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Szanowne Kole˝anki i Koledzy

W okresie od 19 maja do 18 czerwca 2011 roku trwa∏y jubileuszowe obchody

XX-lecia samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych, zorganizowane przez

Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach.

Przypominamy Paƒstwu wa˝ne wydarzenia z tego okresu, oraz osoby i firmy

wspierajàce i zaanga˝owane w dzia∏aniach na rzecz naszej korporacji. 

Numer wakacyjny wzbogacamy du˝à kolekcjà zdj´ç ilustrujàcych otwarcie

OÊrodka Kszta∏cenia OIPiP w Katowicach, usytuowanym w ¸aziskach Górnych

oraz jubileuszowà gal´ w Domu Muzyki i Taƒca w Zabrzu, podczas której 135

osób zosta∏o odznaczonych i wyró˝nionych za zas∏ugi dla naszego kraju, regionu

i samorzàdu, a póêniej Êwietnie si´ bawi∏o podczas wyst´pu zespo∏u Zakopower. 

Proponujemy te˝ galeri´ zdj´ç z wyjàtkowego wydarzenia – poÊwi´cenia sztan-

daru Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach podczas uroczystej

Mszy Êw. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 

Informujemy równie˝, i˝ z dniem 1 lipca 2011 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa o

dzia∏alnoÊci leczniczej. Nowy akt normatywny wprowadza zmiany form organi-

zacyjno-prawnych oraz terminologii w systemie ochrony zdrowia. 

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Có˝ za dziwy

Ma∏a sówka dzisiaj w nocy
mia∏a coraz wi´ksze oczy.
Có˝ za dziwy tam si´ dzia∏y!
Gwiazdki w kó∏ko tam biega∏y.
Ksi´˝yc huÊta∏ si´ na drzewie.
Co si´ sta∏o?
Spa∏am, nie wiem.

Z Tomiku Bronis∏awy Sibigi „Dwie myszy”
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy, Szanowni Paƒstwo,

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

pragn´ z∏o˝yç wszystkim piel´gniarkom i po∏o˝nym oraz goÊciom, którzy wzi´li udzia∏

w uroczystoÊciach zwiàzanych z XX-leciem samorzàdu zawodowego 

piel´gniarek i po∏o˝nych serdeczne podzi´kowanie.

Uroczysta Gala Jubileuszowa zebra∏a wokó∏ siebie znakomitych goÊci, uhonorowane 

za trud swej pracy piel´gniarki i po∏o˝ne oraz wielu przedstawicieli naszych zawodów.

To po∏àczenie historii ze wspó∏czesnoÊcià uwieƒczone koncertem zespo∏u Zakopower

by∏o wspania∏ym wyrazem jednoÊci pokoleƒ.

Serdecznie dzi´kuj´ Jego Eminencji Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu 

Damianowi Zimoniowi za celebrowanie Eucharystii 

oraz Proboszczowi ks. Pra∏atowi Stanis∏awowi Puchale za koncelebrowanie. 

Dzi´kuj´ za uroczystà opraw´ Mszy Âwi´tej i poÊwi´cenie sztandaru OIPiP w Katowicach.

Piel´gniarkom i Po∏o˝nym uczestniczàcym w strojach galowych i czepkach dzi´kuj´ 

za wspania∏y obraz wspó∏czesnej piel´gniarki i po∏o˝nej.

Pocztom sztandarowym, piel´gniarkom i po∏o˝nym niosàcym dary,

piel´gniarkom tworzàcym opraw´ liturgicznà – z serca dzi´kuj´.

Dzi´kuj´ Chórowi Mieszanemu „Ogniwo” i solistom za uroczystà muzycznà opraw´ 

Mszy Âw. podczas, której wykonano Msz´ C-dur, KV 317 – „Msza Koronacyjna” 

Wolfganga Amadeusza Mozarta (Missa Brevis „Krönungs – Messe”).

Sk∏adam serdeczne podzi´kowanie ks. Gerardowi Kapica z Parafii Niepokalanego Serca

NMP w ¸aziskach Dolnych za poÊwi´cenie OÊrodka Kszta∏cenia OIPiP w Katowicach, 

goÊciom za udzia∏, a zespo∏owi Grzegorz Majzel Trio za uÊwietnienie wieczoru.

Pozostajàc z wyrazami szacunku

Mariola Bartusek

Przewodniczàca

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

w Katowicach
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15
maja 2011 roku odby∏o si´ w ¸aziskach Górnych

uroczyste otwarcie OÊrodka Kszta∏cenia OIPiP

w Katowicach. Podczas uroczystoÊci, ks. Gerard

Kapica z Parafii Niepokalanego Serca NMP w ¸aziskach

Dolnych dokona∏ poÊwi´cenia OÊrodka. SpoÊród zaproszo-

nych goÊci zaszczycili nas swojà obecnoÊcià Burmistrz ¸azisk

Górnych, Pan Aleksander Wyra oraz Pose∏ na Sejm RP, 

Pani Izabela Kloc. 

Podczas uroczystoÊci odby∏o si´ spotkanie autorskie z Panià

Bronis∏awà Sibigà, autorkà kolejnej ksià˝ki pt.: „DWIE MY-

SZY”, tym razem przeznaczonej dla dzieci.

W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ kilkadziesiàt piel´gniarek

i po∏o˝nych, a popo∏udnie uÊwietni∏ koncert zespo∏u 

– Grzegorz Majzel Trio.

Ich muzyka to po∏àczenie jazzu, popu, rocka i elementów

etnicznych. Niezwykle istotny jest przekaz w warstwie teksto-

wej. To kompilacja osobowoÊci i charakterów samych muzy-

ków, emocji i postrzegania rzeczywistoÊci. Grzegorz Majzel

wspó∏pracowa∏ tak˝e m.in.: z Ewà Bem, Micha∏em Bajorem,

Marcinem Daƒcem, Cezarym Pazurà i wieloma czo∏owymi ar-

tystami polskimi. Jest pomys∏odawcà Ogólnopolskiego Festi-

walu KIEPURA FEST w Sosnowcu. Muzycy wspierajà Dzie-

ci z zanikiem mi´Êni ze Stowarzyszenia Dzieci Chorych na

Dystrophie Musculorum w Chechle.

Grzegorz Majzel Trio rozpoczà∏ w∏aÊnie tras´ koncertowà

pt. „Chiƒskie ogrody” - projekt zrealizowany z wyjàtkowym

kwartetem kabaretowym GRUPÑ MOCARTA. 

Wi´cej informacji na oficjalnej stronie Zespo∏u

wwwwww..ggrrzzeeggoorrzzmmaajjzzeell ..ppll

Otwarcie OÊrodka
Kszta∏cenia OIPiP 

w Katowicach
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Jubileuszowa
Gala

Jubileuszowa, uroczysta Gala z okazji XX-lecia 

Samorzàdu Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

odby∏a si´ w dniu 13 maja 2011 roku w Domu Muzyki i Taƒca w Zabrzu. 

Ponad pó∏tora tysiàca cz∏onków samorzàdu zawodowego 

i dostojnych goÊci wype∏ni∏o koncertowà sal´. 

Mocne akordy muzyki wprowadzi∏y uczestników uroczystoÊci 

w jubileuszowy klimat. 

To wyjàtkowe spotkanie prowadzili 

Mariola Bartusek – Przewodniczàca Okr´gowej Rady 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

oraz Wojciech Skowroƒski z Polskiego Radia w Katowicach. 

Ich profesjonalizm i pe∏en dowcipu dialog wzbogaci∏ 

Jubileuszowà Gal´, o ciep∏y, radosny i serdeczny nastrój. 
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Patronat nad uroczystoÊcià obj´li znakomici liderzy woje-
wództwa Êlàskiego:
Marsza∏ek Województwa Âlàskiego – Adam Matusiewicz

Wojewoda Âlàski – Zygmunt ¸ukaszczyk

Prezydent Miasta Zabrze – Gra˝yna Maƒka-Szulik

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Opieki Paliatywnej –

Jadwiga Pyszkowska

W
yjàtkowym, niepowtarzalnym prze˝yciem uczest-

ników Gali, by∏ akt nadania Okr´gowej Izbie Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach sztandaru. 

Piel´gniarki, Piel´gniarze, Po∏o˝ne, Po∏o˝ni 
Przekazuj´ Wam sztandar OIPiP 

w Katowicach ufundowany 
przez ORPiP V kadencji

Jako symbol samodzielnoÊci, samorzàdnoÊci 
i dumy zawodowej Piel´gniarki i Po∏o˝nej.
Przyjmujàc ten sztandar czy przyrzekacie 

nosiç go wysoko,
Pomna˝aç dorobek Izby 

i strzec honoru Piel´gniarki, Piel´gniarza, 
Po∏o˝nej, Po∏o˝nego?

Przyrzekamy.

W
uroczystoÊci uczestniczy∏y Poczty sztandarowe:

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego, Wy˝szej

Szko∏y Planowania Strategicznego w Dàbrowie

Górniczej, Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania im. gen. Je-

rzego Zi´tka w Katowicach, Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Krakowie, oraz Zarzàdu Od-

dzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowi-

cach.

W Jubileuszowej uroczystoÊci uczestniczy∏o wielu znamie-

nitych goÊci. Swojà obecnoÊcià zaszczycili Jubileusz: przedsta-

wiciele w∏adz paƒstwowych (centralnych, wojewódzkich), pre-

zydenci miast, przedstawiciele samorzàdów zawodowych,

uczelni kszta∏càcych piel´gniarki i po∏o˝ne, towarzystw nauko-

wych oraz placówek opieki zdrowotnej.

„„WW wwyynniikkuu  pprr´́˝̋nneejj  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ppiieell´́ggnniiaarreekk,,
ppiieell´́ggnniiaarrzzyy  ii ppoo∏∏oo˝̋nnyycchh,,  nnaa  mmooccyy  uussttaawwyy  zz ddnniiaa
1199  kkwwiieettnniiaa  11999911  rrookkuu  ppoowwssttaa∏∏  ddllaa  rreepprreezzeennttoowwaa--
nniiaa  iinntteerreessóóww  zzaawwooddoowwyycchh  ssaammoorrzzààdd  zzaawwooddoowwyy..
DDoo  ddnniiaa  ddzziissiieejjsszzeeggoo  ssaammoorrzzààdd  rreepprreezzeennttuujjààcc  ggrruu--
pp´́  zzaawwooddoowwàà,,  uussttaallaa  zzaassaaddyy  eettyykkii,,  sspprraawwuujjee  nnaadd--
zzóórr  mmeerryyttoorryycczznnyy,,  rreejjeessttrruujjee  ii wwyyddaajjee  pprraawwoo  wwyykkoo--
nnaanniiaa  zzaawwoodduu  ppiieell´́ggnniiaarrkkii  ii ppoo∏∏oo˝̋nneejj””..  

W imieniu Prezes Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Warszawie – El˝biety Buczkowskiej, g∏os zabra∏a Wi-

ceprezes – El˝bieta Garwacka-Czachor, podkreÊlajàc, ˝e (…)

„AktywnoÊç Êrodowiska zawodowego na Górnym Âlàsku jest szcze-
gólnie intensywna. Korzystajàc z narz´dzi wypracowanych
w strukturach samorzàdowych piel´gniarki i po∏o˝ne okr´gu kato-
wickiego osiàgn´∏y bardzo wiele. Znaczàcym tego wyk∏adnikiem
jest podejmowanie licznych i ró˝norodnych inicjatyw, a tak˝e obec-
noÊç wywodzàcych si´ stàd dzia∏aczy w organizacjach i instytu-
cjach ogólnopolskich, w zespo∏ach dzia∏ajàcych na poziomie regio-
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nalnym i krajowym”. (…) „Piel´gniarki i po∏o˝ne okr´gu górno-
Êlàskiego dobrze wykorzysta∏y 20 lat samorzàdnoÊci. Mo˝ecie sobie
pogratulowaç osiàgni´ç, kultywowania tradycji i podtrzymywania
etosu zawodowego”.

D
yrektor Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka, odczytu-

jàc list gratulacyjny Minister Zdrowia Ewy Kopacz,

powiedzia∏a: „Paƒstwa wysi∏ek wk∏adany w prac´ oraz podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych przynosi wymierne korzyÊci w ochronie
zdrowia, które sà odczuwane i doceniane przez pacjenta. Jest powo-
dem do satysfakcji, ˝e ogromnego wk∏adu w przeobra˝enie wspó∏cze-
snego wizerunku swej grupy zawodowej dokona∏y same piel´gniar-
ki, mi´dzy innymi dzi´ki dwudziestoletnim dzia∏aniom samorzàdu
zawodowego pracujàcego na rzecz wspierania rozwoju Êrodowiska
piel´gniarek i po∏o˝nych, jak równie˝ ciàg∏ego doskonalenia wiedzy
i umiej´tnoÊci”.

W liÊcie od Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych, Dy-

rektor Beata Cholewka podsumowujàc okres XX-letnich dzia-

∏aƒ samorzàdu zawodowego, podkreÊli∏a: 

PoÊród dostojnych goÊci 
byli:

• Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Piel´gniarek

i Po∏o˝nych Ministerstwa Zdrowia

• Piotr Spyra – Wicewojewoda Âlàski 

• Mariusz Kleszczewski – Wicemarsza∏ek Województwa Âlà-

skiego

• Barbara Harczyƒska – Naczelnik Wydzia∏u Zdrowia UM

w Rudzie Âlàskiej

• Ma∏gorzata Maƒka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze

• Ludgarda Buzek – Przewodniczàca Kapitu∏y Odznaki Ho-

norowej za Zas∏ugi dla Województwa Âlàskiego

• Dorota Suchy – Zast´pca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Fi-

nansowych Âlàskiego OW NFZ

• Les∏aw Jankiewicz – Cz∏onek Rady Âlàskiego Oddzia∏u

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kato-

wicach 

• Halina Borgiel-Marek – Wiceprezes Okr´gowej Rady Le-

karskiej w Katowicach

• Jadwiga Pyszkowska – Konsultant Wojewódzki w Dziedzi-

nie Medycyny Paliatywnej województwa Êlàskiego

• Dariusz Luboƒ – Rektor Wy˝szej Szko∏y Nauk Stosowa-

nych w Rudzie Âlàskiej

Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas przedstawiciele 
samorzàdu zawodowego i Êrodowiska piel´gniarskiego

w osobach:
• El˝bieta Garwacka-Czachor – Wiceprezes Naczelnej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

• Halina Synakiewicz – Przewodniczàca ORPiP w Cz´sto-

chowie

• Ma∏gorzata Szwed – Wiceprzewodniczàca Okr´gowej Ra-

dy BOIPiP 

• Ma∏gorzata Lipiƒska – I Przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

• Gra˝yna Kruk-Kupiec – Konsultant Krajowy w Dziedzinie

Piel´gniarstwa

• Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Piel´-

gniarstwa Epidemiologicznego

• Miros∏awa Malara – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie

Piel´gniarstwa Epidemiologicznego

• Gra˝yna Franek – Przewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u Pol-

skiego Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowicach

• Ewa Tobor – Przewodniczàca Âlàskiego Oddzia∏u Polskie-

go Towarzystwa Po∏o˝nych w Katowicach

• Maria Labus – Prezes Zarzàdu Oddzia∏u Katolickiego Stowa-

rzyszenia Piel´gniarek i Po∏o˝nych Polskich w Katowicach
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(…) „W obu zawodach od 1991 roku nastàpi∏o tak wiele
zmian, ˝e mo˝na mówiç o transformacji. Przywo∏ajmy choçby
spraw´ kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych, które obecnie odbywa
si´ na poziomie wy˝szym zawodowym. Realizowany jest Projekt
Systemowy „Kszta∏cenie zawodowe piel´gniarek i po∏o˝nych w ra-
mach studiów pomostowych”, umo˝liwiajàcy piel´gniarkom i po-
∏o˝nym uzupe∏nianie kwalifikacji zawodowych do poziomu licen-
cjata. Rozwija si´ kszta∏cenie podyplomowe. Ka˝dego roku w ra-
mach Êrodków bud˝etowych kszta∏ci si´ 1850 piel´gniarek i po∏o˝-
nych, w celu zdobycia specjalizacji w ró˝nych dziedzinach piel´-
gniarstwa. Sà to wszystko dzia∏ania o kapitalnym znaczeniu”.

I
stotnym elementem Jubileuszowej Gali by∏o wr´czenie

134. Kole˝ankom i 1. Koledze odznaczeƒ i wyró˝nieƒ

przyznanych na wniosek Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach. Wszystkie przyznane odznacze-

nia, wyró˝nienia i osoby nimi udekorowane prezentowaliÊmy

na ∏amach Biuletynu Jubileuszowego „Nasze Sprawy”.

„Uhonorowanie wspania∏ych osób, oddanych swojej pracy zawo-
dowej z ca∏ego serca i wiernych idea∏om s∏u˝enia cz∏owiekowi. Niech
ta dzisiejsza gala b´dzie naszym podzi´kowaniem za ich prac´ i po-
Êwi´cenie” - podkreÊli∏a przewodniczàca. 

Z∏ote Medale za D∏ugoletnià S∏u˝b´ po 30 latach pracy za-

wodowej, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej, w imieniu Pana Prezydenta wr´czy∏ Wicewojewoda Âlà-

ski Piotr Spyra. Z∏ote Medale za D∏ugoletnia S∏u˝b´ otrzyma-

∏o 15 osób.

Nieobecne podczas Jubileuszowej Gali Panie Czes∏awa

Brylak-KozdraÊ oraz Jolanta Chudzik, odebra∏y z∏ote medale

z ràk Wojewody Âlàskiego Zygmunta ¸ukaszczyka 27 czerw-

ca 2011, podczas uroczystoÊci w Sali Marmurowej Urz´du

Wojewódzkiego w Katowicach.

Odznaki Honorowe „Za Zas∏ugi dla Ochrony Zdrowia”

nadane przez Ministra Zdrowia wr´cza∏a Beata Cholewka Dy-

rektor Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Honorowe

Odznaki nadano 68 osobom. 

Z∏otà „Odznak´ Honorowà za Zas∏ugi dla Województwa

Âlàskiego” otrzyma∏y 2 osoby; Srebrnà „Odznak´ za Zas∏ugi

dla Województwa Âlàskiego” otrzyma∏o 4 osoby. Odznaki

wr´cza∏a Ludgarda Buzek, Przewodniczàca Kapitu∏y Odznaki

Honorowej za Zas∏ugi dla Województwa Âlàskiego.

Wyró˝nienie w formie „Odznaki za Zas∏ugi dla samorzàdu

piel´gniarek i po∏o˝nych” wr´cza∏a El˝bieta Garwacka-Cza-

chor Wiceprezes Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Wyró˝nienie przyznano 46 cz∏onkom samorzàdu.

Podzi´kowanie w imieniu odznaczonych i wyró˝nionych

z∏o˝y∏a Danuta Rudzka-Cesarz z SP SK im. A. Miel´ckiego

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach.

Z
inspiracji Marioli Bartusek Przewodniczàcej Okr´go-

wej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

w uroczystoÊci jubileuszowej uczestniczyli równie˝

przedstawiciele fundacji i hospicjów obejmujàcych opiekà

dzieci i m∏odzie˝. Zbiórk´ pieni´˝nà dla chorych dzieci i m∏o-

dzie˝y prowadzi∏a Fundacja „Iskierka”. 
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Najserdeczniejsze podzi´kowania za pomys∏ w∏àcze-

nia tych instytucji w program obchodów XX-lecia

i przygotowanie zbiórki pieni´˝nej, aby wesprzeç dzie-

ci i m∏odzie˝ hospicjów, z∏o˝y∏y na r´ce Przewodniczà-

cej Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych: Jadwiga

Pyszkowska Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Me-

dycyny Paliatywnej województwa Êlàskiego oraz kadra

kierownicza z Fundacji Iskierka, Fundacji Âlàskie Ho-

spicjum dla Dzieci w Pszczynie i Hospicjum Cordis.

Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki w swoim

liÊcie gratulacyjnym skierowanym do Przewodniczàcej

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych napisa∏a:

„Wyra˝am szczególnà wdzi´cznoÊç za podj´cie dzia∏ania
charytatywnego z okazji Jubileuszu na rzecz rozwoju pe-
diatrycznej opieki paliatywnej w naszym województwie.
Wk∏ad Paƒstwa w dzielenie si´ Dobrem jest nieoceniony”. 

D
obrà zabaw´, 20 nagród na 20 lat, utrzymujàcà

w napi´ciu uczestników uroczystoÊci, by∏a Loteria

fantowa z Niespodziankà. Losy z nazwiskami osób

nagrodzonych wyjmowa∏a ze szklanej kuli ma∏a dziewczynka.

Zwyci´scy tej niecodziennej loterii otrzymali nagrody ufundo-

wane przez sponsorów, które stanowi∏y:

1. Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” – weekend

dla dwóch osób.

2. Micro-Luc Lucjan Weissbek – laptop.

3. Codepoint Piotr Szajer – aparat fotograficzny.

4. FHU Irena CieÊla – 2 kosze ze s∏odyczami.

5. NZOZ Beta-Med – wizyta w salonie masa˝u.

6. Salon Fryzjerski Matrix – wizyta w salonie dla 4 osób.

7. Towarzystwo Ubezpieczeƒ Inter Polska Ma∏gorzata Zió∏-

kowska – 2 zestawy relaksacyjne.

8. Oficyna Ksi´garsko-Wydawnicza „Horyzont” Piotr Sycan –

10 ksià˝ek „Jan Pawe∏ II. 1920-2005 Biografia B∏ogos∏a-

wionego”.

9. Wydawnictwo Lekarskie PZWL – 5 ksià˝ek z piel´gniar-

stwa klinicznego.

Oto m.in. osoby nagrodzone podczas jubileuszowej gali
i sponsorzy nagród:

• Pani Barbara Sachog∏uchowicz z Oddzia∏u

Laryngologii w Szpitalu Specjalistycznym

im. Sz. Starkiewicza w Dàbrowie Górniczej

– wygra∏a wyjazd na weekend. W zawodzie

piel´gniarki pracuje 30 lat. Sponsorem na-

grody jest Centrum Kongresów i Rekreacji

„Orle Gniazdo” w Szczyrku, które przygo-

towa∏o dla goÊci pi´kny apartament. 

• Pani Katarzyna Wieczorek z Oddzia∏u Ga-

stroenterologii w Klinice Pediatrii, SP SK

Nr 6 SUM w Katowicach GórnoÊlàskie

Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Paw∏a

II  – wygra∏a laptop. W zawodzie pracuje 5

lat i 5 miesi´cy. Sponsorem nagrody jest Fir-

ma Micro-Luck Lucjan Weissbek, Katowice.

• Pani Beata Górak z Pracowni Biologicznej

Zastawki Serca, Bank Tkanek NZOZ FRK

„Homograft” Sp. z o.o. Zabrze  – wygra∏a

aparat fotograficzny. W zawodzie piel´-

gniarki pracuje 20 lat. Sponsorem nagrody

jest Codepoint Piotr Szajer, Mys∏owice.

• Pani Joanna Piwoƒ z NZOZ Asklepion-Med w Katowicach

– wygra∏a talon na masa˝. Sponsorem nagrody jest NZOZ

BetaMed-Katowice. Talon na rekreacyjny masa˝ Pani Joan-

na zrealizuje do koƒca wrzeÊnia 2011 roku. 

Wylosowane nagrody by∏y wyjàtkowà niespodziankà dla

uczestniczek jubileuszowej gali. Sprawi∏y radoÊç wszystkim

osobom.

Pani Barbara Sachog∏uchowicz powiedzia∏a o nagrodzie:

„Jestem bardzo mile zaskoczona wygraniem g∏ównej nagrody z oka-
zji XX-lecia Samorzàdu Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych.
W sierpniu sp´dz´ wraz z m´˝em weekend w Szczyrku. Na pewno
b´dzie to udany wypoczynek”. Komentujàc wygranà, Pani Joan-

na Piwoƒ mówi∏a: „Po wielu latach pracy, mo˝liwoÊç relaksu
wÊród mi∏ego personelu zak∏adu kosmetycznego sprawi mi du˝à
przyjemnoÊç”.

W imieniu wszystkich nagrodzonych osób najserdeczniejsze,
goràce podzi´kowania dla Pani dr Marioli Bartusek Przewod-
niczàcej Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-
cach i Sponsorów atrakcyjnych nagród

sk∏ada piel´gniarka 
Barbara Sachog∏uchowicz
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P
i´knym akcentem uroczystoÊci by∏o sk∏adanie gratula-

cji, ˝yczeƒ i kwiatów dla samorzàdu zawodowego

przez licznà grup´ obecnych na uroczystoÊci dostoj-

nych goÊci. 

Z okazji obchodów XX-lecia Samorzàdu 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
listy gratulacyjne przes∏ali:

• Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Piel´gniarek

i Po∏o˝nych Ministerstwa Zdrowia

• Ewa Kopacz – Minister Zdrowia

• El˝bieta Buczkowska – Prezes Naczelnej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych

• Bernadeta Tet∏ak – Przewodniczàca Okr´gowej Rady BOIPiP

• Zygmunt ¸ukaszczyk – Wojewoda Âlàski

• Adam Matusiewicz – Marsza∏ek Województwa Âlàskiego

• Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice

• Ma∏gorzata Maƒka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze

• Gra˝yna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Âlàska

• Gra˝yna Franek – Przewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u Pol-

skiego Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowicach

• Ma∏gorzata Olszewska – Zast´pca Dyrektora Centrum

Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Warszawie

• Jacek Kozakiewicz – Prezes Okr´gowej Rady Lekarskiej

w Katowicach

• Ewa Ma∏ecka-Tendera – Rektor Âlàskiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Katowicach

• Dariusz Luboƒ – Rektor Wy˝szej Szko∏y Nauk Stosowa-

nych w Rudzie Âlàskiej

• Leokadia J´drzejewska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie

Piel´gniarstwa Ginekologicznego i Po∏o˝niczego

• Jadwiga Pyszkowska – Konsultant Wojewódzki w Dziedzi-

nie Medycyny Paliatywnej

• Zygmunt Klosa – Dyrektor Narodowego Funduszu Zdro-

wia Âlàski Oddzia∏ Wojewódzki w Katowicach

• Ma∏gorzata Lekston – Przewodniczàca Rady Âlàskiego Od-

dzia∏u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w Katowicach 

• Krystian Oleszczyk – Dyrektor SP ZOZ „Repty” GórnoÊlà-

skie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach

• Beata Zieliƒska – Naczelna Piel´gniarka ZOZ MSWiA

w Katowicach im. sier˝. Grzegorza Za∏ogi

• Danuta Gilner – Dyrektor Szko∏y Podstawowej Nr 5 im.

„Powstaƒców Âlàskich” w ¸aziskach Górnych

P
e∏na pi´knych prze˝yç Jubileuszowa Gala zakoƒczy∏a

si´ ˝ywio∏owym koncertem grupy Zakopower. Seba-

stian Karpiel-Bu∏ecka, charyzmatyczny lider zespo∏u,

udowodni∏, ˝e góralskie skrzypki majà w sobie wielkà moc

i wielkà energi´. 

Krystyna ¸ukasz-Paluch
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PoÊwi´cenie sztandaru 
Okr´gowej Izby 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach

PoÊwi´cenie sztandaru 
Okr´gowej Izby 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach
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15
maja 2011 roku , o godzinie 1200 rozpocz´∏a si´

uroczysta Msza Âwi´ta w Archikatedrze Chrystusa

Króla, w trakcie której zosta∏ poÊwi´cony Sztandar

OIPiP. Wielkie to Êwi´to i wielki zaszczyt by∏o si´ znaleêç

w tym momencie w∏aÊnie tam, za co serdecznie dzi´kuj´. 

W Poczcie sztandarowym Okr´gowej Izby Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach wystàpili: Pani Katarzyna Cza-

ja, Pan Dariusz Zi´ba, Pani Aleksandra PoÊpiech; Pani

Monika Górska, Pan Dawid Kasprzyk, Pani Barbara Ko-

wolik.

W uroczystej Mszy Âw. uczestniczy∏y Poczty sztandarowe:

Zarzàdu Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego

w Katowicach, Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego, Wy˝szej

Szko∏y Planowania Strategicznego w Dàbrowie Górniczej

i Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania im. gen. Jerzego Zi´t-

ka w Katowicach.

Eucharysti´ celebrowa∏ Arcybiskup Metropolita Katowicki

ks. Damian Zimoƒ, a koncelebrowa∏ Proboszcz ks. Pra∏at Sta-

nis∏aw Pucha∏a. 

Po wst´pnych obrz´dach i wykonaniu PieÊni p.t. „Wys∏a-

wiajmy Chrystusa Pana” oraz po pozdrowieniu o∏tarza i przy-

by∏ych wiernych, Chór „Ogniwo” wykona∏ Kyrie: „Panie zmi-

∏uj si´ nad nami” i Glori´ „chwa∏a na wysokoÊci” – cz´Êci Mszy

Koronacyjnej Wolfganga Amadeusza Mozarta.

W liturgii s∏owa Pani Ma∏gorzata Baran – piel´gniarka,

odwo∏a∏a si´ do fragmentów z Dziejów Aposto∏ów, zaÊ

psalm „Pan mym pasterzem; nie brak mi niczego” odÊpie-

wa∏a Pani Mariola Paliga. Natomiast fragmenty listu Êw.

Piotra Aposto∏a odczyta∏a piel´gniarka – Pani Hanna Pasz-

ko.

„„AArrccyybbiisskkuupp  MMeettrrooppoolliittaa  kkaattoowwiicckkii  kkss..  DDaa--
mmiiaann  ZZiimmooƒƒ  zzwwrraaccaajjààcc ssii ´́   ddoo  uucczzeessttnniikkóóww ttee jj
wwyyjjààttkkoowweejj  MMsszzyy  ÂÂÂÂww..  ppoowwiieeddzziiaa∏∏::  ““MMooii  ddrrooddzzyy
cchhcc´́  WWaamm  wwyyrraazziiçç  sswwoojjee  wwiieellkkiiee  uusszzaannoowwaanniiee..
KKiillkkaakkrroottnniiee  kkoorrzzyyssttaa∏∏eemm  zz ppooss∏∏uuggii  ppiieell ´́ggnniiaarreekk
ww sszzppiittaallaacchh  kkiieeddyy  pprrzzeebbyywwaa∏∏eemm,,  wwiieemm  jjaakkaa  ttoo
ooffiiaarrnnaa,,  ttrruuddnnaa,,  ppee∏∏nnaa  ppooÊÊwwii´́cceeƒƒ  pprraaccaa;;  ddzzii ´́kkuu--
jjeemmyy  WWaamm  zzaa  ttoo””..



J
ubileusz X

X
-lecia S

am
orzàdu P

iel´gniarek i Po∏o˝nych

Nasze Sprawy ● L i p i e c / S i e r p i e ń 2 0 11 19

Modlitw´ powszechnà odczyta∏ Pan ¸ukasz Jordan.

Dary ofiarne wnios∏y:

Chleb i winogrona – Pani Marta Cebula

Ornat i stu∏´ – Pani Lucyna G∏adysz

Kielich i ampu∏ki – Pani Monika Komaƒska i Pani Ilona Kar-

piƒska. 

Po wykonaniu Dzi´kczynienia przez Chór „Ogniwo”, Prze-

wodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych Mario-

la Bartusek z∏o˝y∏a podzi´kowania na r´ce Jego Eminencji Ar-

cybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia za celebrowanie

Mszy Âwi´tej i poÊwi´cenie sztandaru OIPiP w Katowicach,

a nast´pnie Sekretarz Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych, Bartosz Szczud∏owski, odczyta∏ Akt Zawierzenia. 

Oto treÊç Aktu Zawierzenia:
MMyy,,   PPiiee ll ´́ggnniiaarrkkii ,,   PPiiee ll ´́ggnniiaarrzzee   ii PPoo ∏∏ oo ˝̋nnee ,,

zzrrzzee sszzeennii   ww OOkkrr ´́ggoowweejj   IIzzbbiiee   PPiiee ll ´́ggnniiaarreekk
ii PPoo ∏∏ oo ˝̋nnyycchh  ww KKaattoowwiiccaacchh,,   pprrzzyycchhooddzziimmyy  ddzzii ÊÊ
ddoo   CCiieebbiiee   CChhrryy ss ttuuss ii ee   KKrróó lluu..   PPrrzzyynnooss iimmyy  TToobbiiee
ccaa∏∏àà  nnaasszzàà  mmii ∏∏oo ÊÊ çç ,,   nnaaddzziiee jj ´́   ii wwiiaarr ´́ ..   PPrrzzyycchhoo--
ddzziimmyy  ddoo   CCiieebbiiee   JJeezzuu  MMii ∏∏oo ss ii eerrnnyy   ii ppoowwii eerrzzaa--
mmyy  TToobbiiee   ccaa∏∏àà  nnaasszzàà  wwssppóó llnnoott ´́   pp ii ee ll ´́ggnniiaarrsskkàà

ii ppoo ∏∏oo ˝̋nniicczzàà..   PPoowwiieerrzzaammyy  TToobbiiee ,,   ccoo   ww nnaass   nnaajj--
ll eepp sszzee ,,   ii tt oo   cc oo   ww nnaass   jj ee sszzcczzee   nniieeddoo sskkoonnaa∏∏ee ..
UUmmaaccnniiaajj   nnaass   PPaanniiee   ww ppoo ss ∏∏uuddzzee   pprrzzyy   cchhoorryycchh
ii cc ii eerrppiiààccyycchh..   UUcczzyyƒƒ  nnaass   sswwooiimmii   wwiieerrnnyymmii
uucc zznn ii aammii ,,   pp rr zz ee kkaazzuu jj àà cc yymmii   dduucchhaa   mmii ∏∏ oo ÊÊ cc ii
cchhrrzzee ÊÊ cc ii jjaaƒƒsskkii ee jj ..   SSttoo jjààcc   ttuu,,   ww KKaattoowwiicckk ii ee jj   AArr--
cchhiikkaatteeddrrzzee ,,   kkttóórràà  ppoo ÊÊwwii ´́ ccoonnoo   TToobbiiee ,,   CChhrryy ss ttuu--
ssoowwii   KKrróó ll oowwii ,,   zzaawwiieerrzzaammyy  CCii   PPaanniiee   ss ii eebbiiee
ii wwsszzyy ss ttkkii cchh,,   ddoo   kkttóórryycchh  nnaass   ppoo ssyy ∏∏aasszz ..   PPrroo ss iimmyy,,
uucczzyyƒƒ  nnaasszzee   rr ´́ ccee   pprrzzeedd∏∏uu˝̋eenniieemm  TTwwooii cchh  nniiee--
wwiiddzz iiaa llnnyycchh   rrààkk ,,   aabbyy ÊÊmmyy   zzaawwsszzee   ss pp ii ee ss zzyy ll ii
zz ppoommooccàà  ttyymm,,   kkttóórrzzyy   jj ee jj   ppoottrrzzeebbuujjàà..   DDaajj   nnaamm
ss ii ∏∏ ´́ ,,   aabbyy ÊÊmmyy  nniiggddyy   nniiee   uuttrraacc ii ll ii   nnaaddzziiee ii   ii bb yy
nnaasszzee   ss eerrccaa  bbyy ∏∏yy   zzaawwsszzee   wwrraa˝̋ ll iiwwee   nnaa  ppoottrrzzeebbyy
iinnnnyycchh  lluuddzzii ..   AAmmeenn..

Obrz´d Mszy Âw. zakoƒczy∏o wykonanie Rozes∏anie Alle-

luja Georga Friedricha Händla – przez Chór Ogniwo. Po

Mszy Âw. w ogrodach Pa∏acu Biskupiego mia∏ si´ odbyç ro-

dzinny festyn, jednak pogoda uniemo˝liwi∏a zaplanowanà za-

baw´, którà przeniesiono na dzieƒ 12 czerwca 2011 roku.

Ewa Willaume-Pielka
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• 19 kwietnia 2011 r. Obchody XX-lecia samorzàdu zawodo-

wego piel´gniarek i po∏o˝nych zorganizowane przez Okr´-

gowà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach trwa∏y

od 19 kwietnia 2011 roku do 18 maja 2011 roku w∏àcznie.

W organizacj´ jubileuszu w∏àczy∏o si´ wiele osób, instytucji

i firm sponsorujàcych obchody XX-lecia. Poczàtek rozpocz´-

cia obchodów przypomnia∏ nam dat´ uchwalenia Ustawy

o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych z dnia 19 kwietnia

1991 roku. Pierwsza uroczystoÊç inaugurujàca obchody

odby∏a si´ 19 kwietnia 2011 roku w nowym OÊrodku

Kszta∏cenia Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, usytu-

owanym w ¸aziskach Górnych.

• 1 czerwca 2011 roku z okazji Dnia Dziecka zorganizowa-

no Festyn Rodzinny w OÊrodku Kszta∏cenia w ¸aziskach

Górnych. Swój program artystyczny przedstawi∏y przed-

szkolaki z Krainy UÊmiechu – Przedszkola Nr 4 z ¸azisk

Górnych oraz uczniowie Szko∏y Podstawowej Nr 5 w ¸a-

ziskach Górnych. Przy pi´knej, s∏onecznej pogodzie Êwiet-

nie si´ bawili i dzieci i doroÊli.

Kalendarium spotkaƒ 
jubileuszowych
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• 18 czerwca 2011 roku odby∏ si´ Festyn Rodzinny

w Ogrodach Biskupich w Katowicach. W pi´knym, pe∏-

nym zieleni otoczeniu uczestnicy festynu podziwiali wy-

st´py zespo∏ów z Âwietlicy Ârodowiskowej z Katowic-Li-

goty i Stowarzyszenia Przyjació∏ Dzieci Osieroconych

„Kropelka”. Ch´tni mogli zakupiç ciekawe pozycje ksià˝-

kowe i albumowe, a tak˝e wziàç udzia∏ w atrakcyjnej lote-

rii fantowej. Sporym zainteresowaniem cieszy∏ si´ pokaz

akcji reanimacyjnej, przedstawiony przez zespó∏ ratowni-

czy PCK z Zabrza. Ponadto, Pani Przewodniczàca Mario-

la Bartusek, zapewni∏a uczestnikom festynu udzia∏ w bez-

p∏atnych badaniach profilaktycznych. Uczestników festy-

nu kusi∏y smaczne domowe wypieki; natomiast redakcja

„GoÊcia Niedzielnego” obdarowa∏a uczestników festynu

p∏ytami z nagraniami „Tryptyku Rzymskiego” i „Walcami

Straussa”.

• 12 czerwca 2011 roku odby∏ si´ kolejny Festyn Rodzinny

w OÊrodku Kszta∏cenia w ¸aziskach Górnych. Podczas fe-

stynu wystàpi∏ folklorystyczny zespó∏ Rudzianie z Rudy Âlà-

skiej, formacje taƒca wspó∏czesnego: Expressa, Sierra i Es-

tra, zespó∏ wokalno-taneczny RadoÊç z ¸azisk Górnych oraz

grupa Nienegatywni. DoroÊli oglàdali efektowny pokaz ca-

poeiry w wykonaniu grupy Unicar z Miko∏owa, oraz akcj´

reanimacyjnà zaaran˝owanà przez zespó∏ ratowniczy PCK

z Katowic. Uczestnicy festynu mieli okazj´ skorzystaç z bez-

p∏atnych badaƒ profilaktycznych.
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UroczystoÊci jubileuszowe mog∏y si´ odbyç dzi´ki ogromne-

mu wsparciu i zaanga˝owaniu wielu osób i firm. Oto lista dar-

czyƒców:

1. „Ziaja” 

2. „Johnson & Johnson”

3. „Autochrobok”

4. „Matopat”

5. „Medilab”

Bez pomocy sponsorów nasze jubileuszowe uroczystoÊci nie

mia∏yby takiej oprawy, dlatego dzi´kujemy tak˝e firmom: Laj-

konik, Delecta, Good Food, Horyzont, Procter&Gamble, Bo-

ramex, Code Point, Inter Polska, Micro-Luc, „Orle Gniazdo”,

NZOS „Salus”, Beta-Med, Bredox Communication.

Dzi´ki uprzejmoÊci dyrekcji Uczniowie Zespo∏u Szkó∏ Ponad-

gimnazjalnych nr 2 w Rudzie Âlàskiej przygotowali ciasto na

Jubileuszowà Gal´. Pan Marcin Bujnowicz ze Szko∏y Muzycz-

nej Yamaha w Katowicach zapewni∏ nag∏oÊnienie spotkaƒ ju-

bileuszowych w OÊrodku Kszta∏cenia w ¸aziskach Górnych.

Ponadto,1 firma Odzie˝owa „Kwiatek” ufundowa∏a mundur-

ki. Firma „ETJA’’ przes∏a∏a olejki eteryczne. Przepi´kny tort

dla goÊci ufundowa∏a firma „Royal Drive” z ¸azisk Górnych.

Nasi sponsorzy

Wszystkim sk∏adamy serdeczne podzi´kowania!!!

Pozostajàc z wyrazami szacunku
Mariola Bartusek 

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

Wdniu 21 czerwca 2011 roku w OÊrod-

ku Kszta∏cenia Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w ¸aziskach Górnych, przy ulicy Wodnej

15 odby∏a si´ debata pt. „Opieka zdrowotna na

rozdro˝u – dyskusja nad nowym pakietem

ustaw zdrowotnych”.

Debat´ otworzy∏a dr Mariola Bartu-
sek, Przewodniczàca Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
witajàc wszystkich zgromadzonych i za-
proszonych goÊci w osobach:
Izabela Kloc – Pose∏ na Sejm RP

Boles∏aw Piecha – Pose∏ na Sejm RP

prof. dr hab. n. med. Przemys∏aw Ja∏owiecki

– Prorektor ds. klinicznych Âlàskiego Uni-

wersytetu Medycznego w Katowicach,

dr Jacek Kozakiewicz – Prezes Âlàskiej Izby

Lekarskiej w Katowicach.

Zasadniczym tematem debaty by∏a usta-

wa o dzia∏alnoÊci leczniczej, wchodzàca

w sk∏ad rzàdowego pakietu zdrowotnego,

której zapisy wejdà w ˝ycie ju˝ 1 lipca 2011

roku. Podczas debaty przedstawiono naj-

wa˝niejsze zmiany, jakie niesie nowa ustawa

dla piel´gniarek i po∏o˝nych, lekarzy, szpitali

klinicznych.

W trakcie panelowej dyskusji uczestnicy

spotkania podzieli si´ uwagami na temat

metod przekszta∏ceƒ placówek medycznych,

wynikajàcych z nich pu∏apek i zagro˝eƒ, ale

przede wszystkim poruszono kwesti´ umów

cywilnoprawnych piel´gniarek i po∏o˝nych.

Na pytania zadane przez piel´gniarki

i po∏o˝ne udziela∏ odpowiedzi mecenas Jaro-

s∏aw Olejarz, wyjaÊniajàc zebranym nieja-

snoÊci wynikajàce z wprowadzanych zmian.

Debata nie rozwia∏a wàtpliwoÊci, jakie niesie

ze sobà nowy pakiet ustaw, ale z pewnoÊcià

wskaza∏a na punkty, które mogà w przysz∏o-

Êci wymagaç doprecyzowania.

Debata
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Weszła w życie ustawa o działalności leczniczej!
Zdniem 01.07.2011 roku wesz∏a w ˝ycie

ustawa o dzia∏alnoÊci leczniczej (Dz.U.

z 2011 r. Nr 112 poz. 654), która reformu-

je system ochrony zdrowia w Rzeczypospo-

litej Polskiej. Z dniem wejÊcia w ˝ycie tej

ustawy, utraci∏a moc ustawa o zak∏adach

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

poz. 89 z póên. zm.).

Ustawa określa:
1) zasady wykonywania dzia∏alnoÊci leczni-

czej,

2) zasady funkcjonowania podmiotów wy-

konujàcych dzia∏alnoÊç leczniczà nieb´dà-

cych przedsi´biorcami,

3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów

wykonujàcych dzia∏alnoÊç leczniczà,

4) normy czasu pracy pracowników pod-

miotów leczniczych,

5) zasady sprawowania nadzoru nad wyko-

nywaniem dzia∏alnoÊci leczniczej oraz

podmiotami wykonujàcymi dzia∏alnoÊç

leczniczà. 

Ustawa o dzia∏alnoÊci leczniczej wpro-

wadza zmiany w zakresie nazewnictwa pod-

miotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowot-

nych. Na mocy dotychczas obowiàzujàcych

przepisów istnia∏y publiczne zak∏ady opieki

zdrowotnej oraz niepubliczne zak∏ady opie-

ki zdrowotnej. W nowej ustawie niepublicz-

ne zak∏ady opieki zdrowotnej stajà si´

przedsi´biorstwam i podmiotów leczni-

czych, natomiast nazwa samodzielnych pu-

blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej nie

ulega zmianie, ale charakteryzowane sà one

jako podmioty lecznicze nieb´dàce przedsi´-

biorcami.

Dzia∏alnoÊç lecznicza polega na udziela-

niu Êwiadczeƒ zdrowotnych tj. dzia∏aƒ s∏u˝à-

cych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu

lub poprawie zdrowia oraz innych dzia∏aƒ

medycznych wynikajàcych z procesu lecze-

nia lub przepisów odr´bnych regulujàcych

zasady ich wykonywania. Dzia∏alnoÊç lecz-
nicza mo˝e równie˝ polegaç na:
1) promocji zdrowia lub

2) realizacji zadaƒ dydaktycznych i badaw-

czych w powiàzaniu z udzielaniem Êwiad-

czeƒ zdrowotnych i promocjà zdrowia,

w tym wdra˝aniem nowych technologii

medycznych oraz metod leczenia.

Podmiotami leczniczymi sà:
1) przedsi´biorcy w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. z 2010 r.

Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593

oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106,

poz. 622) we wszelkich formach przewi-

dzianych dla wykonywania dzia∏alnoÊci

gospodarczej, je˝eli ustawa o dzia∏alnoÊci

leczniczej nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zak∏ady opieki

zdrowotnej,

3) jednostki bud˝etowe, w tym paƒstwowe

jednostki bud˝etowe tworzone i nadzo-

rowane przez Ministra Obrony Narodo-

wej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-

wn´trznych, Ministra SprawiedliwoÊci

lub Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-

wn´trznego, posiadajàce w strukturze or-

ganizacyjnej ambulatorium, ambulato-

rium z izbà chorych lub lekarza podsta-

wowej opieki zdrowotnej,

4) instytuty badawcze, o których mowa

w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96,

poz. 618),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem

statutowym jest wykonywanie zadaƒ

w zakresie ochrony zdrowia i których sta-

tut dopuszcza prowadzenie dzia∏alnoÊci

leczniczej,

6) koÊcio∏y, koÊcielne osoby prawne lub

zwiàzki wyznaniowe – w zakresie, w ja-

kim wykonujà dzia∏alnoÊç leczniczà.

Ustawa o dzia∏alnoÊci leczniczej w spo-

sób odmienny uregulowa∏a kwesti´ wykony-

wania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez piel´-

gniarki i po∏o˝ne, wprowadzajàc m. in. prak-

tyk´ wykonywanà wy∏àcznie w przedsi´bior-

stwie podmiotu leczniczego na podstawie

umowy z tym podmiotem (tzw. kontrakt). 

Piel´gniarki i po∏o˝ne mogà wykonywaç

swój zawód w ramach dzia∏alnoÊci leczniczej

na zasadach okreÊlonych w ustawie oraz

w przepisach odr´bnych, po wpisaniu do re-

jestru podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç

leczniczà. 

Dzia∏alnoÊç lecznicza piel´gniarki, po∏o˝-
nej mo˝e byç wykonywana w formie:
1) jednoosobowej dzia∏alnoÊci gospodarczej

jako indywidualna praktyka piel´gniar-

ki/po∏o˝nej, indywidualna praktyka piel´-

gniarki/po∏o˝nej wy∏àcznie w miejscu we-

zwania, indywidualna specjalistyczna

praktyka piel´gniarki/po∏o˝nej, indywi-

dualna specjalistyczna praktyka piel´-

gniarki/po∏o˝nej wy∏àcznie w miejscu we-

zwania, indywidualna praktyka piel´-

gniarki/po∏o˝nej wy∏àcznie w przedsi´-

biorstwie podmiotu leczniczego na pod-

stawie umowy z tym podmiotem lub in-

dywidualna specjalistyczna praktyka pie-

l´gniarki/po∏o˝nej wy∏àcznie w przedsi´-

biorstwie podmiotu leczniczego na pod-

stawie umowy z tym podmiotem, 

2) spó∏ki cywilnej, spó∏ki jawnej albo spó∏ki

partnerskiej jako grupowa praktyka piel´-

gniarek, po∏o˝nych. 

Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca zawód
w ramach dzia∏alnoÊci leczniczej jako in-
dywidualnà praktyk´ jest obowiàzana
spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) posiadaç co najmniej dwuletnie doÊwiad-

czenie w wykonywaniu zawodu;

3) nie mo˝e byç: 

a) zawieszona w prawie wykonywania za-

wodu albo ograniczona w wykonywaniu

okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na

podstawie przepisów o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej lub przepisów o samo-

rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, 

b) pozbawiona mo˝liwoÊci wykonywania

zawodu prawomocnym orzeczeniem

Êrodka karnego zakazu wykonywania za-

wodu albo zawieszona w wykonywaniu

zawodu zastosowanym Êrodkiem zapo-

biegawczym; 

4) nie mo˝e mieç przerwy w wykonywaniu

zawodu ∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ 5

lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzajà-

cych wniosek o wpis;

5) dysponowaç pomieszczeniem, w którym

b´dà udzielane Êwiadczenia zdrowotne,

wyposa˝onym w aparatur´ i sprz´t me-

dyczny oraz posiadaç opini´ w∏aÊciwego

organu Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej

o spe∏nieniu warunków umo˝liwiajàcych

udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych;

6) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej;

7) zawrzeç umow´ ubezpieczenia odpowie-

dzialnoÊci cywilnej w zakresie okreÊlo-

nym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia-

∏alnoÊci leczniczej.

Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca zawód
w ramach dzia∏alnoÊci leczniczej jako in-
dywidualnà specjalistycznà praktyk´ jest
obowiàzana:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) posiadaç co najmniej dwuletnie doÊwiad-

czenie w wykonywaniu zawodu;

3) nie mo˝e byç: 
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a) zawieszona w prawie wykonywania za-

wodu albo ograniczona w wykonywaniu

okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na

podstawie przepisów o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej lub przepisów o samo-

rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, 

b) pozbawiona mo˝liwoÊci wykonywania

zawodu prawomocnym orzeczeniem

Êrodka karnego zakazu wykonywania za-

wodu albo zawieszona w wykonywaniu

zawodu zastosowanym Êrodkiem zapo-

biegawczym; 

4) nie mo˝e mieç przerwy w wykonywaniu

zawodu ∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ 5

lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzajà-

cych wniosek o wpis;

5) dysponowaç pomieszczeniem, w którym

b´dà udzielane Êwiadczenia zdrowotne,

wyposa˝onym w aparatur´ i sprz´t me-

dyczny oraz posiadaç opini´ w∏aÊciwego

organu Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej

o spe∏nieniu warunków umo˝liwiajàcych

udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych;

6) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej;

7) zawrzeç umow´ ubezpieczenia odpowie-

dzialnoÊci cywilnej w zakresie okreÊlo-

nym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia-

∏alnoÊci leczniczej;

8) posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie piel´-

gniarstwa lub po∏o˝nictwa lub innej dzie-

dzinie majàcej zastosowanie w ochronie

zdrowia.

Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca zawód
w ramach dzia∏alnoÊci leczniczej jako in-
dywidualnà praktyk´ lub indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ wy∏àcznie w miej-
scu wezwania jest obowiàzana:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) posiadaç, co najmniej dwuletnie doÊwiad-

czenie w wykonywaniu zawodu;

3) nie mo˝e byç: 

a) zawieszona w prawie wykonywania za-

wodu albo ograniczona w wykonywaniu

okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na

podstawie przepisów o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej lub przepisów o samo-

rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, 

b) pozbawiona mo˝liwoÊci wykonywania

zawodu prawomocnym orzeczeniem

Êrodka karnego zakazu wykonywania za-

wodu albo zawieszona w wykonywaniu

zawodu zastosowanym Êrodkiem zapo-

biegawczym; 

4) nie mo˝e mieç przerwy w wykonywaniu

zawodu ∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ 5

lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzajà-

cych wniosek o wpis;

5) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej;

6) zawrzeç umow´ ubezpieczenia odpowie-

dzialnoÊci cywilnej w zakresie okreÊlo-

nym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia-

∏alnoÊci leczniczej;

7) w przypadku indywidualnej specjalistycz-

nej praktyki - posiadaç specjalizacj´

w dziedzinie piel´gniarstwa lub po∏o˝nic-

twa lub innej dziedzinie majàcej zastoso-

wanie w ochronie zdrowia;

8) posiadaç sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy

udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych w miejscu zamieszkania lub po-

bytu pacjenta;

9) wskazaç adres praktyki oraz adres miejsca

przechowywania dokumentacji medycznej.

Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indy-
widualnà praktyk´ piel´gniarki/po∏o˝nej
wy∏àcznie w przedsi´biorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym
podmiotem jest obowiàzana spe∏niaç wa-
runki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) posiadaç co najmniej dwuletnie doÊwiad-

czenie w wykonywaniu zawodu;

3) nie mo˝e byç: 

a) zawieszona w prawie wykonywania za-

wodu albo ograniczona w wykonywaniu

okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na

podstawie przepisów o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej lub przepisów o samo-

rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, 

b) pozbawiona mo˝liwoÊci wykonywania

zawodu prawomocnym orzeczeniem

Êrodka karnego zakazu wykonywania za-

wodu albo zawieszona w wykonywaniu

zawodu zastosowanym Êrodkiem zapo-

biegawczym; 

4) nie mo˝e mieç przerwy w wykonywaniu

zawodu ∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ 5

lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzajà-

cych wniosek o wpis;

5) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej;

6) zawrzeç umow´ ubezpieczenia odpowie-

dzialnoÊci cywilnej w zakresie okreÊlo-

nym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia-

∏alnoÊci leczniczej.

Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indy-
widualnà specjalistycznà praktyk´ piel´-
gniarki/po∏o˝nej wy∏àcznie w przedsi´-
biorstwie podmiotu leczniczego na pod-
stawie umowy z tym podmiotem jest
obowiàzana spe∏niaç warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) posiadaç co najmniej dwuletnie doÊwiad-

czenie w wykonywaniu zawodu;

3) nie mo˝e byç: 

a) zawieszona w prawie wykonywania za-

wodu albo ograniczona w wykonywaniu

okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na

podstawie przepisów o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej lub przepisów o samo-

rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, 

b) pozbawiona mo˝liwoÊci wykonywania

zawodu prawomocnym orzeczeniem

Êrodka karnego zakazu wykonywania za-

wodu albo zawieszona w wykonywaniu

zawodu zastosowanym Êrodkiem zapo-

biegawczym; 

4) nie mo˝e mieç przerwy w wykonywaniu

zawodu ∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ 5

lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzajà-

cych wniosek o wpis;

5) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej;

6) zawrzeç umow´ ubezpieczenia odpowie-

dzialnoÊci cywilnej w zakresie okreÊlo-

nym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia-

∏alnoÊci leczniczej;

7) posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie piel´-

gniarstwa lub po∏o˝nictwa lub innej dzie-

dzinie majàcej zastosowanie w ochronie

zdrowia.

W ramach grupowej praktyki mogà byç
udzielane Êwiadczenia zdrowotne wy∏àcz-
nie przez piel´gniarki b´dàce wspólnika-
mi albo partnerami spó∏ki cywilnej, jaw-
nej albo partnerskiej, spe∏niajàce nast´pu-
jàce warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) posiadaç co najmniej dwuletnie doÊwiad-

czenie w wykonywaniu zawodu;

3) nie mo˝e byç: 

a) zawieszona w prawie wykonywania za-

wodu albo ograniczona w wykonywaniu

okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na

podstawie przepisów o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej lub przepisów o samo-

rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, 

b) pozbawiona mo˝liwoÊci wykonywania

zawodu prawomocnym orzeczeniem

Êrodka karnego zakazu wykonywania za-

wodu albo zawieszona w wykonywaniu

zawodu zastosowanym Êrodkiem zapo-

biegawczym; 

4) nie mo˝e mieç przerwy w wykonywaniu

zawodu ∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ 5

lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzajà-

cych wniosek o wpis;

5) dysponowaç pomieszczeniem, w którym

b´dà udzielane Êwiadczenia zdrowotne,

wyposa˝onym w aparatur´ i sprz´t me-

dyczny oraz posiadaç opini´ w∏aÊciwego

organu Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej

o spe∏nieniu warunków umo˝liwiajàcych
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▼ udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych;

6) zawrzeç umow´ ubezpieczenia odpowie-

dzialnoÊci cywilnej w zakresie okreÊlo-

nym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia-

∏alnoÊci leczniczej;

7) w przypadku specjalistycznej praktyki -

posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie piel´-

gniarstwa lub po∏o˝nictwa lub innej dzie-

dzinie majàcej zastosowanie w ochronie

zdrowia.

Miejscem wezwania nie mo˝e byç przed-

si´biorstwo podmiotu leczniczego.

Po wprowadzeniu odpowiednich aktów

wykonawczych, rejestr indywidualnych, in-

dywidualnych specjalistycznych i grupo-

wych praktyk piel´gniarek i po∏o˝nych sta-

nie si´ rejestrem podmiotów wykonujàcych

dzia∏alnoÊç leczniczà. Rejestr ten b´dzie pro-

wadzony przez w∏aÊciwe okr´gowe izby pie-

l´gniarek i po∏o˝nych, w zakresie piel´gnia-

rek i po∏o˝nych wykonujàcych dzia∏alnoÊç

leczniczà. 

Op∏ata za wpis do rejestru dzia∏alnoÊci

leczniczej, w przypadku praktyki piel´gniar-

ki/po∏o˝nej, wynosi 2% przeci´tnego mie-

si´cznego wynagrodzenia w sektorze przed-

si´biorstw bez wyp∏aty nagród z zysku za

ubieg∏y rok, og∏aszanego, w drodze ob-

wieszczenia, przez Prezesa G∏ównego Urz´-

du Statystycznego w Dzienniku Urz´do-

wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor

Polski”, obowiàzujàcego w dniu z∏o˝enia

wniosku o wpis do rejestru, zaokràglonego

w gór´ do pe∏nego z∏otego, co w 2011 roku

daje kwot´ 69 z∏. Natomiast wniosek

o zmian´ wpisu w rejestrze podlega op∏acie

stanowiàcej 50% wysokoÊci op∏aty tj. 34,50

z∏. 

W terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia

w ˝ycie ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej,

podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç leczniczà,

w tym równie˝ piel´gniarka/po∏o˝na wyko-

nujàca zawód w formie indywidualnej lub

grupowej praktyki, dokona zmian wpisów

w rejestrze w zakresie wynikajàcym z ustawy

o dzia∏alnoÊci leczniczej. Wnioski o zmian´

wpisów sà wolne od op∏at.

W celu monitorowania przestrzegania

przepisów prawa pracy, kierownik raz na

kwarta∏ przekazuje Paƒstwowej Inspekcji

Pracy oraz w∏aÊciwym organom samorzàdu

zawodów medycznych, w tym okr´gowej

izbie piel´gniarek i po∏o˝nych, informacje

o liczbie osób, które wykonujà zawód me-

dyczny na podstawie umów cywilnopraw-

nych albo jako praktyk´ zawodowà, z którà

podmiot leczniczy zawar∏ umow´ cywilno-

prawnà.

Od dnia 1 lipca 2011 roku minimalne

normy zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝-

nych, b´dà obowiàzywa∏y wy∏àcznie w pod-

miotach leczniczych nieb´dàcych przedsi´-

biorcami, czyli w samodzielnych publicz-

nych zak∏adach opieki zdrowotnej oraz pod-

miotach leczniczych w formie jednostki bu-

d˝etowej. Minimalne normy zatrudnienia

piel´gniarek i po∏o˝nych nie b´dà obowiàzy-

wa∏y w przedsi´biorstwach podmiotów lecz-

niczych (obecne niepubliczne zak∏ady opieki

zdrowotnej). 

Odmiennie uregulowana zosta∏a kwestia

pokrywania ujemnego wyniku finansowego

przez samodzielny publiczny zak∏ad opieki

zdrowotnej. Samodzielny publiczny zak∏ad

opieki zdrowotnej pokrywa we w∏asnym za-

kresie ujemny wynik finansowy. Podmiot

tworzàcy samodzielny publiczny zak∏ad

opieki zdrowotnej mo˝e, w terminie 3 mie-

si´cy od up∏ywu terminu zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego samodzielnego pu-

blicznego zak∏adu opieki zdrowotnej, po-

kryç ujemny wynik finansowy za rok obro-

towy tego zak∏adu, je˝eli wynik ten, po do-

daniu kosztów amortyzacji, ma wartoÊç

ujemnà - do wysokoÊci tej wartoÊci. W przy-

padku niepokrycia ujemnego wyniku finan-

sowego podmiot tworzàcy w terminie 12

miesi´cy od up∏ywu okreÊlonego powy˝ej

terminu wydaje rozporzàdzenie, zarzàdzenie

albo podejmuje uchwa∏´ o zmianie formy

organizacyjno-prawnej albo o likwidacji sa-

modzielnego publicznego zak∏adu opieki

zdrowotnej. 

Ustawa o dzia∏alnoÊci leczniczej przewi-

duje mo˝liwoÊç cz´Êciowego „odd∏u˝enia”

publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej,

w przypadku, gdy podmiot tworzàcy prze-

kszta∏ci∏ samodzielny publiczny zak∏ad opie-

ki zdrowotnej w spó∏k´ kapita∏owà na zasa-

dach okreÊlonych w art. 69-82 ustawy

w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. Ponad-

to, podmiot tworzàcy, który przekszta∏ci∏ sa-

modzielny publiczny zak∏ad opieki zdrowot-

nej w spó∏k´ kapita∏owà mo˝e ubiegaç si´

w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o do-

tacj´ celowà z bud˝etu paƒstwa, w którym

przeznaczono na ten cel kwot´ 1400 mln z∏. 

Z dniem 1 lipca 2011 roku, niepubliczne

zak∏ady opieki zdrowotnej stajà si´ przedsi´-

biorstwami podmiotów leczniczych. Nato-

miast wszystkie podmioty prowadzàce za-

k∏ady opieki zdrowotnej w dniu wejÊcia

w ˝ycie niniejszej ustawy, dostosujà swojà

dzia∏alnoÊç do przepisów ustawy o dzia∏al-

noÊci leczniczej w terminie 12 miesi´cy od

dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy, z zastrze˝e-

niem wymagaƒ ogólnoprzestrzennych, sani-

tarnych i instalacyjnych, do których pod-

miot wykonujàcy dzia∏alnoÊç leczniczà jest

obowiàzany si´ dostosowaç w terminie do

dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy o dzia∏al-

noÊci leczniczej, nie mogà byç tworzone sa-

modzielne publiczne zak∏ady opieki zdro-

wotnej, z wyjàtkiem samodzielnych publicz-

nych zak∏adów opieki zdrowotnej powsta-

∏ych w wyniku ∏àczenia na zasadach okreÊlo-

nych w ustawie. 

W zakresie wynagrodzeƒ pracowników
samodzielnych publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej, nie zachodzà znaczàce
zmiany tj. zachowane sà:
1) nagrody jubileuszowe,

2) odprawy emerytalno-rentowe, 

3) dodatki za wys∏ug´ lat.

Przepisy powy˝sze, tak jak w obecnym stanie

prawnym, nie dotyczà przedsi´biorstw pod-

miotów leczniczych (dotychczasowych nie-

publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej).

W zakresie czasu pracy pracowników
podmiotów leczniczy zasz∏y nast´pujàce
zmiany:
1) zlikwidowano 30% dodatek dla pracow-

ników wykonujàcych zawód medyczny

zatrudnionych w zespole wyjazdowym

pogotowia ratunkowego (pomocy doraê-

nej), za ka˝dà godzin´ pracy;

2) zlikwidowano 20% dla pracowników wy-

konujàcych zawód medyczny zatrudnio-

nych w pogotowiu ratunkowym (pomo-

cy doraênej) poza zespo∏em wyjazdo-

wym, za ka˝dà godzin´ pracy;

3) z dniem 1 lipca 2014 r. ujednolica si´ czas

pracy pracowników m. in. radiologii, ra-

dioterapii, medycyny nuklearnej – stosu-

jàcych w celach diagnostycznych lub lecz-

niczych êród∏a promieniowania jonizujà-

cego, który b´dzie wynosi∏ 7h 35 min. na

dob´ i przeci´tnie 37h 55 min. na tydzieƒ

w przeci´tnie pi´ciodniowym tygodniu

pracy.

Co do zasady, odpowiednie akty wyko-

nawcze wydane na podstawie dotychczas

obowiàzujàcych przepisów, a w szczególno-

Êci ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej

oraz ustawy o zawodach piel´gniarek, zacho-

wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie odpowied-

nich aktów wykonawczych do ustawy o dzia-

∏alnoÊci leczniczej, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez

12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej

ustawy. Szczegó∏owy wykaz aktów wyko-

nawczych, które zachowujà moc, zawiera art.

219 ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej.

Bart∏omiej Rupik
Specjalista ds. prawnych
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Warto wiedzieć

Program obchodów X-lecia 
Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wydzia∏ Opieki Zdrowotnej Âlàskiego

Uniwersytetu Medycznego w Kato-

wicach powo∏ano decyzjà Senatu 28 marca

2001 roku. Powsta∏ na bazie istniejàcego

przy Wydziale Lekarskim w Katowicach

Oddzia∏u Piel´gniarskiego. W∏adze Uczel-

ni realizujàc Rzàdowy Program Transfor-

macji Kszta∏cenia Piel´gniarek i Po∏o˝nych

oraz uczestniczàc w procesie istotnych

przewartoÊciowaƒ organizacji i zadaƒ

ochrony zdrowia w naszym kraju, powo∏a-

∏y wydzia∏ kszta∏càcy w zawodach medycz-

nych niezb´dnych w zmieniajàcej si´ rze-

czywistoÊci.

Na struktur´ organizacyjnà Wydzia∏u

Opieki Zdrowotnej sk∏ada si´ 41 jednostek

naukowo-dydaktycznych, w tym: 11 Katedr,

10 Oddzia∏ów Klinicznych, 20 Zak∏adów,

które sà zlokalizowane w Katowicach, Byto-

miu, Rudzie Âlàskiej i Tychach. 

Liczba studentów w roku akademickim

2010/2011 wynosi∏a  2271 i jest najwy˝sza

od poczàtku istnienia Wydzia∏u.

Wydzia∏ posiada akredytowane kierunki

studiów medycznych: piel´gniarstwo,

po∏o˝nictwo i fizjoterapia, zarówno na po-

ziomie kszta∏cenia licencjackiego jak i uzupe∏-

niajàcych studiów magisterskich w trybie sta-

cjonarnym i niestacjonarnym. 

Kszta∏cenie na Wydziale Opieki Zdrowot-
nej realizowane jest równie˝ w ramach
studiów podyplomowych w zakresie:
• Terapia neurorozwojowa 

• Neurorehabilitacja osób doros∏ych oraz

osób w wieku podesz∏ym

• Gerontologia i opieka nad osobami star-

szymi

• Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

• Problemy zdrowotne dzieci i m∏odzie˝y

w praktyce nauczycielskiej

• Fizjoterapia w onkologii z elementami

psychoonkologii 

• Stany zagro˝enia ˝ycia u dzieci i m∏odzie-

˝y – rozpoznawanie i zasady udzielania

pierwszej pomocy. 

Nabór na w/w studia trwa do koƒca

sierpnia 2011 roku.

Wydzia∏ Opieki Zdrowotnej Âlàskiego

Uniwersytetu Medycznego prowadzi Êcis∏à

wspó∏prac´ z Akademià Muzycznà, kszta∏-

càc studentów w specjalnoÊci Muzykotera-

pia na kierunku Edukacja Artystyczna w za-

kresie sztuki muzycznej I stopnia. Od roku

akademickiego 2011/2012 b´dà prowadzo-

ne studia w/w w zakresie II stopnia.

Z dniem 1 paêdziernika 2010 roku Wy-

dzia∏ Opieki Zdrowotnej w wyniku oceny

parametrycznej uzyska∏ II kategori´ Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. 

Od poczàtku istnienia Wydzia∏u Opieki

Zdrowotnej jest celebrowana tradycja czep-

kowania piel´gniarek i po∏o˝nych.

Pracownicy i studenci WOZ organizujà

i aktywnie uczestniczà w licznych akcjach

spo∏ecznych, prowadzàc edukacj´ i promujàc

zdrowie, oswajajàc spo∏eczeƒstwo z sytuacjà

niepe∏nosprawnoÊci m.in.: „Tacy sami czy

inni”, „Z innego poziomu do mistrzostwa

sportowego”.

Wydzia∏ Opieki Zdrowotnej wraz z Po-

litechnikà Âlàskà, bierze udzia∏ w te-

gorocznej edycji Âlàskiej Nocy Naukowców,

która odb´dzie si´ 23 wrzeÊnia 2011 roku. 

W paêdzierniku 2011 roku uroczyÊcie

obchodzimy X-lecie Wydzia∏u Opieki Zdro-

wotnej Âlàskiego Uniwersytetu Medyczne-

go. Serdecznie Paƒstwa zapraszamy do

udzia∏u w obchodach i imprezach towarzy-

szàcych.

– W dniach 6-8 paêdziernika, odb´dzie si´

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa „Kontrowersje w ginekologii

dzieci´cej i dziewcz´cej”.

– W ramach tej konferencji dnia 7 paêdzier-

nika, chcemy uczciç 90-lecie urodzin oraz

60-lecie pracy zawodowej Pana Prof. dr

hab. n. med. Adama Cekaƒskiego, nestora

Êlàskich ginekologów – uroczystym benefi-

sem. 

– Dnia 15 paêdziernika odb´dzie si´ I Kato-

wickie Spotkanie Kliniczne Pediatrów

i Alergologów pt.: „Problemy alergolo-

giczne w praktyce pediatrycznej”.

– Dnia 16 paêdziernika: 

• w Katedrze Chrystusa Króla przy ul. Ple-

biscytowej 49A w Katowicach, o godzinie

9.00 – odb´dzie si´ Msza Êw. z okazji ob-

chodów X-lecia,

• w Centrum Dydaktycznym WOZ SUM

w Katowicach, ul. Medyków 12C rusza

akcja prospo∏eczna „WOZ-em przez ˝y-

cie” – pod patronatem Prezydenta Miasta

Katowic Piotra Uszoka.

– Dnia 17 paêdziernika uroczyste obchody

X-lecia WOZ.

– Patronat honorowy nad obchodami obj´-

∏a: JM Rektor Âlàskiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Katowicach prof. dr hab. n.

med. Ewa Ma∏ecka-Tendera

• w trakcie obchodów odb´dà si´ sesje na-

ukowe z zakresu piel´gniarstwa, po∏o˝nic-

twa, fizjoterapii, adaptowanej aktywnoÊci

fizycznej i sportu niepe∏nosprawnych, psy-

chologiczno-pedagogiczna, Studenckich

Towarzystw Naukowych oraz sesja plaka-

towa. 

– Dnia 18 paêdziernika odb´dzie si´ kolejne

spotkanie z problematykà niepe∏nospraw-

noÊci i osobami niepe∏nosprawnymi „Z in-

nego poziomu do mistrzostwa artystycz-

nego” - pod patronatem Prezydenta Mia-

sta Katowic Piotra Uszoka. W ramach te-

go spotkania organizowany jest konkurs

fotograficzny „Niepe∏nosprawni oczami

sprawnych” – wi´cej informacji na stronie:

www.xleciewoz.pl 

– W dniach 21-22 paêdziernika, w Sali Kon-

certowej Akademii Muzycznej w Katowi-

cach, ul. Zacisze 3, odb´dzie si´ VIII

Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka

w medycynie”.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej stro-

ny internetowej www.xleciewoz.pl
Opracowanie:

Dr n. hum. Halina Kulik
Mgr Magdalena Jagie∏a

Mgr Anna Toporska
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Wykaz kursów planowanych jesienią 2011 roku
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje 

jesienią 2011roku realizację następujących form kształcenia podyplomowego

Specjalizacje
(czas realizacji – do 2 lat) 
1. Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek – planowane 
2. Pielęgniarstwo Pediatryczne dla pielęgniarek – planowane 
3. Pielęgniarstwo Ratunkowe dla pielęgniarek – planowane 

Kursy kwalifikacyjne
(czas realizacji od 3-6 miesięcy)

1. Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek - tryb mieszany –
Rybnik, Tychy, Katowice, Bytom, Jastrzębie Zdrój, Racibórz,
Jaworzno, Łaziska Górne 

2. Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych – tryb mieszany –
Bytom, Racibórz, Łaziska Górne

3. Pielęgniarstwo Operacyjne dla pielęgniarek i położnych –
tryb codzienny – Bytom, Katowice, Sosnowiec, Łaziska
Górne 

4. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla
pielęgniarek – tryb mieszany– Katowice, Tychy, Zabrze, Ja-
worzno, Łaziska Górne, Rybnik

5. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek –
tryb mieszany – Chorzów, Gliwice, Bytom, Katowice, Sosno-
wiec, Rybnik, Czeladź, Łaziska Górne 

6. Organizacja i Zarządzanie dla pielęgniarek i położnych – tryb
mieszany – Katowice, Gliwice, Chorzów, Racibórz, Łaziska
Górne

7. Pielęgniarstwo Ratunkowe dla pielęgniarek – tryb mieszany
– Rybnik, Bytom, Łaziska Górne

8. Pielęgniarstwo Epidemiologiczne dla pielęgniarek i położ-
nych – tryb mieszany – Będzin, Rybnik, Łaziska Górne

9. Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek – tryb miesza-
ny – Katowice 

10. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - Katowice 
11. Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej dla pielęgniarek – Będzin,

Łaziska Górne

Kursy specjalistyczne
(2 tygodnie)

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków dla pie-
lęgniarek i położnych– Katowice

2. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek - pla-
nowane

3. Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek - pla-
nowane

4. Prowadzenie porodu w wodzie dla położnych – Katowice

Kursy dokształcające
system codzienny

1. Zasady podnoszenia i przemieszczania chorych dla pielę-
gniarek i położnych – 3 dni – Repty, Łaziska Górne

2. Podstawy sterylizacji dla pielęgniarek i położnych – 3 dni –
Katowice, Łaziska Górne

3. Zasady żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla pielęgnia-
rek i położnych – 3 dni – Katowice, Łaziska Górne

4. Ochrona pracowników w miejscu pracy – promieniowanie dla
pielęgniarek i położnych – 3 dni (miejsce realizacji w zależno-
ści od zainteresowania pielęgniarek i położnych) Łaziska Gór-
ne

5. Szkoła rodzenia dla położnych - 3-5 dni - Jaworzno, Żory, Ła-
ziska Górne

6. Poradnia laktacyjna dla położnych - 3-5 dni – Jaworzno, Ła-
ziska Górne

7. Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych
– Katowice, Łaziska Górne

8. Profilaktyka zakażeń dla pielęgniarek i położnych (w Podsta-
wowej Opiece Zdrowotnej) – Katowice, Łaziska Górne

9. Sztuka kształtowania prawidłowego procesu komunikacji in-
terpersonalnej dla pielęgniarek i położnych – planowane Ła-
ziska Górne

10. Opieka nad pacjentem z cukrzycą dla pielęgniarek i położ-
nych – tryb mieszany – planowane – nowy kurs

11. Rola Pielęgniarki w opiece nad chorymi ze schorzeniami ne-
frologicznymi dla pielęgniarek – tryb dzienny – planowane –
nowy kurs

Wszystkie kursy są nieodpłatne dla pielęgniarek i położnych, któ-
re regularnie opłacają składki członkowskie na rzecz OIPiP w Ka-
towicach.
Istnieje możliwość korzystania raz w roku z kursu lub refundacji
kosztów kształcenia (w przypadku Specjalizacji – raz na dwa la-
ta) kursów organizowanych przez innych organizatorów (patrz
Regulamin Komisji Kształcenia)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
• złożenie zgłoszenia 
• złożenie kserokopii prawa wykonywania zawodu 
• regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPiP

w Katowicach 
• posiadany wymagany staż pracy w zawodzie w zależności od

kursu od 3 miesięcy do 2 lat.

Kwalifikacja odbywa się według kolejności wpływu zgłoszenia.

Więcej informacji na temat kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych można uzyskać w Dziale Kształcenia Pody-
plomowego OIPiP w Katowicach tel. 32 256 56 00

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o do-
kładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na kurs
z dopiskiem miejscowości – wniosek dostępny na stronie inter-
netowej ww.izbapiel.katowice.pl (Kształcenia Podyplomowe) pli-
ki do pobrania i przesłanie na adres OIPiP w Katowicach wraz
z kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Miejsce realizacji kursu z w/w jest zależne od zainteresowania
uczestników.
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Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie
zaprasza na spotkania edukacyjne w ramach Szkoły Jakości

organizowanej przez Komitet ds. Jakości

Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych. 
Bezpieczny szpital – bezpieczny pacjent 

Terminy 
8.09.2011 r., 15.09.2011 r., 29.09.2011 r.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizatorzy przewidują przeszkolenie 60 osób podczas 3 edycji spotkań
edukacyjnych. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 29 lipca 2011 r.

Zgłoszenia listownie proszę kierować na adres:
Grażyna Kruk-Kupiec
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62
Temat Szkoła Jakości
e-mail: szpital@urazowka.piekary.pl

Zapraszamy
Naczelna Pielęgniarka,Przewodnicząca Komitetu ds. Jakości Dyrektor Naczelny

dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec dr n. med. Bogdan Koczy

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

oraz Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Mikołowie 
zapraszają na

Wojewódzką Konferencję Naukową, 
której tematem będzie 

Niwelowanie różnic – zwiększenie równości w dostępie do opieki medycznej

Temat ten jest tegorocznym hasłem ICN (Międzynarodowej Rady Pielęgniarek).
Konferencja odbędzie się 22 września 2011 w sali wykładowej Kliniki Chorób Wewnętrznych przy ul. Reymonta 8 w Katowicach,
w godzinach od 1000 do 1400.

Serdecznie zapraszają
dr Grażyna Franek, dr Mariola Bartusek, mgr Małgorzata Rochel

Zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować telefonicznie do Pani Krystyny Grzegorczyk; tel. 728 986 125

Komisja Etyki przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
serdecznie zaprasza 

w dniu 20 października 2011 roku na

Konferencję Naukową 
„Etyczne problemy występujące w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa”

Konferencja odbędzie się w godzinach 900 - 1400 w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach, Łaziska Górne, ul. Wodna 15.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy pobrać ze strony internetowej www.izbapiel.katowice.pl i przesłać do dn.
30.09.2011 r. na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, mailem na
adres: izba@izbapiel.katowice.pl lub faksem na nr 32 2091926
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Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
Patronat medialny - Magazyn Pielęgniarki i Położnej

organizują
w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach

w dniach 22–23 września 2011 r.

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

Pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta – partnerzy w rehabilitacji

Tematyka Konferencji:
Rehabilitacja i pielęgnacja po urazach wielonarządowych
Współpraca zespołu terapeutycznego w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej: www.repty.pl 

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 

naczelnej pielęgniarki i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Maj-Czerwiec 2011
SP Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii: Urszula Kulczyk

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Elektrokardiologii: Małgorzata Freihoefer

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii I: Jolanta Moczelany

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Naczelna Pielęgniarka: Teresa Piątek

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej: Małgorzata Nabrdalik

SP Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Zdrowia im. Jana Pawła II

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Marzena Turczyk

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ

dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych

Konkursy
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Projekt adresowany by∏ do

120 osób doros∏ych zatrudnionych

na podstawie umowy o prac´, po-

wo∏ania, mianowania, wyboru, spó∏dzielczej

umowy o prac´, umowy zlecenia lub dzie∏o

w zawodzie piel´gniarka/piel´gniarz, za-

mieszka∏ych na terenie województwa Êlàskie-

go (zameldowanych na sta∏e lub czasowo),

zamierzajàcych podnieÊç swoje kwalifikacje

zawodowe poprzez uczestnictwo w bezp∏at-

nych szkoleniach.

G∏ównym za∏o˝eniem projektu EURO-

opieka by∏o podniesienie kwalifikacji zawo-

dowych personelu medycznego poprzez:

✔ przeprowadzenie specjalistycznych szko-

leƒ medycznych przydatnych w pracy pie-

l´gniarki/piel´gniarza,

✔ zorganizowanie szkoleƒ z j´zyka angiel-

skiego z elementami j´zyka medycznego,

✔ udzia∏ w kursie prawa jazdy kategorii „B”

lub doskonaleniu techniki jazdy.

Celem projektu by∏o przygotowanie

uczestników do opieki nad pacjentami

z chorobami krà˝enia. Jego realizacja wyni-

ka∏a z nast´pujàcych przes∏anek: 

• niedofinansowanie s∏u˝by zdrowia wp∏ywa

negatywnie na podnoszenie kwalifikacji za-

wodowych osób w niej zatrudnionych,

• niskie zarobki wÊród Êredniego personelu

medycznego ograniczajà dost´p do eduka-

cji na w∏asny rachunek,

• zmianowoÊç pracy, koniecznoÊç sprawo-

wania opieki nad osobami zale˝nymi, „go-

dzenia” ̋ ycia zawodowego z pracà ograni-

cza mo˝liwoÊci korzystania z komercyj-

nych szkoleƒ,

• rosnàcy udzia∏ obcokrajowców pracujà-

cych i mieszkajàcych w województwie Êlà-

skim korzystajàcych z opieki medycznej

wymaga przygotowania j´zykowego per-

sonelu medycznego,

• rosnàca liczba chorych z chorobà wieƒco-

wà (jest szacowana na 1,2-1,5 miliona pa-

cjentów w Polsce), 

• Êwiadczenia medyczne, kilkakrotnie taƒsze

w Polsce ni˝ w krajach „starej” UE, przy-

ciàgajà rzesze „turystów medycznych”,

g∏ównie z Niemiec, Skandynawii i Wiel-

kiej Brytanii. Najwi´ksze zapotrzebowa-

nie dotyczy wysokospecjalistycznych za-

biegów, g∏ównie w zakresie kardiochirur-

gii i transplantologii, oraz leczenia sanato-

ryjnego;

• zachodzi koniecznoÊç przygotowania per-

sonelu medycznego do opieki nad chory-

mi z chorobami krà˝enia zarówno w le-

czeniu hospitalizacyjnym, ambulatoryj-

nym jak i sanatoryjnym, 

• niska mobilnoÊç z uwagi na niewystarcza-

jàce umiej´tnoÊci w zakresie kierowania

samochodem wÊród piel´gniarek przewa-

˝ajà osoby pow. 45roku ˝ycia,

• brak dzia∏aƒ podejmowanych w kierunku

dalszego rozwoju mo˝e zaowocowaç po-

st´pujàcym wypaleniem zawodowym, ni-

skim presti˝em zawodowym, niepo˝àda-

nymi b∏´dami. 

Projekt by∏ otwarty, a akcja promocyj-
na obj´∏a swoim zasi´giem wszystkie szpi-
tale w województwie Êlàskim. Rekrutacja

uczestników projektu by∏a prowadzona

w pierwszym etapie jego realizacji (3 miesià-

ce), a˝ do momentu pozyskania zak∏adanej

liczby osób i stworzenia listy rezerwowej.

Priorytetowo traktowane by∏y osoby powy-

˝ej 45+. Proces rekrutacyjny prowadzony

by∏ za pomocà szeregu dzia∏aƒ promocyj-

nych: na stronie internetowej Fundacji

ÂCCS, w prasie bran˝owej i regionalnej,

w radio, bezpoÊrednio w placówkach me-

dycznych poprzez dystrybucj´ plakatów

i ulotek informacyjnych oraz spotkania

z osobami zainteresowanymi.

Specjalistyczne szkolenia
medyczne

Choroby uk∏adu sercowo-naczyniowe-
go w krajach rozwini´tych stanowià
g∏ównà przyczyn´ zgonów [1]. Podobnie

jest w Polsce, gdzie równie˝ sà g∏ównym

sprawcà zachorowalnoÊci i zgonów [2]. Sà

wi´c jednym z najwa˝niejszych problemów

zdrowotnych, a co za tym idzie równie˝ spo-

∏ecznych i ekonomicznych naszego kraju. Ze

wszystkich chorób uk∏adu sercowo-naczy-

niowego najcz´stszà przyczynà zgonów jest

choroba wieƒcowa, która odpowiada za

41% zgonów m´˝czyzn i 52% kobiet [3].

W Êwietle powy˝szego wydaje si´ zasadne

zajmowaç si´ tà tematykà poprawy zdrowia

polskiego spo∏eczeƒstwa.

Działania i rezultaty projektu „EURO-opieka” realizowanego
przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 
„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, 
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” 
Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt EURO-opieka wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
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Projekt „Euro-Opieka” w cz´Êci specjali-

stycznej zak∏ada∏ podnoszenie kwalifikacji za-

wodowych piel´gniarek w dziedzinie szeroko

poj´tego piel´gnowania w chorobach uk∏adu

sercowo- naczyniowego. W projekcie uczest-

niczy∏o 120 piel´gniarek/piel´gniarzy z woje-

wództwa Êlàskiego czynnych zawodowo.

Specjalistyczne szkolenia medyczne
w wymiarze 128 godz. obejmowa∏o nast´-

pujàce zagadnienia w siedmiu modu∏ach: 

I. epidemiologia i profilaktyka chorób
uk∏adu krà˝enia,

II. diagnostyka chorób uk∏adu krà˝enia,
III. choroba niedokrwienna serca – roz-

poznawanie, leczenie, piel´gnowanie,
IV. chory z niewydolnoÊcià krà˝enia –

diagnostyka, opieka i leczenie,
V. ABC reanimacji,
VI. rehabilitacja chorych z chorobami

uk∏adu krà˝enia,
VII. psychologiczne aspekty opieki nad

chorymi z chorobami uk∏adu krà˝enia.

Zaj´cia odbywa∏y si´ w formie wyk∏adów

oraz w ma∏ych 10 osobowych grupach çwi-

czeniowych, co pozwala∏o na bezpoÊredni

kontakt z ka˝dym uczestnikiem szkolenia oraz

niewàtpliwie podnosi∏o efekty dydaktyczne.

Zagadnienia szkolenia specjalistycznego

nie zosta∏y wybrane przypadkowo. Wi´kszo-

Êci chorób uk∏adu sercowo- naczyniowego

mo˝na skutecznie zapobiegaç. Znaczna cz´Êç

czynników ryzyka nale˝y do grupy czynni-

ków modyfikalnych [4]. Do czynników de-

terminujàcych zdrowie w ogóle nale˝à: czyn-

niki biologiczne (20%), opieka medyczna

(10-15%), wp∏yw Êrodowiska (20%) i styl

˝ycia (50-60%) [5]. Z tego jasno wynika, ˝e

podstawà profilaktyki chorób uk∏adu krà˝e-

nia jest podnoszenie ÊwiadomoÊci jednostki

na temat prowadzenia prozdrowotnego stylu

˝ycia oraz wyrobienie u niej odpowiedzialno-

Êci za w∏asne zdrowie. Wykonywanie zawodu

piel´gniarki polega na udzielaniu Êwiadczeƒ

mi´dzy innymi z zakresu promocji zdrowia

[6]. Dlatego celowym by∏o przekazywanie

wiedzy z epidemiologii, profilaktyki i eduka-

cji zdrowotnej w chorobach uk∏adu krà˝enia

(modu∏ I). S∏uchacze nie tylko posiedli wie-

dz´ na temat czynników ryzyka, ale równie˝

poznali modele edukacji, zdobyli praktyczne

umiej´tnoÊci opracowywania programów

zdrowotnych.

Zasadniczà metodà pracy piel´gniarki jest

proces piel´gnowania, którego podstaw´ sta-

nowi diagnoza piel´gniarska, czyli wnioski

z danych o pacjencie, wskazujàce na stan bio-

psycho-spo∏eczny, a cz´sto równie˝ kulturo-

wy i duchowy jednostki stanowiàce dane

wejÊciowe do podejmowanych lub nie dzia-

∏aƒ piel´gniarskich [7]. Modu∏ II doskonale

przygotowywa∏ uczestników projektu do

umiej´tnego i holistycznego rozpoznawania

stanu pacjenta, oceny funkcji uk∏adu krà˝e-

nia, nie pomijajàc zadaƒ zwiàzanych z profe-

sjonalnym przygotowaniem pacjenta do spe-

cjalistycznych badaƒ diagnostycznych i opie-

ki po badaniu.

Modu∏ III pozwala∏ na przygotowanie

piel´gniarek/piel´gniarzy do profesjonalne-

go realizowania specjalistycznej opieki piel´-

gniarskiej nad pacjentem z chorobà niedo-

krwiennà serca z szczególnym zwróceniem

uwagi na stany ostre. Wed∏ug danych

z Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespo-

∏ów Wieƒcowych (PL-ACS) w 2007 roku

∏àczna liczba hospitalizacji z powodu ostrych

zespo∏ów wieƒcowych wynosi∏a oko∏o 125

tyÊ. Oko∏o 41 tyÊ. (33%) stanowili chorzy

z d∏awicà niestabilnà, pozosta∏e 84 tyÊ.

(67%) to osoby z zawa∏em serca [8].

W zwiàzku z tak cz´stym wyst´powaniem

ostrego zespo∏u wieƒcowego, niezwykle

wa˝ne jest profesjonalne przygotowanie per-

sonelu piel´gniarskiego do wczesnego roz-

poznania, udzielenia fachowej pomocy

przedlekarskiej, aktywnego i fachowego

uczestniczenia w specjalistycznej diagnosty-

ce, sprawowania opieki nad pacjentem

z chorobà niedokrwiennà. Modu∏ ten

uwzgl´dnia∏ te˝ schorzenia towarzyszàce

chorobie wieƒcowej, jak cukrzyca, nadci-

Ênienie i zaburzenia gospodarki lipidowej,

co pozwoli∏o na nabycie umiej´tnoÊci eduka-

cji pacjenta w ramach prewencji wtórnej. 

Stale narastajàca iloÊç chorych, wysoka

ÊmiertelnoÊç, z∏a jakoÊç ˝ycia, koniecznoÊç

cz´stych hospitalizacji, wysokie koszty opieki

to obraz „epidemii”, jakà jest niewydolnoÊç

serca. Zmiany w systemie opieki nad chorymi

z niewydolnoÊcià serca i przesuni´cie zadaƒ

na piel´gniark´ specjalistk´ [9] sta∏y si´ pod-

stawà opracowania modu∏u IV. Przygotowa∏

on uczestników projektu do oceny stanu cho-

rego z niewydolnoÊcià serca i wczesnego roz-

poznania pogorszenia klinicznego, kontroli

za˝ywania leków oraz edukacji chorego i jego

rodziny prowadzàcej do samokontroli.

Zaj´cia z modu∏u V pozwoli∏y na utrwa-

lenie wytycznych udzielania pierwszej pomo-

cy przedmedycznej oraz popraw´ sposobu

prowadzenia resuscytacji [10]. Nag∏e zatrzy-

manie krà˝enia odpowiada za ponad 60%

zgonów u osób doros∏ych w przebiegu cho-

roby wieƒcowej [11], co jeszcze bardziej

utwierdza w celowoÊci w∏àczenia modu∏u do

projektu. Uczestnicy mogli çwiczyç wszystkie

sekwencje resuscytacji na zakupionym w ra-

mach projektu manekinie ALS Simulator,

w wyniku czego uzyskali odpowiedni poziom

wiedzy i umiej´tnoÊci z zakresu podstawo-

wych zabiegów resuscytacyjnych oraz opano-

wania obs∏ugi AED (automatyczny defibryla-

tor zewn´trzny), a tak˝e b´dà mogli praco-

waç skutecznie w zespo∏ach resuscytacyjnych.

Modu∏ VI przygotowa∏ uczestników

projektu do realizowania podstawowych za-

biegów rehabilitacyjnych niezb´dnych

w procesie piel´gnowania pacjenta z choro-

bà uk∏adu krà˝enia oraz do prowadzenia re-

habilitacji przy∏ó˝kowej pacjenta we wspó∏-

pracy z zespo∏em rehabilitantów i fizjotera-

peutów w zakresie usprawniania chorych. 

Ostatni z modu∏ów (modu∏ VII) dope∏-

nia∏ przygotowania do holistycznego podej-

Êcia do opieki nad pacjentem. Pozwala∏ na

przygotowanie piel´gniarki/ piel´gniarza do

uwzgl´dniania psychologicznych aspektów

opieki nad pacjentem kardiologicznym

w swojej praktyce. 

Jak wynika z programu cz´Êci specjali-

stycznej, projekt „Euro-opieka” wszech-

stronnie przygotowa∏ personel piel´gniarski

do prowadzenia profesjonalnej opieki nad

pacjentem ze najcz´Êciej wyst´pujàcymi

schorzeniami kardiologicznymi w warun-

kach oddzia∏u szpitalnego i opieki domowej

oraz realizacji szeroko rozumianych dzia∏aƒ

prozdrowotnych. O poziomie wiedzy

uczestników Êwiadczy pozytywnie zdany eg-

zamin koƒczàcy zaj´cia tej cz´Êci szkolenia.

Zdobytà wiedz´ i umiej´tnoÊci uczestni-

cy projektu b´dà mogli wykorzystaç w wielu

specjalnoÊciach, pracujàc w ró˝nych dziedzi-

nach opieki zdrowotnej poczynajàc od ∏ó˝ka

szpitalnego oddzia∏u internistycznego i kar-

diologicznego a koƒczàc na pracy w Êrodo-

wisku zamieszkania pacjenta czy w opiece

uzdrowiskowo-sanatoryjnej. 

Projekt EURO-opieka wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
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Szkolenia z języka 
angielskiego z elementami
języka medycznego

Szkolenie zosta∏o przeprowadzone przez

wyspecjalizowanà firm´ zewn´trznà, która

zapewni∏a profesjonalnà i doÊwiadczonà ka-

dr´ lektorów. Kurs obejmowa∏: szkolenia

z j´zyka angielskiego, konsultacje, materia∏y

szkoleniowe, lekcje e-learningowe, a w efek-

cie podejÊcie do mi´dzynarodowego egza-

minu z j´zyka angielskiego i otrzymanie cer-

tyfikatu (TOEIC). Dla ka˝dego uczestnika
projektu przewidziano 180 h zaj´ç na
ró˝nych poziomach zaawansowania,
z ukierunkowaniem na tematyk´ zwiàza-
nà z medycynà i kontakt z pacjentem.

Program kursu sk∏ada si´ z dwóch wza-

jemnie przenikajàcych si´ obszarów - cz´Êci

gramatycznej, dostosowanej do poziomu

znajomoÊci j´z. uczestników oraz cz´Êci

funkcjonalnej, nastawionej na praktyczne sy-

tuacje ˝yciowe (w tym dotyczàce obszaru za-

wodowego). Pozwoli∏o to odpowiednio

przygotowaç uczestników szkoleƒ do bez-

stresowej komunikacji j´zykowej w pracy

i poza nià.

Zaj´cia przeprowadzono w uk∏adzie 1

spotkanie tygodniowo po 5 godz. lekcyjnych

dla 15 grup szkoleniowych (8-10 osób).

Uk∏ad ten umo˝liwi∏ indywidualne podejÊcie

do ka˝dego z uczestników. W przypadku

trudnoÊci z przyswajaniem wiedzy mo˝na

by∏o skorzystaç z indywidualnych konsultacji

j´zykowych. Uzupe∏nieniem szkoleƒ by∏y

lekcje e-learningowe pozwalajàce na przeçwi-

czenie i utrwalenie materia∏u oraz wzmocnie-

nie umiej´tnoÊci interpersonalnych. 

Ka˝dy z uczestników otrzyma∏ komplet

podr´czników bazowych oraz specjalistycz-

nych do nauki j´zyka angielskiego.

Kurs prawa jazdy kategorii
„B” lub doskonalenia 
techniki jazdy

Jednà z przes∏anek wzi´tych pod uwag´

podczas realizacji projektu by∏a niska mobil-

noÊç pracowników sektora medycznego

z uwagi na niewystarczajàce umiej´tnoÊci

w zakresie kierowania samochodem. Kurs

prawa jazdy kat. B lub doskonalenia techniki

jazdy zorganizowany by∏ dla wszystkich

uczestników projektu w zale˝noÊci od po-

trzeb, realizowany jako us∏uga zewn´trzna.

82 osoby uczestniczy∏y w zaj´ciach z dosko-

nalenia technik jazdy, 43 – z kursu prawa jaz-

dy.

Istotnym dzia∏aniem na rzecz zwi´kszenia

bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym jest pod-

noszenie kwalifikacji kierowców. G∏ównym

celem kursu doskonalenia techniki jazdy,

w którym wzi´li udzia∏ uczestnicy projektu

EURO-opieka by∏o wykszta∏cenie w kierow-

cy prawid∏owego reagowania na sytuacje dro-

gowe, nauka przewidywania i w∏aÊciwego re-

agowania na drodze, nauka szybkoÊci i eko-

nomicznoÊci jazdy w ró˝nych warunkach.

Dzi´ki zorganizowaniu ww. kursów i na-

bycie umiej´tnoÊci przez uczestników szko-

leƒ w∏aÊciwego prowadzenia pojazdów przy-

czyniono si´ prawdopodobnie do zmniejsza-

nia iloÊci wypadków drogowych. Fakt spore-

go zainteresowania podnoszeniem swoich

umiej´tnoÊci przez kierowców Êwiadczy, ˝e

ciàgle narzekajàc na stan polskich dróg i pro-

wadzàc coraz lepsze technicznie pojazdy, ro-

zumiemy tak˝e koniecznoÊç ciàg∏ego dosko-

nalenia si´ w tym zakresie.

Zarówno kurs prawa jazdy kategorii „B”

jak i doskonalenia techniki jazdy by∏y prowa-

dzone w sposób profesjonalny przez wykwa-

lifikowanà kadr´ trenerów.

Projekt EURO-opieka poza podnie-
sieniem kwalifikacji zawodowych uczest-

ników mia∏ równie˝ na celu: podniesienie

poziomu samooceny, zmian´ motywacji do

podnoszenia kwalifikacji, zwi´kszenie zdol-

noÊci interpersonalnych, wzrost umiej´tno-

Êci komunikacyjnych oraz popraw´ umiej´t-

noÊci psychospo∏ecznych.

Fundacja Âlàskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu – Beneficjent Projektu
EURO-opieka prowadzi dzia∏alnoÊç w sfe-

rze ochrony i promocji zdrowia oraz nauki

i edukacji. Celem Fundacji jest nieodp∏atne

wspieranie dzia∏aƒ na rzecz: 

• podnoszenia jakoÊci, unowoczeÊniania

i kompleksowoÊci metod leczenia osób

doros∏ych i dzieci na oddzia∏ach kardiolo-

gicznych, kardiochirurgicznych i trans-

plantacyjnych, 

• prowadzenia prac rozwojowych badaƒ na-

ukowych wchodzàcych w zakres dzia∏al-

noÊci Âlàskiego Centrum Chorób Serca

w Zabrzu. Fundacja opiera swój potencja∏

na dorobku dydaktycznym, naukowym

i zapleczu klinicznym jednego z najnowo-

czeÊniejszych centrów leczenia chorób ser-

ca w Europie Êrodkowej. 

Fundacja prowadzi regularne szkolenia

dla pracowników Centrum jak i Êlàskich pla-

cówek s∏u˝by zdrowia (przede wszystkim

dla Êredniego personelu medycznego).
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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”

Z głębokim żalem,
zadumą w sercu i łzą w oku

żegnamy przedwcześnie zmarłą
w dniu 19.05.2011 r.

Koleżankę – położną
Iwonę Majowską, lat 55

na zawsze pozostanie
w pamięci nas wszystkich 

Personel Traktu Porodowego i Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 

w Wodzisławiu Śląskim

Trudno si´ pogodziç,
˚e nic nie trwa wiecznoÊç, 

Bo smutek wszystko mokrà mg∏à okrywa
(E. Willaume-Pielka)

19.05.2011 r. pożegnałyśmy

Koleżankę

Iwonę Majowską, lat 55
…ból nie odpływa

tylko zostaje, jak nieproszony

dodatek do kolejnych dni życia
Położne i pielęgniarki ZOZ w Wodzisławiu Śląskim

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą
18.06.2011 r. 

Koleżankę Pielęgniarkę 
Małgorzatę Tokarską

Odeszła na wieczny dyżur 
Zapamiętamy ją, 

jako życzliwą i serdeczną koleżankę 
Łącząc się w bólu i żalu z Rodziną 

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocny Przedstawiciel

ORPiP oraz pielęgniarki i położne 

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Mimo, ˝e odesz∏aÊ w sercach naszych
pozostaniesz na zawsze…

W dniu 18.06.2011 r. odeszła na wieczny
dyżur

Nasza Koleżanka Małgorzata
Tokarska

Życzliwa, pełna pozytywnej energii,
serdeczna i koleżeńska

Pielęgniarka Oddziałowa wraz z pielęgniarkami

Oddziału Wewnętrznego

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Krystynie Ciepał 

składają koleżanki pielęgniarki 
SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Âmierç boli nie tych, którzy odchodzà, 
lecz tych co wÊród ˝ywych pozostajà 

Pielęgniarce Joannie Nieradzik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Męża
składają pielęgniarki i położne Oddziału Neonatologii, 

Perinatologii i Ginekologii, Ginekologii i Położnictwa,
Endokrynologii, Bloku Porodowego SP CSK

im. prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach

Ludzie, których kochamy zostajà na zawsze,
bo zostawiajà Êlady w naszych sercach…

Wyrazy współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Reni Jackiewicz 

składają Pielęgniarka Oddziałowa 
oraz koleżanki Oddziału Laryngologii Dziecięcej

GCZD w Katowicach-Ligocie

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Taty 
Koleżance Zofii Konarskiej-Krawczyk

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka
Oddziałowa ORPiP oraz pielęgniarki Bloku
Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego

w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia 

dla Koleżanki Barbary Borgulat 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają Położne Oddziału Endokrynologii

Ginekologicznej SP CSK w Katowicach-Ligocie

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

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
Naszej Koleżance 

Iwonie Trepczyńskiej
składają pielęgniarki Oddziału Chirurgii

Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach

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

Wyrazy głębokiego współczucia 

Koleżance Iwonie Brodziak 
z powodu śmierci 

Ojca
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą, 

pielęgniarki i współpracownicy Oddziału Neurologii, 
Dyrekcja i Pełnomocnik ORPiP SP ZOZ WSzS Nr 4 

w Bytomiu

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

Łącząc się w głębokim smutku i żalu 
z powodu śmierci 

Taty 
Koleżance Dorocie Stańczyk
najszczersze wyrazy współczucia 

składają Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarki 
i współpracownicy Oddziału Chirurgii Przewodu

Pokarmowego SP CSK w Katowicach-Ligocie

Pielęgniarce Pani Zofii Jasińskiej 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna, 

pielęgniarki i położne 
G.Z.L.S. Fundacji „Unia Bracka” w Gliwicach
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

www.izbapiel.katowice.pl, e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl
Sekretariat: tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 32 256 39 22
Dział Prawny:
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych w godzinach pracy Biura
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1330 do 1530

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171, mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176, mail: sad@izbapiel.katowice.pl
Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

Konto bieżące OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udzielają codziennie w godzinach pracy biura:
Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek, tel. 0 500 021 799
Sekretarz ORPiP – mgr Bartosz Szczudłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – mgr Jarosław Panek 
pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca OSPiP – mgr Danuta Rudzka-Cesarz 
pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

REKLAMA




