roku 

w sali wykładowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej
SPSK-M SUM w Katowicach, mieszczącej się przy ul. W. Reymonta (wejście od ul. H. Dąbrowskiego)

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres szpitala: SPSK-M SUM w Katowicach 
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice 
z dopiskiem: Centralna Sterylizatornia lub faks 32 259 14 90 lub email: dkarwowska@interia.pl
Udział w sympozjum jest bezpłatny. 

Serdecznie zapraszam 
Dorota Kudzia-Karwowska 

Kierownik Centralnej Sterylizatorni SPSK-M SUM
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Ogólnopolska konferencja szkoleniowa

zosta∏a zorganizowana przez Naczelnà

Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych we wspó∏pra-

cy z Komisjà ds. kontraktowania Êwiadczeƒ

zdrowotnych przy NRPiP w dniach 8-9

marca 2011 w Warszawie.

W konferencji bra∏y udzia∏ piel´gniarki

i po∏o˝ne z ca∏ego kraju. Uogólniajàc, tema-

tyka konferencji obejmowa∏a problematyk´

opieki piel´gniarskiej i po∏o˝niczej w podsta-

wowej opiece zdrowotnej. 

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏a Pani

El˝bieta Buczkowska Prezes NRPiP.

O transformacji piel´gniarstwa Êrodowisko-

wo-rodzinnego w Polsce mówi∏a Pani Izabe-

la åwiertnia. W swoim wystàpieniu przypo-

mnia∏a poczàtki podstawowej opieki zdro-

wotnej w Polsce. Wspomnia∏a równie˝ wy-

bitnà piel´gniark´ Hann´ Chrzanowskà i jej

wspó∏pracownic´, piel´gniark´/po∏o˝nà Ali-

n´ Rumun, odznaczonà w 2007 r. medalem

F. Nightingale.

O kierunkach zmian w podstawowej

opiece zdrowotnej mówi∏ Pan Marek Haber

podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdro-

wia. Zaznaczy∏, ̋ e okreÊlenie w∏aÊciwego kie-

runku zmian w systemie poz wymaga ziden-

tyfikowania problemów, które obecnie ogra-

niczajà jej sprawne dzia∏anie. Do identyfika-

cji problemów w celu wypracowania kon-

kretnych rozwiàzaƒ zmierzajàcych do harmo-

nijnego rozwoju poz w Polsce oraz poprawy

i efektywnoÊci udzielanych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych zosta∏ powo∏any Zespó∏ ds. opraco-

wania zmiany systemu organizacji poz.

Pan Marek Haber przedstawi∏ kierunki

zmian w poz i zidentyfikowa∏ problemy oraz

propozycje ich rozwiàzaƒ, które powinny

okreÊliç w∏aÊciwy kierunek zmian w poz.

Miejsce poz w systemie:
• struktura organizacyjna poz – czy rola

i struktura poz jest wystarczajàca,

• ciàg∏oÊç i koordynacja opieki nad pacjen-

tem w poz – czy pacjent ma zapewnionà

ciàg∏oÊç udzielania Êwiadczeƒ i czy lekarz

poz pe∏ni rol´ koordynatora,

• przep∏yw informacji mi´dzy Êwiadczenio-

dawcami – czy za pacjentem idzie infor-

macja do odpowiednich Êwiadczeniodaw-

ców,

• dost´p do Êwiadczeƒ – czy organizacja do-

st´pu jest w∏aÊciwa, czy okreÊlone Êwiad-

czenia sà wystarczajàce.

Rola i zadania lekarza, piel´gniarki i po-
∏o˝nej poz:
• kompetencje lekarza, piel´gniarki i po∏o˝-

nej poz – czy okreÊlone kompetencje sà

wystarczajàce,

• standardy post´powania medycznego –

czy powinny byç okreÊlone standardy po-

st´powania medycznego,

• zakres wspó∏pracy pomi´dzy lekarzem,

piel´gniarkà i po∏o˝nà poz – czy zakres

i formy wspó∏pracy sà odpowiednio okre-

Êlone.

Zwróci∏ równie˝ uwag´, ˝e przy okreÊla-

niu kierunku zmian w poz nale˝y pami´taç

o zapewnieniu wysokiej jakoÊci Êwiadczeƒ

i o tym, ˝e miejsce piel´gniarki rodzinnej jest

w domu pacjenta.

Pan Krzysztof Klichowicz z Narodowego

Funduszu Zdrowia, którego wystàpienie

wzbudzi∏o wiele emocji, mówi∏ o wzroÊcie

nak∏adów na Êwiadczenia zdrowotne w Od-

dzia∏ach Wojewódzkich NFZ w latach

2008-2011, i o realizacji zadaƒ Narodowego

Programu Zdrowia.

Przedstawi∏ kierunki zmian:
• rozdzielenie zadaƒ piel´gniarki praktyki

i piel´gniarki Êrodowiskowo-rodzinnej,

• rozdzielenie list aktywnych lekarza poz

i piel´gniarki poz,

• ograniczenie zakresu badaƒ przesiewowych

do 6 r. ˝. wykonywanych przez piel´gniar-

k´ poz, w gabinecie piel´gniarki poz,

• zmniejszenie populacji obj´tej opiekà pie-

l´gniarki poz,

• wprowadzenie wartoÊciowego punktowa-

nia czynnoÊci piel´gniarki poz,

• wprowadzenie karty (ksià˝eczki) badaƒ

profilaktycznych,

• standaryzacja w opiece piel´gniarki ro-

dzinnej,

• standaryzacja w opiece piel´gniarki gabi-

netu zabiegowego,

• wspó∏praca na poziomie – piel´gniarka

poz, MOPS, GOPS,

• elektroniczny przep∏yw informacji o pa-

cjencie w systemie ochrony zdrowia.

Na konferencji poruszono równie˝ zada-

nia po∏o˝nej poz, przedstawiono cykl ˝ycio-

wy rodziny, omówiono najwa˝niejsze funk-

cje rodziny i postawy zdrowotne rodziny.

Pani Dagmara Korbasiƒska – Dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka w Mini-
sterstwie Zdrowia przedstawi∏a kierunki
zmian w organizacji profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dzieçmi i m∏odzie˝à w Êro-
dowisku nauczania i wychowywania:
• podniesienie jakoÊci Êwiadczeƒ udziela-

nych przez piel´gniark´,

• poprawa dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ piel´-

gniarki w Êrodowisku nauczania i wycho-

wania,

• zwi´kszenie satysfakcji zawodowej piel´-

gniarki.

Zaznaczy∏a równie˝, ˝e pragnie wymóc

racjonalizacj´ wskaêników do opieki nad

dzieçmi oraz poprawiç system sprawozdaw-

czoÊci.

Pani Izabela Kucharska – przedstawiciel

G∏ównego Inspektora Sanitarnego, zwróci∏a

uwag´ na koniecznoÊç opracowania przez la-

boratoria procedur transportu przez piel´-

gniarki Êrodowiskowe materia∏u biologicz-

nego do badaƒ i udost´pnienia ich zlecenio-

dawcom do zapoznania si´ z nimi.

Piel´gniarki i po∏o˝ne prowadzàce indywi-

dualne i grupowe praktyki przedstawi∏y w∏a-

sne spostrze˝enia, sukcesy i problemy. ■

Lidia Kulawik ● Mgr piel´gniarstwa, Specjalista piel´gniarstwa 

rodzinnego, piel´gniarka w SP ZLA „Moja Przychodnia” w Katowicach

Ogólnopolska konferencja szkoleniowa 
pt. „Opieka pielęgniarska i położnicza w podstawowej 
opiece zdrowotnej – wczoraj, dziś i jutro, kierunki zmian”
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Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

serdecznie zaprasza wszystkie pielęgniarki i położne 
zatrudnione w śląskich zakładach opieki zdrowotnej na:

III Regionalną Konferencję 
„Zakażenia szpitalne – działajmy razem”

która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1500

w Hotelu Angelo w Katowicach, ul. Sokolska 24 

• udział w Konferencji jest bezpłatny,
• ilość miejsc ograniczona,
• osoby uczestniczące w Konferencji otrzymają certyfikat.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy pobrać ze strony www.izbapiel.katowice.pl
w zakładce Aktualności i przesłać do dnia 10 maja 2011 r. na adres:
Anna Dyl – pielęgniarka epidemiologiczna
SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca, 
ul. Ziołowa 45/47 40-632 Katowice 
z dopiskiem „udział w III Konferencji” 
lub e-mail: zakazenia@gcm.pl temat: III Konferencja

Zespól ds. Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

serdecznie zaprasza na

V Konferencję Naukową
w ramach programu „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia”

Dreyfus Health Foundation

„Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych 
w schorzeniach onkologicznych”

która odbędzie się w dniu 16-17 czerwca 2011 r. o godzinie 900 w Ośrodku Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Łaziskach Górnych, ul. Wodna 15 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy pobrać ze strony www.izbapiel.katowice.pl w zakładce Aktualności i przesłać
do dnia 20 maja 2011 r. na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice 
z dopiskiem „V Konferencja – schorzenia onkologiczne”, faks: 32 209 19 26, e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl

Udział w Konferencji jest bezpłatny – każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Wszelkich informacji udziela Pani mgr Małgorzata Pytel 691 381 384 
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

WchrzeÊcijaƒstwie ka˝da niedziela jest

pamiàtkà zmartwychwstania Chry-

stusa, ale najbardziej uroczystà jest Niedzie-

la Wielkanocna. Na temat Êwiàt wielkanoc-

nych jest bogata literatura przedmiotu. Pi-

szàc o poprzedzajàcym Êwi´ta tygodniu, ka˝-

dy autor wspomina najwa˝niejsze dla chrze-

Êcijaƒskiej wiary wydarzenia, okreÊlane Tri-

duum Paschalne (Triduum Paschale), bo

w tym bardzo wa˝nym „Wielkim Tygodniu”,

trzy ostatnie doby majà okreÊlenia: Wielki

Czwartek (wieczór) – Wielki Piàtek – Wiel-

ka Niedziela Zmartwychwstania. 

Do „Wielkiego Czwartku” nawiàzuje
wiersz Lucjana Rydla:
„Wieczerza Paƒska”
JakieÊ milczenie twarde, wielkopostne…

By∏ wieczór paschy. W milczeniu g∏´bokim
Siedli napoju po˝ywaç i jad∏a 
Wieczernik szarym nape∏nia∏ si´ mrokiem…
A w tych êrenicach Cz∏owieczego Syna
Mistycznych brzasków gra∏a Êwiat∏oÊç z∏ota,
I myÊl ogromna jakaÊ i jedyna…
Z ich oczu patrzy∏a prostota,
Pierwsi piç mieli z Kielicha Mi∏oÊci,
Pierwsi po˝ywaç mieli Chleb ˚ywota,
I˝ byli jako ptaki leÊne – proÊci.

Podobnie uczci∏ ten moment Jan Lechoƒ,
usadawiajàc Jezusa w rodzimym pejza˝u
i wÊród ludzi gminu, aby szybciej przy-
nieÊç im radoÊç i nadziej´:
„Wielkanoc”
WÊród tej ∏àki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którà, co Êwi´to szli ludzie ze Êpiewkà,
Idzie sobie Pan Jezus, wpó∏ nagi i bosy
Z wielkanocnà w przebitej d∏oni choràgiewkà.
Naprzeciw idzie ch∏opka. Ma kosy z∏ociste,
¸owicka jej spódniczka i pi´kna zapaska.
Pozna∏a Zbawiciela z Êwi´tego obrazka,
Upad∏a na kolana i krzykn´∏a: „Chryste!”.
Bije g∏owà o ziemi´ z serdecznà rozpaczà,
A Chrystus si´ pochyli∏ nad kl´czàcym cia∏em
I rzeknie: „Powiedz ludziom, 
niech wi´cej nie p∏aczà,
Dwa dni le˝a∏em w grobie. 
I dziÊ zmartwychwsta∏em”.
Droga, wierzba sadzona wÊród zielonej ∏àki,
Na której pierwsze jaskry ˝ó∏ciejà i mlecze.
PoÊród wierzb po kamieniach wàska struga ciecze,
A pod niebem wysoko Êpiewajà skowronki. 

Najs∏ynniejsze w literaturze muzycznej

opracowanie Alleluja skomponowa∏ Je-

rzy Fryderyk Haendel (George Frideric

w 1685 r., w Halle), który w 1727 r. otrzy-

ma∏ obywatelstwo brytyjskie, bo tu zamiesz-

ka∏ i tu tworzy∏. 

Z dzie∏ muzycznych tematycznie zwiàza-

nych z prze˝ywaniem Tajemnicy Paschalnej

wymieniç nale˝y „Oratorium Wielkanocne”

Jana S. Bacha i „Symfoni´ Zmartwychwsta-

nia” Gustawa Mahlera. WÊród melomanów

bardziej rozpowszechnione sà utwory zwià-

zane z m´kà Chrystusa, jak pasje Jana S. Ba-

cha, oratorium „Chrystus na Górze Oliwnej”

Beethovena, „Siedem S∏ów Chrystusa na

Krzy˝u” Josepha Haydna, liczne opracowa-

nia sekwencji „Stabat Mater” dokonane

m.in. przez Palestrin´, Pergolesiego, Rossi-

niego, Verdiego, Elsnera, Szymanowskiego

i Pendereckiego. 

Wspomniany, fragment chóralny z orato-

rium „Mesjasz” przyczyni∏ si´ do popularnoÊci

tego doskona∏ego w ka˝dym calu dzie∏a. Ol-

brzymia partytura powsta∏a w dwa tygodnie.

„Mesjasz”” wykonany zosta∏ po raz pierwszy

w Dublinie 13 IV 1742 r. Ju˝ po próbie gene-

ralnej pisano, ˝e „chodzi o najdoskonalszà

kompozycj´, jakà kiedykolwiek s∏yszano”, a po

premierze odnotowano: „Brak s∏ów, aby opi-

saç wznios∏à rozkosz, jakà sprawi∏o dzie∏o

t∏umnie zebranym s∏uchaczom. DostojnoÊç,

wspania∏oÊç i subtelnoÊç, wsparte najbardziej

budujàcymi, majestatycznymi i wzruszajàcymi

s∏owami tekstu wspó∏dzia∏a∏y, by porwaç

i oczarowaç zachwycone serca i uszy”.

Na tekst sk∏adajà si´ wersety mówiàce

o Zbawicielu, zaczerpni´te z Ksiàg Proroków,

ze Starego Testamentu i Ewangelii, zestawio-

ne przez Karola Jennesa. 52 ogniwa orato-

rium treÊciowo dzielà si´ na trzy cz´Êci: pierw-

sza zapowiada nadejÊcie Mesjasza, druga mó-

wi o jego ˝yciu, Êmierci i zmartwychwstaniu,

trzecia o zbawieniu ludzkoÊci. To w∏aÊnie

„Mesjaszowi” zawdzi´cza kompozytor Êwiato-

wà s∏aw´. Jak podaje Romain Rolland w bio-

grafii Haendla, twórca zachowa∏ przez ca∏e ̋ y-

cie przywilej wykonywania tego oratorium na

cele dobroczynne. „Dyrygowa∏ nim raz do ro-

ku na benefis „Foundling Hospital” (zak∏ad

dla podrzutków). Nawet gdy oÊlep∏, pozosta∏

wierny temu szlachetnemu zwyczajowi. I aby

lepiej zapewniç monopol na dzie∏o zak∏adowi,

zakaza∏ publikowania go a˝ do swej Êmierci”.

Literatura i êród∏a rycin u autorki

Wielkanoc w poezji i muzyce

El Greco, Zmartwychwstanie

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
Pielęgniarce Halinie Strzebinczyk

składają Lekarze i Pielęgniarki 
Poradni Medycyny Pracy w Rudzie Śląskiej 5

Mimo, ˝e odchodzà w sercach naszych
pozostajà na zawsze… 

Wyrazy szczerego współczucia,
żalu i smutku z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Renacie Czechelius 
Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału

Neurologii 
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne

Oddziałowe, Koordynujące, pielęgniarki 
i współpracownicy z Oddziału Neurologii SP 

Centralnego Szpitala Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach

Pielęgniarce 
Pani Marzenie Walentynowicz

wyrazy głębokiego współczucia, żalu, 

smutku i wsparcia w związku ze śmiercią 

Męża 
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną

Pielęgniarek,położnymi i pielęgniarkami ZOZ 

w Świętochłowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Męża
Koleżance Krystynie Losce 

najszczersze wyrazy współczucia
składa zespół pielęgniarek i położnych 

Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

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

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Grażynie Szawaryn
najszczersze wyrazy współczucia 

składają Pielęgniarka Przełożona
wraz z Zastępcą, pielęgniarki i współpracownicy

Oddziału Neurologii, Dyrekcja i Pełnomocnik OIPiP
SPZOZ WSZS Nr 4 w Bytomiu

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Ojca 
Pani Agnieszce Kin 

wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia

składają Pielęgniarka Przełożona wraz z zastępcą, 
pielęgniarki i współpracownicy, Dyrekcja

i Pełnomocnik OIPiP, SPZOZ WSzS N 4 w Bytomiu

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty 
Naszej Drogiej Koleżance 

mgr Jolancie Palka
składają Naczelna Pielęgniarka,

pielęgniarki oddziałowe SPSK-M SUM w Katowicach 

Mimo, ˝e odchodzà, 
w sercach pozostajà na zawsze...

Koleżance Danucie Pastuszka
z powodu śmierci 

Ojca
wyrazy głębokiego współczucia

składają koleżanki z Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii 
Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach

Łączymy się w smutki i żalu 

z Panią Beatą Cieślicką 
Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Taty 
składają koleżanki pielęgniarki, pielęgniarka

oddziałowa wraz z zespołem współpracowników
Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej oraz

Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy 
Pielęgniarce mgr Iwonie Czech 

składa personel Pielęgniarski Przychodni
Specjalistycznej oraz Szpitala Miejskiego 

w Siemianowicach Śląskich

Wyrazy głębokiego, 
szczerego współczucia

Koleżance Barbarze Zientarskiej
z powodu nagłej śmierci 

Rodziców
składają Naczelna Pielęgniarka 

Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, 
pielęgniarki, położne, sanitariuszki 

Kliniki Onkologii, Położnictwa i Ginekologii
Onkologicznej w Bytomiu

Âmierç jest zawsze punktualna, 
ale nigdy nie w por´… 

Pielęgniarce 
Agnieszce Wajdzie-Kiszczak 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża 
składają koleżanki i koledzy z Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 1 w Tychach

Naszej Koleżance 
Lucynie Sztanke-Skulich 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają pracownicy Oddziału Laryngologii

SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach

Łączymy się w żalu i smutku 
z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Barbarze Jurczyk
najszczersze wyrazy współczucia 

składają koleżanki Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 
i Naczelna Pielęgniarka Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Pielęgniarce Danucie Kalecie
z powodu śmierci

Taty 
wyrazy szczerego współczucia 

składają pielęgniarki z oddziału Rehabilitacji
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

Pielęgniarce Oddziałowej 
Pani Sylwii Wieczorek

wyrazy głębokiego współczucia w związku

ze śmiercią 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną

Pielęgniarek, położnymi i pielęgniarkami Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach



Konkursy

Nasze Sprawy ● K w i e c i e ń 2 0 11 35

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
przełożonej pielęgniarek i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Marzec 2011
Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju 
Przełożona Pielęgniarek: Irena Pudełko

Zakład Opieki Zdrowotnej Wodzisław Śląski 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii: Beata Brzezinka
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: Karina Bonk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: Barbara Tkocz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej: Danuta Hajska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Urszula Kupka 

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

Wyrazy wdzi´cznoÊci i szacunku za bezinteresownà pomoc, serce i ˝yczliwoÊç sk∏adajà Pani Iwonie Kowalskiej stu-
dentki WSPS w Dàbrowie Górniczej. Postawa Pani Iwony Kowalskiej, Specjalisty ds. epidemiologicznych w Cen-
trum Pediatrii w Sosnowcu  jest nieocenionà wskazówkà do dalszej pracy oraz Êwiadectwem, ˝e sà ludzie dobrej
woli. ˚yczymy kochanej Pani Iwonce sukcesów w dalszym ˝yciu, które b´dzie wype∏niaç praca na rzecz kole˝anek
piel´gniarek – o tym jesteÊmy g∏´boko przekonane. 

„Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, 
lecz przez to czym dzieli si´ z innymi”.

Jan Pawe∏ II
Pragniemy z∏o˝yç wyrazy podzi´kowania Paniom Renacie Reis i Joannie Kaczmarczyk-Szewczyk za ogromne 
zaanga˝owanie, profesjonalizm i znakomità organizacj´ kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Piel´gniarstwa 
Epidemiologicznego. JednoczeÊnie sk∏adamy ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci i wielu sukcesów zarówno w ˝yciu 
zawodowym jak i osobistym.

Uczestniczki II edycji kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie Piel´gniarstwa Epidemiologicznego

Rybnik, paêdziernik 2010 - luty 2011

Serdeczne podzi´kowania oraz wyrazy wdzi´cznoÊci dla lekarzy oraz ca∏ego personelu medycznego Oddzia∏u 
Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Âwi´toch∏owicach za fachowoÊç oraz pe∏ne zaanga˝owanie w procesie 
mojego leczenia, a w szczególnoÊci dr n. med. Pani Krystynie Szyrockiej-Szwed sk∏ada wdzi´czny pacjent.

Pawe∏ Kowalski z rodzinà

Podziękowania

Sprostowanie

W numerze Nr 3/2011, w tekÊcie Pani B. Jagodziƒskiej wkrad∏y si´ b∏´dy merytoryczne. Powinno byç: s. 25, w przypisie [8]…Jednà z najwa˝-

niejszych wad porodu naturalnego jest ból porodowy…; s. 26… Tu˝ po porodzie g∏ówka dziecka jest zniekszta∏cona przez tzw. przedg∏owie, które

ust´puje do kilku dni; s. 26… Zabieg (ci´cia cesarskiego – dopisek red.) wykonuje si´ zazwyczaj poprzez poprzeczne naci´cie brzucha o d∏ugoÊci ok.

10-15 cm, tu˝ nad linià w∏osów ∏onowych. Do rzadkoÊci ju˝ nale˝y ci´cie pod∏u˝ne, które wykonuje si´ jedynie gdy liczy si´ czas i jak najszybciej na-

le˝y wyciàgnàç dziecko oraz gdy sà przeciwwskazania do ci´cia poprzecznego. 

Przepraszamy




