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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń kwiecień 2015

1 kwietnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

8 kwietnia Posiedzenie ORPIP

8 kwietnia Posiedzenie Komisji Kształcenia 

9 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa nefrologicznego

10 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa diabetologicznego

10 kwietnia Spotkanie w  Ministerstwie Zdro-
wia w sprawie norm zatrudnienia 

13 kwietnia 

Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli, Przedstawicieli Związ-
ków Zawodowych OZZPIP oraz  
z Posłami i Senatorami RP z okrę-
gu wyborczego nr 32 w Sosnowcu

14 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji

14 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa kardiologicznego

14 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Położnych

15 kwietnia Spotkanie Kadry Zarządzającej 

17 kwietnia 

Konferencja wyjazdowa dot. 
Odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych w ZOZ 
Świętochlowice

20 kwietnia 

Konferencja „Sterylizacja” orga-
nizowana przez Zespół ds. pielę-
gniarek zatrudnionych w steryli-
zacji w Siemianowicach Śl

20 kwietnia 

Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli, Przedstawicieli Związ-
ków Zawodowych OZZPIP oraz  
z Posłami i Senatorami RP z okrę-
gu wyborczego nr 29 w Zespole 
Szkół Medyczno- Społecznych  
w Bytomiu 

23 kwietnia  

Konferencja Cewnikowanie dzieci  
i młodzieży w placówkach oświa-
towych organizowana przez Fun-
dację Spina w GCZD w Katowicach 

27 kwietnia 

Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli, Przedstawicieli Związ-
ków Zawodowych OZZPIP oraz z 
Posłami i Senatorami RP z okrę-
gu wyborczego nr 30 w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach 
Górnych

28 kwietnia 

Konferencja wyjazdowa dot. Od-
powiedzialności zawodowej pie-
lęgniarek i położnych w Szpitalu 
Megrez w Tychach

28-29 
kwietnia 

Konferencja organizowana przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa diabe-
tologicznego „Prewencja i postę-
powanie w cukrzycy” w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach 
Górnych

29 kwietnia Posiedzenie ORPIP
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Wiosenne spotkania…

Kolejny miesiąc upływa w nieustannym tempie pracy. Zapomnieliśmy już o świątecznym 
nastroju, włączając się w szybki nurt pracy. Zakończyły się  pierwsze  edycje kursów zapla-

nowanych na rok 2015. W ramach Projektu UE dla pielęgniarek i położnych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą  nastąpiło rozszerzenie liczby kursów i edycji zgodnie z zapotrzebowaniem 
naszych Koleżanek i Kolegów. 

W planach mamy szereg spotkań i konferencji , które nie tylko uzupełnią i zaktualizują naszą 
wiedzę, ale i pozwolą na wymianę doświadczeń  podczas organizowanych w Ośrodku Kształcenia 
warsztatów.  Teraz już trzy następne konferencje wzbogacą swoją ofertę nie tylko o wykłady, ale 
i spotkania warsztatowe w grupach.  Taka forma doskonalenia powala na jeszcze głębszą analizę 
przypadków oraz bliższe zapoznanie się z nowoczesną aparaturą medyczną. Wykorzystajmy ten 
moment. 

Pamiętajmy, iż sukcesywnie realizujemy postanowienia porozumienia zawartego dla poprawy 
warunków pracy pielęgniarek i położnych naszego województwa. Zapraszamy na liczne spotka-
nia, podczas których informujemy wszystkich zebranych o trudnych warunkach pracy pielęgnia-
rek i położnych w Polsce. 

Przed nami również część integracyjna:  zapraszamy do udziału w Dniu Pielęgniarki i Położnej, 
który w tym roku odbędzie się 12 czerwca. Bliższych informacji szukajcie na stronie internetowej 
OIPIP w Katowicach. 

Przypominamy również o spotkaniach pełnomocnych przedstawicieli, podczas których peł-
nomocnicy  otrzymają listy pielęgniarek i położnych uprawnionych do udziału w wyborach de-
legatów. Jesienne wybory do samorządu zawodowego są dla nas bardzo ważne, poprzez wybór 
delegatów, a  następnie Przewodniczących i członków organów,  dokonamy wyboru działań na 
kolejne cztery lata. To bardzo ważny wybór. Biorąc pod uwagę, iż przed nami wiele niewiado-
mych, ale i zmiana warunków kontraktowania i  kontraktowanie świadczeń medycznych na dłuż-
szy niż dotychczas czas, a także  określenie warunków pracy dla całego naszego środowiska, 
ważne jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Wybór równa się przyszłość. 

Już dziś trwają prace nad określeniem warunków kwalifikacji  pielęgniarek i położnych potrzeb-
nych do pracy w poszczególnych oddziałach w przyszłości. Dokonajmy analizy w placówkach. 
Choć jesteśmy jednym z nielicznych województw, w których poziom wykształcenia pielęgniarek 
i położnych oraz liczba ukończonych kursów jest bardzo wysoka, zawsze warto przygotować 
strategię działania.

To daje szanse na dobre zatrudnienie w przyszłości. Koleżanki  i Kolegów, którzy nie uczest-
niczyli dotychczas w kształceniu podyplomowym, zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty 
kształcenia OIPIP w Katowicach. 

Rozmawiajmy i wymieniajmy się informacjami, tylko w ten sposób poznamy opinie innych, 
opinie, które mogą być dla nas znaczące.

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek
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Kalendarium marzec 2015
2 marca Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Udział 

wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek

4 marca Posiedzenie Komisji Socjalnej

5 marca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego

6-8 marca 
Konferencja organizowana przez Zespół ds. Położnych oraz Polskie Towa-
rzystwo Położnych  „Położna w życiu kobiety”. Udział wzięła Przewodni-
cząca ORPIP Mariola Bartusek

10 marca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

10 marca Spotkanie Zespołu ds. Położnych

11 marca Posiedzenie Komisji Kształcenia

11 marca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

11 marca Posiedzenie Prezydium ORPIP 

13 marca 

Konferencja wyjazdowa dot. Odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek  
i położnych w WSS nr 4 w Bytomiu. Udział wziął Sekretarz ORPIP Bartosz 
Szczudłowski, mecenas Kinga Rudnik oraz Anna Janik członek Okręgowe-
go Sądu Pielęgniarek i Położnych

14 marca Rozpoczęcie kursów z Projektu UE udział wzięła Przewodniczacąca ORPIP 
Mariola Bartusek 

14 marca 
Konferencja organizowana przez Zespoł ds. pielęgniarstwa diabetologicz-
nego „Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z cukrzycą”  
w Chorzowie

16 marca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa opieki dlugoterminowej

18 marca Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP 
Czesława Brylak-Kozdraś

20 marca XXXII Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach

23 marca Posiedzenie Prezydium NRPIP udział wziął Sekretarz ORPIP Bartosz Szczu-
dłowski

24-25 marca posiedzenie NRPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP 
Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

26 marca 
Egzamin z kursu Terapia bólu ostrego u dorosłych organizowanego  
w ramach Projektu Wyższe kwalifikacje i umiejętności samo zatrudnionych  
z branży medycznej. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek. 

27 marca 

Spotkanie  z Panią Marszałek Aleksandrą Skowronek dotyczące podpisa-
nego w dniu 10 lutym br. Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem 
Regionu Śląskiego OZZPIP oraz Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położ-
nych działającymi na terenie województwa Śląskiego. Udział w spotkaniu 
wzięła Przewodnicząca ORPIP w Katowicach Mariola Bartusek, Sekretarz 
ORPIP w Katowicach Bartosz Szczudłowski, Przewodnicząca ORPIP w Biel-
sku-Białej Małgorzata Szwed, Przewodnicząca ORPIP w Częstochowie Ha-
lina Synakiewicz, Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego OZZ-
PIP Iwona Borchulska oraz przedstawiciele OZZPIP.

27 marca Spotkanie Komisji Etyki

27 marca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego 

28 marca XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy oraz 80-lecie samorządu lekarskiego. 
Udział wziął Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski 

30 marca 

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z Przedstawicielami OZZPIP dotyczące 
prac Zespołu ds. wypracowania zmian do rozporządzenia MZ w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Z ramienia 
NRPIP udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek

30 marca 
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli, Przedstawicieli Związków Za-
wodowych OZZPIP oraz z Posłami i Senatorami RP z okręgu wyborczego  
nr 31 w OIPIP w Katowicach
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 11 marca 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (1 ind. P).
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach.
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami.
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 

• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu.
• przyznania zapomóg pośmiertnych.
• przyznania zapomóg losowych członkom samorządu.
• udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego. 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 14 stycznia 2015 roku.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.  
ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej 

Kandydat na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neuro-
logicznej winny spełniać następujące wymagania:
a) Wykształcenie: 
 WYMAGANE: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 7 lat pracy w zawodzie  

i kurs kwalifikacyjny,
 PREFEROWANE: tytuł magistra lub licencjata na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy 

w zawodzie, 
b)   Dodatkowe kwalifikacje:
 PREFEROWANE: specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego lub za-

chowawczego lub opieki długoterminowej,
c) Pełna zdolność do czynności prawnych,
d) Umiejętności kierowania zespołem oraz zdolności kierownicze i organizatorskie,
e)  Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu składania ofert oraz wskazanie  
jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie  

znajdują się na stronie spółki www.szpital-mikolow.com.pl 

Ogłoszenie płatne. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia.
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Otwarcia Zjazdu dokonała Przewodniczą-
ca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
dr Mariola Bartusek.

Przewodnicząca serdecznie powitała wszyst-
kich obecnych delegatów na Okręgowym Zjeź-
dzie.

Przechodząc do części roboczej przystąpio-
no do wyboru Prezydium Zjazdu oraz poszcze-
gólnych Komisji Zjazdowych.

Przewodniczącą Zjazdu wybrano  Annę Janik, 
 Wiceprzewodniczącą Mariolę Paligę, Sekreta-
rzem Małgorzatę Baran. 

Komisji Mandatowej przewodniczyła Maria 
Żalińska, a  Komisji Uchwał i Wniosków Marta 
Piórkowska.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomoc-
ność Zjazdu, na ogólną liczbę 492 delegatów  
w Zjeździe udział wzięło 306 delegatów, co sta-
nowiło 62,19 % uprawnionych do głosowania. 

W dalszej części Zjazdu  przyjęto porządek 
obrad. Przewodnicząca Mariola Bartusek  zło-
żyła sprawozdanie z działalności  Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Poinformowała delegatów, że OIPiP otrzy-
mała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach w sprawie uchylenia inter-
pretacji Ministra Finansów dotyczącej podatku 
dochodowego od osób fizycznych za udział  
w kursach organizowanych przez samorząd za-
wodowy. Wyrok jest potwierdzeniem naszych 
starań o zwolnienie pielęgniarek i położnych z 

XXXII OKRĘGOWY ZJAZD  
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w KATOWICACH

 
W dniu 20 marca 2015 roku odbył się XXXII Okręgowy  Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Auli  

Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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podatku jaki płacimy. Wyrok ten  jest jeszcze 
nieprawomocny. Pielęgniarki i położne zosta-
ną niezwłocznie poinformowane o jego upra-
womocnieniu. Uprawomocnienie się wyroku  

w obecnym brzmieniu (bez nazwy jego treści  
w II instancji w przypadku odwołania się Mi-
nistra Finansów) uprawniać będzie do żądania 
zwrotu nadpłaconego podatku wraz z odsetkami. 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych Barbara Gardyjas, Prze-
wodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Agata Stącel oraz Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej Aleksandra Liszka  
złożyły  sprawozdania z dotychczasowej dzia-
łalności, a następnie zostały one zatwierdzone 

podjętymi uchwałami w głosowaniach jawnych.

Skarbnik ORPiP  Anna Grelowska przed-
stawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za 
rok 2014. Sprawozdanie zostało zatwierdzone  
przez Zjazd. Kolejnym punktem Zjazdu było  
zapoznanie delegatów Zjazdu z projektem  
budżetu za rok 2015. Skarbnik omówiła   po-
szczególne pozycje.  Budżet na rok 2015 został 
przyjęty przez delegatów Zjazdu. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków 
przedstawiła  wnioski zgłoszone przez delega-
tów. Zjazd przyjął  w głosowaniach jaw-
nych 5 apeli i  1 rezolucję. 

Obrady  zakończyła Przewodnicząca Zjazdu, 
podziękowała  wszystkim delegatom za uczest-
nictwo i złożyła życzenia świąteczne.

Małgorzata Baran
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Apel nr 1/2015

XXXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie ujęcia pielęgniarek i położnych w poszczególnych rozporządzeniach  
w sprawie świadczeń gwarantowanych 

Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ape-
lują do Ministra Zdrowia o ujęcie pielęgniarek i położnych w poszczególnych rozporządzeniach  
w sprawie świadczeń gwarantowanych, szczególnie w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Wobec braku jakichkolwiek działań mających na celu zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, powyższe rozwią-
zanie zobowiąże wszystkie podmioty lecznicze zawierające kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na świadczenia medyczne do koniecznego zabezpieczenia pacjentów w odpowiednią 
obsadę pielęgniarek i położnych. 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXII Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXII Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik

Apel nr 2/2015

XXXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie włączenia kursu specjalistycznego z badań fizykalnych oraz kur-
su specjalistycznego w zakresie ordynowania leków, wyrobów medycz-
nych oraz wypisywania recept do programów szkoleń specjalizacyjnych

Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują 
do Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego Pielęgniarek i Położnych o włączenie kursu specjalistycznego z badań fizykalnych oraz 
kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków, wyrobów medycznych oraz wypisywania 
recept jako dodatkowych modułów w każdym programie szkolenia specjalizacyjnego. 

Obecnie planowane rozwiązania zakładają, iż kursy te będą realizowane wyłącznie poza 
szkoleniem specjalizacyjnym, a ukończenie kursy specjalistycznego z badań fizykalnych będzie 
warunkować możliwość przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego. Mając na względzie, iż 
Minister Zdrowia co roku, w drodze obwieszczenia, określa limit miejsc szkoleniowych dla pie-
lęgniarek i położnych oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego proponowane 
rozwiązanie pozwoli pielęgniarkom i położnym na możliwość ukończenia specjalizacji bez ko-
nieczności wcześniejszego ponoszenia kosztów kursu specjalistycznego.

Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pragną 
przypomnieć, iż zgodnie z art. 15a ust.7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielę-
gniarki i położnej obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków, 
wyrobów medycznych oraz wypisywania recept nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które w 
ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem, a więc ustawodawca 
zakładał wprowadzenie tej wiedzy do nowo tworzonych programów szkoleń specjalizacyjnych.

Mając na względzie powyższe Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach wnoszą o pilne dokonanie zmian. 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXII Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXII Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik
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Apel nr 3/2015

XXXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie podwyższenia stawek kapitacyjnych za ucznia dla pielęgniarek 
sprawujących opiekę nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podwyższenie sta-
wek kapitacyjnych za ucznia dla pielęgniarek sprawujących opiekę nad uczniem w środowisku 
nauczania i wychowania.

 Stanowisko pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania jest stanowiskiem jednooso-
bowym obciążonym dużą ilością stresu, odpowiedzialnością zawodową, etyczną i prawną, wyma-
gające stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast stawka kapitacyjna na ucznia 
nie ulega zmianie od lat, a koszty prowadzenia działalności gospodarczej regularnie wzrastają, 
co powoduje obniżenie wynagrodzenia wykwalifikowanych pielęgniarek. 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXII Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXII Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik

Apel nr 4/2015

XXXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie stworzenia modelu opieki długoterminowej

Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują 
do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wsparcie działań prowadzą-
cych do stworzenia w naszym kraju takiego modelu opieki długoterminowej, która gwarantowa-
łaby wszystkim potrzebującym jej pacjentom odpowiednią jakość i profesjonalizm.

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy osobami wymagającymi kompleksowej opieki , a takimi pa-
cjentami są pacjenci w opiece długoterminowej, zajmą się profesjonalistki tj. pielęgniarki.

W związku z powyższym:
1. Domagamy się ustalenia stawki minimalnej za osobodzień przy kontraktowaniu świadczeń 

zdrowotnych w ramach opieki długoterminowej.
2. Domagamy się konkretnych informacji dot. planowanych zmian w systemie opieki długoter-

minowej i miejsca w tym systemie dla zakładów opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej.
3. Domagamy się uczciwego oszacowania stawek za osobodzień w opiece długoterminowej, 

biorącego pod uwagę kwalifikacje, umiejętności i zakres odpowiedzialności za pacjenta.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że aktualnie w Polsce usługami z zakresu opieki długo-
terminowej finansowanej z NFZ jest objętych ok. 60 tysięcy chorych i tylko profesjonalna opieka 
pielęgniarska jest w stanie zabezpieczyć ich potrzeby.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXII Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXII Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik
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Apel nr 5/2015

XXXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie zniesienia składek członkowskich dla emerytów i rencistów

Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelu-
ją do VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych o zniesienie konieczności odprowadzania 
składek członkowskich przez pielęgniarki i położne, które przebywają na emeryturze i na rencie,  
ze względu na niską wysokość emerytur i rent.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXII Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXII Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik

Rezolucja nr 1/2015 

XXXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie uchylenia art. 97 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach  
pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wzywają 
Ministra Zdrowia do pilne podjęcia działań w celu uchylenia art. 97 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.).

Pozostawienie obowiązującego zapisu ustawy zamknęło drogę do stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu wielu pielęgniarkom i położnym, które ukończyły naukę wg poprzedniego systemu 
kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce i posiadają dyplom ukończenia szkoły. 

Pragniemy nadmienić, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie monitowała   
o konieczności zmian zapisów ustawy, a powołany Zespół dokonał analizy aktów prawnych  
i wypracował materiał, w którym ujęto sprzeczne i niespójne zapisy ustawowe i zaproponowano 
zmiany legislacyjne, które nie powodują żadnych skutków finansowych.

Mając na względzie powyższe Delegaci Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach żądają pilnego dokonania zmian legislacyjnych, gdyż utrzymanie tego 
zapisu godzi w zasadę ochrony praw nabytych w Rzeczpospolitej Polskiej.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXII Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXII Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik
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Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie nowelizacji ustawy           

o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 roku  

 

 

     Od 11 września 2014 r. obowiązuje ustawa z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy                   

o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw rozszerzająca 

dotychczasowe uprawnienia pielęgniarek i położnych m.in. w zakresie samodzielnego 

ordynowania niektórych leków, w tym wystawiania na nie recept. Przyczyną nadania 

pielęgniarkom i położnym nowych uprawnień w opinii Ministerstwa Zdrowia była poprawa 

dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjenta oczekującego na dostęp do podstawowej 

opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rezultaty wprowadzonych zmian 

będzie można ocenić dopiero po 1 stycznia 2016 roku, ponieważ dopiero po tej dacie będą 

one obowiązywać. Pielęgniarki i położne mają więc czas na odpowiednie przygotowanie się 

do nowych uprawnień.  

    Aktualnie prowadzone są prace nad zmianą standardów kształcenia na studiach pierwszego 

i drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz przygotowaniem w tym 

zakresie programu kursu specjalistycznego. Obowiązek ukończenia kurs specjalistycznego nie 

będzie dotyczył pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach 

pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły 

wiedzę objętą takim kursem. Biorąc pod uwagę możliwe zmiany standardów kształcenia na 

kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo od roku akademickiego 2015/2016, najwcześniej 

absolwenci tych kierunków w roku 2018 będą zwolnieni z ukończenia kursu 

specjalistycznego w tym zakresie.  

         Zgodnie z nowymi przepisami z dniem 1 stycznia 2016 roku pielęgniarki i położne w 

ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych mają prawo:  

1) jeżeli posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa: 

• ordynować produkty lecznicze zawierające określoną substancje czynną (z wyłączeniem 

leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe) oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym 

wystawiać na nie recepty.�W propozycji rozporządzenia Ministra Zdrowia jest 10 grup 

leków (28 substancji czynnych), z których część leków jest zarejestrowana do sprzedaży 

bez recepty (OTC),  

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa
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• ordynować określone wyroby medyczne,  w tym wystawiać zlecenia na nie albo recepty; 

2) jeżeli posiadają dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo i ukończony kurs specjalistyczny w tym zakresie: 

• wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje  bardzo silnie 

działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia. 

3) jeżeli posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub  dyplom ukończenia 

studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo: 

• wystawiać skierowania na wykonywanie określonych badań diagnostycznych,  w tym 

medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod 

diagnostycznych i leczniczych stwarzających powyższe ryzyko dla pacjenta.  

Pielęgniarki i położne przed wystawieniem recept lub zlecenia będą musiały dokonać 

osobistego badania fizykalnego pacjenta. Natomiast pielęgniarki i położne będą mogły - bez 

dokonania osobistego badania pacjenta - wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia 

oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację 

zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli będzie to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta 

odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W takim jednak przypadku, recepty lub 

zlecenia mogą być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub 

zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent 

oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą 

być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. Samo 

upoważnienie lub oświadczenie będzie odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta albo 

dołączone do tej dokumentacji. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia będą 

zamieszczane w dokumentacji medycznej pacjenta, a informacja o osobie, której przekazano 

taką receptę lub zlecenie, będzie odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta albo 

dołączona do tej dokumentacji. 

Zakres wymienionych  uprawnień zostanie określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, 

które będzie obejmować: 

• wykaz substancji czynnych,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych, które będą mogły być zaordynowane, 

• zestawienie dopuszczalnych do przeprowadzenia przez pielęgniarkę lub położną badań 

diagnostycznych, 

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa
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• wzór; sposób i tryb wystawiania; sposób zaopatrzenia i przechowywania, realizacji i 

kontroli recept wypisywanych przez pielęgniarki lub położne w ramach ordynacji lub 

preskrypcji.  

Pielęgniarki i położne będą musiały analogicznie do lekarzy podpisywać umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniające do wystawiania recept refundowanych. 

Nabędą również prawo i obowiązek właściwego prowadzenia (współprowadzenia) 

dokumentacji medycznej. Podlegać będą kontroli w zakresie prowadzenia dokumentacji i 

wystawiania recept.  

       Wprowadzenie nowych regulacji prawnych wzbudziło wiele negatywnych emocji, a 

nawet kategoryczny sprzeciw ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej 

Rady Lekarskiej.  

       Opinie pielęgniarek i położnych były i są nadal zróżnicowane od bardzo pozytywnych do 

skrajnie negatywnych. Do tych pozytywnych zaliczyć można wzrost prestiżu zawodu w 

związku z uzyskaniem szerszych uprawnień,  w tym możliwość wystawienia zleceń albo 

wypisywania recept na określone wyroby medyczne, takie jak np. cewniki zewnętrzne, 

cewniki urologiczne, worki stomijne, worki do zbiórki moczu, środki absorpcyjne, poduszki 

przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe i opatrunki. Pielęgniarki środowiskowe i 

pielęgniarki zatrudnione w opiece długoterminowej, w tym w zakładach opiekuńczo-

leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz  

pielęgniarskiej opiece długoterminowej od lat sprawują samodzielną opiekę m.inn. nad 

chorymi z odleżynami, z przetokami jelitowymi i moczowymi. Wiedzę i umiejętności w tym 

zakresie uzyskały w ramach kształcenia podyplomowego kończąc kursy specjalistyczne, np. 

Leczenie ran,  Opieki nad pacjentem z przetoką jelitową. Pozytywne ich opinie wynikają więc 

z dobrego przygotowania do samodzielnego świadczenia opieki nad chorymi, którzy 

wymagają korzystania z wymienionych wyrobów medycznych. Dla tej grupy pielęgniarek 

zaproponowane zmiany są bardzo korzystne. Dotychczas pielęgniarka opiekująca się chorym  

np. z odleżyną  musiała zwracać się do lekarza o wypisanie recepty na opatrunek, a 

odpowiedzialność za opiekę nad pacjentem była podzielona, pomimo  iż   to ona  dokonywała 

oceny rany, zakładała opatrunek i monitorowała leczenie rany. Zgodnie z nowymi 

regulacjami prawnymi pielęgniarka będzie mogła wypisywać receptę na wybrany przez siebie 

opatrunek i będzie samodzielnie odpowiedzialna za leczenie rany odleżynowej.  

Opinie negatywne najczęściej wskazywane przez pielęgniarki dotyczą: odpowiedzialności 

prawnej za błędnie wypisane recepty,  obaw przed dodatkowym  obciążeniem, braku 

informacji o wzroście uposażenia w związku z nowymi uprawnieniami, obowiązku 
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ukończenia kursów specjalistycznych bez określenia źródeł ich finansowania, możliwych 

konfliktów między pielęgniarkami  i lekarzami, wymuszania przez pacjentów wypisywania 

leków i dzielenia środowiska zawodowego. Trudno nie zgodzić się z niektórymi opiniami, 

bowiem wynikają one z poczucia odpowiedzialności za pacjenta, krótkiego czasu związanego 

z pracami nad nowelizacją ustawy  i braku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środkach spożywczych specjalnego 

przeznaczenia, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.  

     Wprowadzane wiele lat temu w  krajach europejskich uregulowania w zakresie 

wystawiania recept przez pielęgniarki np. w  Danii, Holandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,  

Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych i Australii przebiegały w 

podobnej atmosferze jak w Polsce. Zdecydowany sprzeciw wyrażali lekarze głównie  

podstawowej opieki zdrowotnej i brak entuzjazmu pielęgniarki. Korzyści jakie przyniosły w 

tych krajach, wprowadzone zmiany znalazły potwierdzenie w licznych badaniach naukowych.  

     Uważam, że zaproponowane zmiany w dążeniu do wykorzystania wiedzy i umiejętności 

pielęgniarek i położnych są drogą, która może przynieść korzyści pacjentom i obu grupom 

zawodowym. Należy jednak mieć świadomość, że jest to proces, który nie będzie łatwy, 

szybki i przyjemny.  Niewątpliwie korzystny jest fakt, że uprawnienia będą obowiązywać 

dopiero od 1 stycznia 2016 roku, co daje czas na przygotowanie programu kursu 

specjalistycznego, dokonanie zmian w standardach kształcenia oraz  przeszkolenie 

zainteresowanych pielęgniarek i położnych. Czas ten również środowisko pielęgniarek i 

położnych powinno wykorzystać na refleksje jak wdrażać przepisy do praktyki, rozmowy z 

lekarzami, aby porozumieć się i dyskusje  z decydentami nad stosowną gratyfikacją związku z 

nowymi uprawnieniami i odpowiedzialnością.       

   .  

 

 

 

Kraków, 18.11.2011 roku                                                

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa

Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa

dr hab.n.hum. Maria Kózka
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Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki  
i Dzień Położnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszamy na uro-
czystą Galę w dniu 12 czerwca br w Centrum Kultury im. Krystyny  
Bochenek w Katowicach.  Jak co roku pragniemy uświetnić nasz 
wieczór chwilą rozrywki i humoru. Tym razem gościć będziemy  
aktorów musicalu „Prześliczna wiolonczelistka”. 

Zarezerwujmy ten dzień tylko dla nas.

Serdecznie zapraszam 
Mariola Bartusek 

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach

4 października 2014 w Centrum Kultury Katowice odbyła się premiera musicalu „Prześliczna 
wiolonczelistka”. Idea muzycznego spektaklu zrodziła się z  ogromnej popularności  musicalu 
„Mamma mia”, opartego na przebojach ABBY. Autorski śląski musical bazuje na ponadczasowych 
hitach zespołu Skaldowie – wokół nich przewija się pełna komediowych dialogów zabawna opo-
wieść o miłości. 
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„Medytacje wiejskiego listonosza”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Z kopyta 
kulig rwie”, czy tytułowa „Prześliczna Wiolonczelistka” – to tylko niektóre z piosenek, które usły-
szymy w musicalu Prześliczna Wiolonczelistka, przygotowanym przez Centrum Kultury Katowice 
we współpracy z Andrzejem Zielińskim z zespołu Skaldowie.

Lekka i zabawna fabuła, doskonała muzyka oraz świetni wykonawcy sprawiają, że jest to obo-
wiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy kochają musicale.

12 czerwca musical „Prześliczna wiolonczelistka” zostanie wystawiony specjalnie dla nas -  
a okazją jest nasze święto – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej. Już teraz warto 
sobie zarezerwować czerwcowy piątkowy wieczór – czeka nas wspaniała zabawa przy niezapo-
mnianych  przebojach zespołu Skaldowie. 

Zapraszamy !
– już wkrótce na naszej stronie znajdziecie szczegółowe informacje.
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CHOROBY ZAWODOWE cz. 1
katalog chorób zawodowych,  

postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej

adwokat Kinga Rudnik

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób za-
wodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspor-
nie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działa-
niem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo  
w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodo-
wym”.¹ Wykaz chorób zawodowych (katalog zamknięty), o których traktuje Ko-
deks pracy został ujęty w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
chorób zawodowych.² Definicja choroby zawodowej została natomiast wskazana 
w art. 235¹ Kodeksu pracy. 

Katalog zamknięty oznacza brak możliwo-
ści dobrowolnego interpretowania, wypro-
wadzania wniosków oraz przypisywania cech 
choroby zawodowej innym schorzeniom, ani-
żeli wymienione w przepisach prawa. Stano-
wisko doktryny oraz judykatury jest w tym 
zakresie jednolite, tak m.in. Wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Opo-
lu z dnia 31 lipca 2014 r. II SA/Op 323/14 
- chorobą zawodową jest tylko i wyłącznie 
choroba, która jest wy-
mieniona w wykazie 
chorób zawodowych 
stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia z 
dnia 30 czerwca 2009 
r. w sprawie chorób za-
wodowych (Dz. U. Nr 
105, poz. 869), jeżeli 
została spowodowana 
działaniem czynników szkodliwych dla zdro-
wia, występujących w środowisku pracy.

Tylko i wyłącznie choroby wskazane  
w ww. rozporządzeniu w świetle prawa uwa-
żane są za choroby zawodowe. Jednakże 
rozpoznanie u danego pracownika choroby 
zawodowej wskazanej w przepisach prawa 
jest niewystarczające. Aby choroba mogła 
zostać uznana za chorobę zawodową, oprócz 
warunku wymienienia jej w katalogu cho-
rób zawodowych, musi spełniać także drugi 
warunek, o którym traktuje Kodeks pracy. 
Choroba ta także bezwzględnie winna zostać 

spowodowana tzw. narażeniem zawodowym, 
a więc - działaniem czynników szkodliwych 
dla zdrowia występujących w środowisku 
pracy albo w związku ze sposobem wykony-
wania pracy.  

Podsumowując choroba zawodowa speł-
niać musi łącznie dwie przesłanki: wystę-
pować w katalogu chorób zawodowych oraz 
wynikać z narażenia zawodowego (warunki 
wykonywanej pracy lub czynniki szkodliwe 

podczas wykonywanej 
pracy). Dodatkowo za-
łącznik do omawiane-
go rozporządzenia wy-
mienia przy niektórych 
chorobach zawodowych 
także okres, w którym 
wystąpienie udokumen-
towanych objawów cho-
robowych upoważnia do 

rozpoznania choroby zawodowej pomimo 
wcześniejszego zakończenia prac w naraże-
niu zawodowym. A zatem niektóre choro-
by charakteryzują się nie dwoma, a trzema 
przesłankami. Rozpoznanie choroby zawo-
dowej u pracownika lub byłego pracownika 
może nastąpić zarówno w okresie jego za-
trudnienia w narażeniu zawodowym, jak i po 
zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod 
warunkiem wystąpienia udokumentowanych 
objawów chorobowych w okresie ustalonym 
w wykazie chorób zawodowych. ¹

Choroba zawodowaa bezwzględ-
nie winna zostać spowodowana 
tzw. narażeniem zawodowym, a 
więc - działaniem czynników szko-
dliwych dla zdrowia występują-
cych w środowisku pracy albo w 
związku ze sposobem wykonywa-
nia pracy.
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Postępowanie w przypadku podejrze-
nia wystąpienia choroby zawodowej.

Podejrzenie choroby zawodowej należy 
niezwłocznie zgłosić odpowiednim podmio-
tom:

• właściwemu państwowemu powiato-
wemu inspektorowi sanitarnemu, 

• właściwemu państwowemu graniczne-
mu inspektorowi sanitarnemu, 

• właściwemu państwowemu wojewódz-
kiemu inspektorowi sanitarnemu, 

• właściwemu państwowemu inspekto-
rowi sanitarnemu, 

• właściwemu komendantowi wojsko-
wego ośrodka medycyny prewencyjnej 
albo właściwemu inspektorowi woj-
skowego ośrodka 
medycyny pre-
wencyjnej, którzy 
zostali określeni 
w przepisach jako 
„właściwi pań-
stwowi inspekto-
rzy sanitarni”; 

• albo właściwemu 
okręgowemu in-
spektorowi pracy, 
których właściwość ustala się według 
miejsca, w którym praca jest lub była 
wykonywana przez pracownika, lub 
według krajowej siedziby pracodawcy, 
w przypadku gdy dokumentacja doty-
cząca narażenia zawodowego jest gro-
madzona w tej siedzibie.²

Zgłoszenie wymaga wypełnienia odpo-
wiedniego formularza, którego wzór określa 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie spo-
sobu dokumentowania chorób zawodowych  
i skutków tych chorób (Dz.U.Dz.U.2013.1379 
j.t.). Pracodawca jest obowiązany nie-
zwłocznie zgłosić właściwemu państwowe-
mu inspektorowi sanitarnemu i właściwe-
mu okręgowemu inspektorowi pracy każdy 
przypadek podejrzenia choroby zawodowej. 
Zgłoszenia takiego może dokonać także pra-
cownik lub były pracownik.¹

Właściwy inspektor sanitarny (lub lekarz 
jednostki sanitarnej), do której wpłynęło 

zgłoszenie kieruje pracownika lub byłego pra-
cownika, którego dotyczy podejrzenie, na ba-
danie w celu wydania orzeczenia o rozpozna-
niu choroby zawodowej albo o braku podstaw 
do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej 
I stopnia. 

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są: 
poradnie chorób zawodowych wojewódzkich 
ośrodków medycyny pracy;kliniki i porad-
nie chorób zawodowych uniwersytetów me-
dycznych (akademii medycznych); poradnie 
chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków 
medycyny pracy albo przychodnie i oddziały 
chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego 
- w zakresie chorób zawodowych zakaźnych  
i pasożytniczych; podmioty lecznicze, w któ-
rych nastąpiła hospitalizacja - w zakresie roz-

poznawania chorób 
zawodowych u pra-
cowników hospitali-
zowanych z powodu 
wystąpienia ostrych 
objawów choroby. 
Skierowanie nie jest 
wymagane w przy-
padku lekarza jed-
nostki orzeczniczej  
I stopnia.²

Właściwym do orzekania w zakresie cho-
rób zawodowych jest lekarz medycyny pracy. 
Lekarz ten wydaje orzeczenie o rozpozna-
niu choroby zawodowej albo o braku pod-
staw do jej rozpoznania, biorąc pod uwagę 
wyniki przeprowadzonych badań lekarskich 
i pomocniczych, dokumentację medyczną 
pracownika (lub byłego pracownika), doku-
mentację przebiegu zatrudnienia oraz ocenę 
narażenia zawodowego. Wydane orzecze-
nie lekarskie przesyłane jest do właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego, zain-
teresowanego pracownika (lub byłego pra-
cownika) oraz lekarza kierującego na bada-
nia, (w przypadku gdy orzeczenie lekarskie 
zostało wydane przez lekarza zatrudnionego 
w jednostce orzeczniczej II stopnia - również 
jednostce orzeczniczej I stopnia).²

W przypadku niezgodzenia się z treścią 
wydanego orzeczenia lekarskiego przysługu-
je prawo złożenia wniosku o przeprowadze-
nie ponownego badania, tym razem przez 
jednostkę II stopnia. Prawo to przysługu-

Choroba zawodowa spełniać musi 
łącznie dwie przesłanki: występo-
wać w katalogu chorób zawodowych 
oraz wynikać z narażenia zawodowe-
go (warunki wykonywanej pracy lub 
czynniki szkodliwe podczas wykony-
wanej pracy).
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je badanemu pracownikowi (lub byłemu 
pracownikowi) w terminie 14 dni od daty 
otrzymania orzeczenia lekarskiego. Wnio-
sek o przeprowadzenie ponownego bada-
nia pracownik (lub były pracownik) składa 
za pośrednictwem jednostki orzeczniczej  
I stopnia zatrudniającej lekarza, który wy-
dał to orzeczenie, czyli adresowane jest do 
jednostki II stopnia, ale faktycznie wysyła-
ne na adres jednostki I stopnia (w pierwszej 
kolejności w nagłówku wniosku podaje się 
adres jednostki II 
stopnia, następnie 
napis „za pośred-
nictwem” i podje 
się adres jednostki 
I stopnia, na który 
rzeczywiście wy-
syłany jest wnio-
sek). 

Decyzję o stwier-
dzeniu choroby za-
wodowej albo decy-
zję o braku podstaw 
do stwierdzenia 
choroby zawodowej 
wydaje właściwy 
państwowy inspektor sanitarny na podsta-
wie zebranego w toku całego postępowania 
materiału dowodowego, a przede wszyst-
kim orzeczenia lekarskiego oraz informa-
cji zawartych w formularzu oceny naraże-
nia zawodowego pracownika, które także 
w toku tego postępowania jest wydawane. 
Właściwy państwowy inspektor sanitarny 
może także, przed wydaniem ww decyzji, 
uznać iż materiał dowodowy nie jest wy-
starczający do wydania decyzji. Wówczas 
żąda od lekarza, który wydał orzeczenie 
lekarskie, dodatkowego uzasadnienia tego 
orzeczenia, występuje do jednostki orzecz-
niczej II stopnia o dodatkową konsultację 
lub podejmuje inne czynności niezbędne do 
uzupełnienia materiału dowodowego.²

Po wydaniu decyzji przez właściwe-
go państwowego inspektora sanitarnego, 
przesyłana jest ona do zainteresowanego 
pracownika (lub byłego pracownika), pra-
codawcy zatrudniającego pracownika (lub 
byłego pracodawcy), jednostce orzeczni-
czej zatrudniającej lekarza, który wydał 
orzeczenie lekarskie oraz właściwemu okrę-

gowemu inspektorowi pracy. Jeśli nastąpi 
wydanie decyzji po odwołaniu, to właściwy 
państwowy wojewódzki inspektor sanitar-
ny, Główny Inspektor Sanitarny, Główny 
Inspektor Sanitarny albo Główny Inspektor 
Sanitarny Wojska Polskiego przesyła decy-
zję wydaną na skutek odwołania ponownie 
tym podmiotom, czyli do zainteresowanego 
pracownika (lub byłego pracownika), pra-
codawcy zatrudniającego pracownika (lub 
byłego pracodawcy), jednostce orzeczniczej 

zatrudniającej le-
karza, który wydał 
orzeczenie lekar-
skie oraz właści-
wemu okręgowemu 
inspektorowi pra-
cy.²

Jeśli decyzja  
o stwierdzeniu 
choroby zawodo-
wej stała się osta-
teczna i prawo-
mocna, w terminie  
14 dni (od daty, 
kiedy decyzja sta-
ła się ostateczna) 

właściwy państwowy inspektor sanitarny, 
Główny Inspektor Sanitarny, Główny In-
spektor Sanitarny albo Główny Inspek-
tor Sanitarny Wojska Polskiego sporządza 
tzw. kartę stwierdzenia choroby zawodowej  
i przesyłają do Centralnego Rejestru Chorób 
Zawodowych prowadzonego przez Instytut 
Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerze-
go Nofera w Łodzi. Organ wydający decyzję  
o stwierdzeniu choroby zawodowej w po-
stępowaniu odwoławczym przesyła kartę 
stwierdzenia choroby zawodowej - w terminie  
14 dni od daty, kiedy decyzja stała się osta-
teczna - także organowi wydającemu tę de-
cyzję w I instancji.²

Podstawa prawna: 

¹ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy 

Dz.U.2014.1502 j.t. 

² Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych 

Dz.U.2013.1367 j.t. 

Jeśli decyzja o stwierdzeniu choroby 
zawodowej stała się ostateczna i prawo-
mocna, w terminie 14 dni (od daty, kiedy 
decyzja stała się ostateczna) właściwy 
państwowy inspektor sanitarny, Główny 
Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor 
Sanitarny albo Główny Inspektor Sani-
tarny Wojska Polskiego sporządza tzw. 
kartę stwierdzenia choroby zawodowej  
i przesyłają do Centralnego Rejestru 
Chorób Zawodowych prowadzonego 
przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. 
dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.
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Nasz Patronat

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.  
„Cukrzyca – współczesne poglądy na  etiologię, przebieg, powikłania, leczenie”, nad 
którą patronat medialny objął biuletyn „Nasze Sprawy”.

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie 
Górniczej, jej początek zaplanowano na godzinę 9.00. 

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką cukrzycy,  
a w jej ramach Konferencja przewidziana jest też Sesja Studencka pt.”Współczesne pro-
blemy ochrony zdrowia okiem młodych naukowców”.

III KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
organizowana w ramach  

„DĄBROWSKICH DNI ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO” 
przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej:

23 kwietnia 2015 roku

CUKRZYCA 
ETIOLOGIA, PRZEBIEG, POWIKŁANIA, LECZENIE

 

9.00 - 9.10   Prof. dr Jolanta Dobosz, Rektor WSPS - Otwarcie Konferencji.

9.10 - 9.35 Wykład plenarny: Prof. dr Ryszard Brus: Historia odkrycia insuliny.

9.40 - 11.20 SESJA I. Przewodnicząca: Dr Wiesława Kołodziej

9.40 - 10.05 Dr Aleksandra Szymborska-Kajanek: Typy cukrzycy, przyczyny,  
 `  manifestacje i przebieg.

10.05-10.30 Prof. dr Ewa Obuchowicz: Biologiczne działanie insuliny.

10.30-10.55 Dr Monika Rykaczewska-Czerwińska: Zaburzenia metaboliczne  
   w cukrzycy.

10.55-11.20 Dr Aleksandra Mostowy: Powikłania narządowe i układowe  
   w przebiegu cukrzycy.

11.20-11.50 PRZERWA NA KAWĘ

11.50-13.30 SESJA II. Przewodniczący: Prof. dr Witold Lukas

11.50-12.15 Dr Dariusz Boroń: Cukrzyca a ciąża.

12.15-12.40 Dr Dominika Rokicka: Insuliny-rodzaje, działanie i stosowanie.

12.40-13.05 Prof. dr Andrzej Plech: Doustne leki hipoglikemiczne.

13.05-13.30 Mgr Lilla Welzel: Opieka chorymi na cukrzycę, żywienie,  
   edukacja i samokontrola.

13.30 Prof. dr Ryszard Brus – Zamknięcie Konferencji.

Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie  
Górniczej, ul. Kościelna 6.

Komitet Naukowy: Prof. dr Ryszard Brus

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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Pielęgniarstwo Rodzinne cz. II

Znaczenie umiejętności komunikacji  
interpersonalnej z pacjentem niesłyszącym

mgr piel. Lidia Kulawik 
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

SP ZLA „Moja Przychodnia” w  Katowicach

Świat i życie osób, które urodziły się głuche lub utraciły słuch, zanim nauczyły się 
języka, jest dla nas, słyszących, a nawet tych, którzy przestali słyszeć wtedy, kiedy 
posługiwali się już mową czymś niewyobrażalnym. Dla ludzi niemających wspomnień 
słuchowych, którzy nigdy nie słyszeli, nie istnieje żadna możliwość wyobrażenia sobie 
czym jest dźwięk – żyją w świcie całkowitej, niezmąconej ciszy. 

Dopasowanie sposobów komunikacji, okre-
ślenie potrzeb i problemów, wczucie się w sy-
tuację pacjenta, nastawienie do rodziny, oso-
by i sytuacji stanowi podstawę do rozpoznania 
czynników sprzyjających lub utrudniających 
wzajemne relacje. 

Znaczącym czynnikiem opiniotwórczym jest 
zdolność nawiązywania 
kontaktów, a stopień za-
dowolenia ze sposobów 
pielęgnowania jest jed-
nym z mierników jakości 
usług medycznych. 

Sztuka komunikacji w 
pielęgniarstwie jest nie-
zwykle ważna. Pozwala 
nie tylko uzyskać od pa-
cjenta potrzebne w procesie pielęgnowania in-
formacje, ale pomaga również zbudować wza-
jemne relacje oparte na szacunku i zaufaniu. 

Najsprawniejszym i najwygodniejszym 
środkiem komunikacji interpersonalnej jest ję-
zyk naturalny. Język ojczysty w postaci mowy 
dźwiękowej jest dla osób słyszących głównym 
narzędziem relacji. Dla osób słabo słyszących 
i niesłyszących najskuteczniejszym środkiem 
porozumiewania się jest język migowy, który 
dla nich jest językiem naturalnym, a w którym 
nośnikiem informacji jest gest i ruch. 

„Język migowy jest zespołem środków sto-
sowanych przez osoby niesłyszące w poro-
zumiewaniu się pomiędzy sobą i z osobami 
słyszącymi, obejmujący właściwe danym śro-
dowiskom słownictwo oraz sposób przekazy-
wania wiadomości”.

Klasyczny język migowy posiada własną 
gramatykę, odmienną od gramatyki języka 
polskiego, obejmuje zestaw znaków migowych 
i nie posiada formy pisemnej. Wzajemne poro-
zumiewanie się osób niesłyszących pomiędzy 

sobą i osobami słyszącymi jest możliwe przy 
zastosowaniu różnych środków komunikacyj-
nych. Wykorzystanie resztek słuchu z odczy-
tywaniem z ust (głośna mowa) i język artyku-
łowany (wyraźna artykulacja bez użycia głosu) 
odbierana wyłącznie przez odczytywanie z ust, 
to środki komunikacji pomiędzy niesłyszącym, 

a słyszącym. Kolejne 
środki komunikacji in-
terpersonalnej to: znaki 
migowe daktylograficz-
ne (alfabet palcowy), pi-
smo i rysunek, fonoge-
sty (umowne układy rąk 
i palców wspomagające 
artykulację). Znaki mi-
gowe ideograficzne (po-

jęciowe) w systemie migowym, znaki migowe 
ideograficzne i daktylograficzne w systemie 
językowo-migowym pełnym (język migowy  
z końcówkami) to środki dające możliwość 
przekazania pielęgniarce komunikatów pacjen-
towi niesłyszącemu. 

W kontaktach między niesłyszącymi, a pie-
lęgniarką dominuje system językowo-migowy. 
Pielęgniarka budując wypowiedzi w systemie 

„Język migowy jest zespołem 
środków stosowanych przez oso-
by niesłyszące w porozumiewa-
niu się pomiędzy sobą i z osobami 
słyszącymi, obejmujący właściwe 
danym środowiskom słownictwo 
oraz sposób przekazywania wia-
domości”.
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językowo-migowym musi przyjąć zasady, któ-
re ułatwią jej nawiązanie kontaktu, między 
innymi poprzez zbliżanie polskich konstrukcji 
gramatycznych do konstrukcji stosowanych  
w gramatyce klasycznego języka migowego. 

Komunikując się z pacjentem niesłyszą-
cym należy formułować zdania proste, najle-
piej pojedyncze, z wyraźnie wyeksponowanym 
podmiotem oraz orzeczeniem zawierające jak 
najwięcej słów potocznie używanych. Należy 
unikać przenośni i słów mających podwójne 
znaczenie w znaczeniu mniej popularnym np. 
„gdzie leży twoja ulica?” oraz pośpiechu pod-
czas przekazywania znaków. Znaki migowe 
trzeba przekazywać do-
kładnie i precyzyjnie, a w 
przypadku posługiwania 
się alfabetem palcowym 
dokładnie przekazywać 
wszystkie znaki liter. Arty-
kułować i wymawiać spo-
kojnie i wyraźnie. Pielęgniarka komunikując się 
z pacjentem niesłyszącym zawsze musi pamię-
tać o czytelności swoich wypowiedzi. Jeśli nie-
słyszący jej przerywa i powtarza użyty przez nią 
znak, to oznacza, że nie zrozumiał. Kontynuując 
wypowiedź musi ją inaczej sformułować. 

W porozumiewaniu się osób niesłyszących 
między sobą nie ma problemów, tak jak nie ma 
problemów w porozumiewaniu się językiem fo-
nicznym przez osoby słyszące. Bariery komu-
nikacyjne powstają, gdy chcą się porozumieć 
osoby, dla których języki naturalne są inne. 
W relacjach pielęgniarki obejmującej opieką 
osoby niesłyszące dominuje język migowy, w 
którym znaki migowe wykorzystuje się jako 
równoczesną ilustrację wypowiedzi słownej  
w języku ojczystym. W sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia szybkość porozumienia się 
i nawiązania kontaktu ma istotne znaczenie. 
Osoba niesłysząca lub słabo słysząca przyswa-
ja rozgrywające się w jej otoczeniu wydarzenia 
za pomocą wzroku. Ważnym elementem opieki 
pielęgniarskiej jest wzmocnienie kontaktu po-
zawerbalnego oraz zapobieganie poczuciu izo-
lacji i osamotnienia. 

Rozmowę z pacjentem słabo słyszącym na-
leży starać się prowadzić, w środowisku pozba-
wionym hałasu. Zapoczątkować ją lekkim do-
tknięciem barku lub ramienia – zwróci wówczas 
twarz w stronę rozmówcy. Nie należy zbliżać 
się do pacjenta w sposób nagły, z tyłu oraz uni-
kać wzywania pacjenta z większej odległości.  
W czasie rozmowy nie krzyczeć, mówić wy-
raźnie, nieco wolniej, średnio głośno. Należy 

utrzymywać z nim kontakt wzrokowy, dający 
poczucie uważnego słuchania. W trakcie mó-
wienia nie zakrywać ust (pacjent może odczy-
tywać komunikaty z ruchu warg, co wymaga 
dużej koncentracji uwagi i wzroku). Rozmowę 
prowadzić spokojnie, powoli z twarzą dobrze 
oświetloną. W trakcie mówienia robić przerwy. 
Formułować zdania krótkie i jednoznaczne,  
a w razie konieczności stosować powtórzenia. 
Upewnić się, czy rozmówca dobrze zrozumiał 
niezbyt często prosić go o powtórzenie faktów. 
W przypadku używania przez pacjenta aparatu 
słuchowego, zwracać się do niego po stronie 
protezowanej. Nie okazywać zniecierpliwienia  

i lekceważenia oraz nie re-
agować śmiechem na nie-
adekwatne odpowiedzi.  
W profesjonalnej opiece 
pielęgniarskiej porozu-
miewać się za pomocą ję-
zyka migowego.

Osoby niesłyszące żyją w świecie ciszy, są 
jednak w stanie odbierać wibracje towarzyszą-
ce silniejszym dźwiękom. Niesłyszący są za-
zwyczaj niezwykle spostrzegawczy. W trakcie 
komunikowania się z innymi zwracają uwagę 
na każdy szczegół dostępny innym zmysłom, 
który ma wartość informacyjną. Mają problemy 
z przyswajaniem pojęć abstrakcyjnych, obec-
nych w języku słyszących, co skutkuje brakiem 
zrozumienia treści czytanych. 

Umiejętność migania pielęgniarki i położne 
mogą nabyć na kursie dokształcającym „Pod-
stawy komunikacji z pacjentem niesłyszącym”, 
którego organizatorem jest Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Założeniem kursu jest niwelowanie barier 
komunikacyjnych oraz przygotowanie pielę-
gniarek i położnych do komunikacji w języku 
migowym w stopniu podstawowym, z pacjen-
tem zdrowym i chorym w przychodni, szpitalu 
oraz w środowisku zamieszkania, spowodo-
wane wejściem w życie 1 kwietnia 2012 roku 
ustawy o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się, która nakłada na szpitale, 
przychodnie i urzędy administracji publicznej 
zapewnienie osobie niesłyszącej pomocy pra-
cownika znającego język migowy lub zapew-
nienie tłumacza. 

Nasz profesjonalizm będzie tym cenniej-
szy, im lepiej poznamy problem chorego, także 
tego niesłyszącego, niemówiącego.

Fragment pracy dyplomowej na studiach podyplomowych 
“Nowa Jakość Zarządzania  
w Ochronie Zdrowia” 

Nasz profesjonalizm będzie 
tym cenniejszy, im lepiej pozna-
my problem chorego, także tego 
niesłyszącego, niemówiącego.
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Położna w życiu kobiety

mgr Joanna Kuźnik 
Przewodnicząca Zespołu ds Położnych przy ORPiP w Katowicach

mgr Anna Stachulska 
Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach

W dniach 6 - 8.03.2008 w Hotelu Meta w Szczyrku miała miejsce Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowo - Szkoleniowa Położnych „Położna w życiu kobiety”, pod patrona-
tem honorowym Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach prof. dr hab. 
n. med. Violetty Skrzypulec -Plinty. 

Konferencja została zorganizowana przez 
Zespół ds Położnych przy Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz 
Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Po-
łożnych w Katowicach. Konferencję prowadziły 
mgr Joanna Kuźnik Przewodnicząca Zespołu ds 
Położnych oraz mgr Anna Stachulska Przewod-
nicząca Oddziału Wojewódzkiego PTPoł. 

Tematyka konferencji obejmowała rolę 
położnej w najważniejszych wydarzeniach  
w życiu kobiety od dobrych narodzin po trudną 
menopauzę. Nowe spojrzenie na wybrane za-
gadnienia z dziedziny położnictwa, ginekologii  
i neonatologii przedstawili wspaniali wykła-
dowcy z pasją.

Uroczyste otwarcie konferencji uświetniły 
życzenia owocnych obrad Pani dr hab. n. med. 
Grażyny Markiewicz-Łoskot, Prodziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach 
oraz mgr Leokadii Jędrzejewskiej Konsul-
tanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego i Położniczego.

Wielkim zaszczytem była obecność położnej 
Ireny Chołuj - „matki porodów domowych”, 
jak nazwał Ją prof. Włodzimierz Fijałkowski, 
a która obchodziła niedawno 50-lecie swo-
jej pracy zawodowej! Z tej okazji Szanownej 

Jubilatce z najlepszymi życzeniami, wręczony 
został pamiątkowy medal od komitetu organi-
zacyjnego konferencji. 

Konferencja rozpoczęła się sesją ginekolo-
giczną. Pierwszy temat „Menopauza i seksual-
ność” przedstawił dr hab. n. med. Krzysztof  
Nowosielski, który podkreślał, że obecnie 
oprócz zastosowania terapii hormonalnej, re-
komenduje się terapie psychologiczne celem 
odbudowy poczucia własnej wartości u kobie-
ty, wyjaśnienia fizjologii seksualności po me-
nopauzie i poprawienia relacji z partnerem. 

Drugie zagadnienie tego dnia konferencji 
„Potrzeby współczesnych kobiet -ginekolo-
gia plastyczna” rozwinął dr n. med. Bartosz 
Kniażewski. Wyjaśniał, że zabiegi plastycz-
ne mają na celu nie tylko likwidację defektów 
powstałych na skutek urazów w trakcie poro-
du oraz nabytych w wyniku obniżenia pozio-
mu estrogenów w przebiegu klimakterium, ale 
także dotyczą poprawy wyglądu zewnętrznych 
narządów płciowych kobiety, z którego to wy-
glądu nie jest ona zadowolona, co z kolei może 
być powodem problemów seksualnych.

Pierwszy dzień konferencji zakończył Ama-
torski Teatr „Naumiony” z Ornontowic sztuką 
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wystawioną po śląsku „Marika”. Zabawny, pe-
łen humoru spektakl, o sposobie zajścia w cią-
żę i związanych z tym faktem perypetiach Ma-
riki i jej bliskich, zawierający wiele elementów 
tradycyjnych obrzędów śląskich, został nagro-
dzony gromkimi brawami i pewnie na długo 
pozostanie w pamięci widzów.

W drugim dniu konferencji  uczestników  
i gości powitała dr Mariola Bartusek Prze-
wodnicząca ORPiP w Katowicach. 

Sesja rozpoczęła się wykładem pt. „Menar-
che -ważny start w kobiecość”, który w nie-
zwykle ciekawy sposób przedstawiła mgr Na-
talia Miłuńska. Zobrazowała świat kobiecego 
cyklu w różnych kulturach, gdzie może być 
tematem tabu, wstydliwym i trudnym lub też  
w pełni naturalnym i radosnym. Konfrontacja 
z własnymi przekazami rodzinnymi dotyczący-
mi pierwszej miesiączki i ich wpływu na obraz 
swojej kobiecości okazała się dla wielu uczest-
niczek zaskakująca. 

Następnie do bogatej Szwajcarii przenio-
sła nas mgr Elżbieta Gross, wykład „Jakość 
narodzin, jakością życia. Poród w Szwajcarii”  
wzbudził wiele pytań do autorki.

Kolejną sesję - neonatologiczną poprowadzi-
ła mgr Anna Wiejek wykładem „Noworodek 

też człowiek, czyli poważne sprawy w niepo-
ważnym rozmiarze”. Po wysłuchaniu wykładu 
oczywistym się stało, że ten, kto znajdzie czas 
na obserwację niemowlęcia i naukę tego, co 
stara się ono przekazać, będzie miał dziecko 
zadowolone, a rodzina będzie szczęśliwa.

Ten dzień konferencji zakończony został 
uroczystą kolacją i niekończącymi się rozmo-
wami w kobiecym gronie.

W ostatni dzień konferencji mgr Bianka 
Witman-Fulde w oparciu o niemieckojęzycz-
ne publikacje przedstawiła „Rys historycz-
ny zwyczaju grzebania popłodu”. Archeologia  
w położnictwie to temat nowy, ale z dyskusji 
w trakcie wykładu wynikało, że zwyczaje takie 
prawdopodobnie  istniały również na terenie 
Polski, lecz nie zostały tu podjęte jeszcze ba-
dania.

Wykład mecenas Kingi Rudnik „Położna 
w życiu kobiety w aspekcie prawnym” przybli-
żył problem błędów medycznych oraz roszczeń 

pacjentek w położnictwie i ginekologii. Najważ-
niejszym   środkiem obrony w razie jakichkol-
wiek wątpliwości czy zarzutów, okazała się być 
rzetelnie i prawidłowo prowadzona dokumen-
tacja medyczna oraz postępowanie zgodne  
z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Dlate-
go też, tak ważny jest udział w konferencjach 
naukowo-szkoleniowych.

Serdecznie dziękujemy więc uczestnikom, 
gościom i wykładowcom za wspólne spotkanie 
w pięknej górskiej miejscowości, wspaniałą at-
mosferę i wymianę doświadczeń. 

W Dniu Kobiet, pożegnaliśmy się w pozytyw-
nym nastroju, pełni energii i z poczuciem hu-
moru – fragmentem wiersza Juliana Tuwima: 

„...A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza, 
I gołąb i żmija, i piołun i miód, 
I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, 
Początek i koniec - kobieta, acha! „
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„Alternatywa dla dzieci chorych,  
pozostawionych na oddziałach szpitalnych” 

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „ Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”w Czę-
stochowie powstało dzięki wrażliwości i ogromnemu sercu grupy pielęgniarek, które 
podczas wieloletniej pracy na oddziałach noworodkowych stykały się z eskalacją po-
rzucania nowonarodzonych dzieci przez rodziny biologiczne. Pielęgniarki te nie mo-
gły już dłużej bezczynnie przyglądać się dramatom maluchów zabieranych do domów 
dziecka i postanowiły zaproponować „Państwu Polskiemu” rozwiązanie alternatywne 
dla dotychczas istniejących.

I tak w grudniu 1999 roku zostało zareje-
strowane Stowarzyszenie, które w październi-
ku 2000 r. powołało do życia placówkę dla cho-
rych i porzuconych noworodków i niemowląt.

Bez wsparcia merytorycznego i finansowego 
grupa zdeterminowanych pielęgniarek rozpo-
częła walkę o byt. Jedynym sposobem na po-
zyskanie środków materialnych na działalność 
statutową stowarzyszenia była organizacja im-
prez charytatywnych. Dzięki zebranym fundu-
szom udało się wyremontować udostępniony 
przez Urząd Miasta Częstochowy lokal i stwo-
rzyć odpowiednie warunki do przyjęcia pierw-
szych maluchów. 

W ramach działalności statutowej Stowa-
rzyszenie prowadzi:
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla 
dzieci w Częstochowie (25 miejsc).

Nasz ośrodek jest zakładem opieki długo-
terminowej dla najmłodszych dzieci- noworod-
ków i niemowląt znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych, tzn. pozbawionych czasowo lub 
trwale opieki rodziców, chorych, z obciążenia-
mi zdrowotnymi. Opiekujemy się maluchami 
od urodzenia do 3 roku życia z różnymi deficy-
tami zdrowotnymi. Wielu naszych podopiecz-
nych znajduje się w stanach bardzo ciężkich, 

są to dzieci z różnymi wadami genetycznymi, 
powikłaniami okołoporodowymi, wadami ukła-
du nerwowego.

Priorytetem jest kompleksowa opieka pielę-
gniarsko – lekarska, wnikliwa ocena lekarska 
dzieci, pełna diagnostyka, leczenie oraz wcze-
sna rehabilitacja niemowlaków metodą NDT-
-Bobath i Vojty (na terenie placówki), które 
daje bardzo pozytywne efekty. 

Motywacją do realizacji naszych planów 
są maluchy trafiające do naszej placówki                  
z dużymi obciążeniami zdrowotnymi, którym 
możemy pomóc. W naszej placówce niezmien-
nie przebywa ponad 20 maluchów.

Z uwagi na charakter i wyjątkowość naszej 
działalności nie możemy, a nawet nie chcemy 
odmawiać pomocy żadnemu potrzebującemu 
dziecku, które nie z własnej woli stało się spo-
łecznym sierotą. Wiedząc, że jego przyszły los 
jest w naszych rękach staramy się o sprawną 
i skuteczną pomoc taką, aby maluch nigdy nie 
miał za sobą przeszłości niekochanego, porzu-
conego dziecka. Olbrzymim sukcesem jest dla 
nas fakt, iż nawet dzieci bardzo obciążone zdro-
wotnie znajdują nowe kochające rodziny, a my 
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możemy śledzić ich dalsze losy oraz postępy  
w rehabilitacji oraz rozwoju. Niesamowite 
efekty rozwojowe są zasługą nie tylko inten-
sywnej i wczesnej rehabilitacji, wielu konsul-
tacjom medycznym i wcześnie rozpoznanym 
dysfunkcjom, ale przede wszystkim uczuciem 
jakim maluchy są obdarzane przez rodziców.

Udało nam się wiele zrobić, dzięki własnym 
staraniom i intensywnym działaniom – pomocy 
osób ogromnego serca, udziale firm i sponso-
rów, którzy nigdy nie odmawiali nam swojej 
pomocy w najbardziej dramatycznych momen-
tach działalności.

Jesteśmy dumni, że nasze starania oraz 
nieodzowna pomoc ludzi o ogromnych ser-
cach pozwoliła na pomoc tym najbardziej po-
krzywdzonym przez los maluchom. Najpięk-
niejszą zapłatą jest uśmiech dziecka, oraz 
wielka radość, jaką niesie swoim nowym ro-
dzicom pojawiając się w ich domu.

Nasz zakład jest alternatywą dla naj-
mniejszych pacjentów, którzy nie wy-
magają już hospitalizacji, ale konieczna 
jest dalsza profesjonalna opieka skła-
dająca się na diagnostykę, rehabilitację 
czy specjalistyczną opiekę pielęgniarską 
i lekarską. 

Zachęcamy do współpracy wszyst-
kich, którzy na co dzień spotykają się  
z eskalacją porzucania chorych dzieci  
w szpitalach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Stowarzyszenie Pielęgniarsko – Opiekuńcze
tel. 34 / 372 12 97, 600 830 641
email: ufnosc@poczta.fm;  
www.ufnosc.pl; FB: Porzucone tylko raz

Magdalena Balcerek - Motyl  
Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze 

“Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”
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Zaproszenia na Konferencje
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Zaproszenia na Konferencje
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www.spskm.katowice.pl

krystyna.widawska@spskm.katowice.pl

Zaproszenia na Konferencje
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OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 
District Chamber of Nurses and Midwives 

82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B   
NIP: 578-17-00-768                                                                                                                      
tel. 55 233-98-79 , fax. 55 235-53-93 e-mail: izbaelb@wp.pl                                                  

                                 Nr konta  04116022020000000050258566 
  Elbląg, dnia 18.03.2015 r.

L.dz. XIX/160/2015 

Sz. Pani/Pan 
Przewodnicząca (cy) 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
(wszystkie) 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 
Jan Paweł II 
 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, zwracam się do Okręgowej 
Rady, której jest Pani/Pan Przewodniczącą (cym) o wsparcie finansowe dla naszej koleżanki 
Katarzyny KŁOBUCHOWSKIEJ – pielęgniarki z 22-letnim stażem pracy, która z powodu 
choroby nowotworowej znalazła się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. 
 

W roku 2012 u Pani Kasi zdiagnozowano  raka piersi prawej, w chwili obecnej nastąpił 
rozsiew do wątroby i kości. Pomimo agresywnego leczenia (2 cykle chemioterapii, 
radioterapia kręgosłupa, w trakcie kolejnej chemii ) stan zdrowia nie uległ poprawie. 
Pani Kasia samotnie wychowuje siedmioletnią córkę. 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wyczerpała wszystkie możliwości 
regulaminowe pomocy dla Pani Katarzyny. 
 

Zwracamy się do Okręgowych Rad, z prośbą o pomoc, która chociażby w najmniejszym 
zakresie przyczyni się do poprawy sytuacji naszej Koleżanki, będzie oznaką wsparcia                                     
i znakiem, że w trudnej sytuacji nie pozostaje sama. 
 
Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek                      
i Położnych  w Elblągu:  
Bank Millennium S.A. : 0411602202 00000000 50258566 z dopiskiem:                      
„dla Katarzyny Kłobuchowskiej”. 
 

Z wyrazami szacunku 
(-) mgr Halina Nowik 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu 
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„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy wi-
dzi, że zasłużył sobie na niebo” 

 Marcie Suchoszek z powodu śmierci Taty   
wyrazy współczucia składają 

koleżanki z Oddziału Neurologii  
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego 

w Sosnowcu  wraz z Pełnomocnikiem

Koleżance Jolancie Lubos  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża 
składa personel Izby Przyjęć oraz Pielęgniarki i Położne 

Szpitala Miejskiego 
pw Św. Łukasza w Piekarach Śl

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Matki Koleżance Jolancie Lubos 

składa personel Izby Przyjęć oraz Pielęgniarki i Położne 
Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śl

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci Ojca  

Koleżance Położnej Dorocie Wiśniewskiej  
składają Pielęgniarka Oddziałowa, Naczelna , Położne i 

Pielęgniarki z Oddziału Ginekologii i Położnictwa  
z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej 

 i Bloku Operacyjnego oraz salowe

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Koleżance Annie Rak Wójcik  
wieloletniemu członkowi ORPiP w Katowicach 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy  

składają Przewodnicząca i członkowie  
ORPiP w Katowicach wszystkich kadencji

„Nie czas jest nam dany ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Z ogromnym bólem  i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Naszej Koleżanki  Małgorzaty Smrek.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia. 
Koleżanki z  Oddziałów ZPO  i ZOL Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

„Są chwile, by działać, i takie, kiedy nale-
ży pogodzić się z tym, co przynosi los”

Ewelinie Suwart z powodu śmierci Taty  
wyrazy współczucia składają koleżanki 

i koledzy z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  
Sosnowieckiego Szpitala 

Miejskiego w Sosnowcu wraz z Pełnomocnikiem

Naszej Koleżance Aleksandrze Napieralskiej  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Taty  
składa Personel Oddziału Neurologii  

WSS nr 4 w Bytomiu

„Mimo, że odchodzą w naszych ser-
cach pozostają na zawsze”

Dziękując za wprowadzenie w arkana zawodu  
z głębokim żalem żegnamy  

emerytowaną Pielęgniarkę Oddziałową  
Oddziału Noworodków SP CSK 

 im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie
   Agnieszkę Dziok.

Łączymy się w bólu z Rodziną. Pielęgniarki  
z którymi tworzyła Oddział Noworodków

“Mimo, że odchodzą , w naszych sercach  
pozostają na zawsze “.

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

Koleżankę - Pielęgniarkę  
Panią Sylwię Lutarewicz 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne 

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A  
w Tarnowskich Górach

“Umarli są niewidzialni ale nie nieobecni, ich 
oczy pełne światła patrzą na nasze pełne łez”

Koleżance Joannie Kitajczyk z powodu śmierci Mamy, 
emerytowanej Pielęgniarki 

wyrazy szczerego współczucia składają Pielęgniarka 
Oddziałowa i współpracownicy Oddziału Neurologii 

oraz pielęgniarki i położne SPCSK im. 
prof. K. Gibińskiego w Katowicach-Ligocie 
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„Są chwile, by działać, i takie,  
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los”

Koleżance Urszuli Filipkowskiej 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają Współpracownicy

oraz Dyrekcja NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,

bo miłość to nieśmiertelność”

Pielęgniarce Bożenie Grzesicy Sobania 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Taty
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  
i Położne MEGREZ Sp. z o.o. Tychy

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość,  
to nieśmiertelność”

Joannie Grzybowskiej z powodu śmierci Mamy  
wyrazy współczucia składają 

koleżanki i koledzy z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
Sosnowieckiego Szpitala 

Miejskiego w Sosnowcu  wraz z Pełnomocnikiem

kondo l e n c j e

„Śpieszmy się kochać ludzi...tak szybko odchodzą...”

Wyrazy szczerego współczucia  
dla Koleżanki  Jolanty Głowackiej  

z powodu nagłej śmierci Ojca  
składają pielęgniarki Anestezjologii i Bloku 

operacyjnego Szpitala Miejskiego  
Murcki sp.z o.o w Katowicach

„Umiera się nie po to, by przestać żyć,  
lecz po to, by żyć inaczej” 
              Paulo Coelho

Wyrazy otuchy, wsparcia i współczucia  
naszej Koleżance Ewie Jenker – Kozikowksiej  

z powodu śmierci Ojca
Składają Ordynator Oddziału Noworodków

Oddziałowa Pielęgniarka Oddziału Noworodków
oraz koleżanki z Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Wyrazy szczerego współczucia  
Koleżance Grażynie Gniłce 

z powodu śmierci Taty
 składają koleżanki i koledzy z Oddziału Stacji Dializ  

i Oddziału Nefrologii 
SPSK im. Mielęckiego SUM w Katowicach

„Jak trudno żegnać na zawsze Kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami”

Koleżance Magdalenie Zioła  
Położnej wyrazy współczucia i żalu  

z powodu śmierci Męża   
składają: Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem  

Pielęgniarek, Położnych i Rejestratorek  
oraz Lekarze i Prawnicy  Zespołu Wojewódzkich  

Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

„Nie czas nam jest nam dany, ale chwila”

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu i smutku,  
sercem jesteśmy z Tobą 

Koleżance Położnej Grażynie Mandebura   
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci  Męża   
składają: Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem 

Pielęgniarek, Położnych i Rejestratorek 
oraz Lekarze i Prawnicy Zespołu Wojewódzkich 

 Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

„Nie czas jest nam dany ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Pielęgniarce Annie Ciepły
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty  

składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne 
MEGREZ Sp. z o.o. Tychy

„Jak trudno żegnać na zawsze Kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami”

Koleżance Magdalenie Zioła  
Położnej wyrazy współczucia i żalu  

z powodu śmierci Męża   
składają: Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem  

Pielęgniarek, Położnych i Rejestratorek  
oraz Lekarze i Prawnicy  Zespołu Wojewódzkich  

Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta 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
www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


