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Kalendarium planowanych  
wydarzeń grudzień 2012

3 
grudnia

Spotkanie z pielęgniarkami Cho-
rzowskiego Centrum Pediatrii  
i Onkologii.

4 
grudnia

Konferencja organizowana przez 
Kuratorium Oświaty, Wydział 
Nadzoru nad Systemem Opie-
ki Zdrowotnej UW pt.” Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka”

4-5 
grudnia Posiedzenie NRPiP w Warszawie

7 
grudnia

Spotaknie opłatkowe Sekcji Pie-
lęgniarek Epidemiologicznych 
Ziemi Śląskiej 

8 
grudnia

Uroczyste czepkowanie stu-
dentów II roku pielęgniarstwa  
Wyższej Szkoły Medycznej 
w Sosnowcu

11 
grudnia

Spotkanie świąteczne Pełno-
mocnych Przedstawicieli oraz 
Zespołów problemowych ORPiP  
w Ośrodku Kształcenia OIPiP  
w Łaziskach Górnych

11 
grudnia Spotkanie Zespołu ds. DPS

11 
grudnia

Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Diabetologicznego

12 
grudnia Posiedzenie Komisji Kształcenia

12 
grudnia

Posiedzenie ORPiP oraz spotka-
nie świąteczne członków orga-
nów samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych

13 
grudnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

13 
grudnia

Spotkanie Kadry Zarządzającej 
w pielęgniarstwie

13 
grudnia

Warsztaty organizowane przez Sa-
morząd Województwa Śląskiego 
dot. Depresji Poporodowej  
u Młodych Matek

14 
grudnia

Uroczyste otwarcie pawilonu 
Diagnostyczno-Zabiegowego  
w zakresie Bloku Operacyjnego 
i Centralnej Sterylizatorni oraz 
wyodrębnionego w ramach Od-
działu Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii- Obszaru Intensywnej 
Terapii Pooperacyjnej dla pacjen-
tów w okresie pooperacyjnym

21 
grudnia

Spotkanie świąteczne zespołu 
Kliniki Hematologii i Transplanta-
cji Szpiku SPSK-M w Katowicach
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

Każdego roku przedświąteczny czas  sprzyja domowym porządkom, 
poszukiwaniom sprawdzonych przepisów i co najważniejsze – pla-

nowaniu świątecznych spotkań rodzinnych. Najpierw wszystko kręci się 
wokół przygotowań i sprzątania , potem świątecznych  zakupów, tak …. 
dłuuugich list zakupów. Potem gotowania, pieczenia…w końcu oczeki-
wania i przeżywania radości Świąt Bożego Narodzenia. 
Wzniosła atmosfera Wigilii, rodzinne Święta, a wraz z nimi niekończące się wspomnienia...  
wspomnienia o tych, co odeszli już od nas, o tych którzy przeżywali z nami miniony czas,  
a w końcu wspomnienia czasów najodleglejszych... tutaj rodzice i dziadkowie  rozświetlają czar 
minionych lat, niespełnionych pragnień, ale i znaczącego dobra jedności i miłości w rodzinie ….
Dla wielu z nas duchowość tych Świąt ma tak ogromne znaczenie, że nie sposób go do  
niczego porównać. Także i  dla nas, pielęgniarek i położnych, gdyż często przecież, pod-
czas Świątecznych dyżurów wspólnie z pacjentami wspominamy…przeżywamy….
To nierozerwalny element naszego życia, bo wielu z nas Święta w szpitalu przeżywało.   
Z pacjentami, koleżankami pielęgniarkami, położnymi, to łączy…to budzi zaufanie. 
Pamiętam swoje pierwsze Święta w pracy, podzielony dyżur, tak by każdy z nas mógł spędzić też 
Wigilię z rodziną. Pacjentów tylko kilku, bo kto mógł – poszedł do domu. Ale ówczesne metody 
leczenia narzucały długotrwałe leczenie i rehabilitację, co wiązało się z koniecznością długiego 
pobytu w szpitalu. Nie było więc mowy o tym, żeby niektórzy pacjenci poszli do domu. 
Pamiętam wspaniałą pacjentkę, starszą, elegancką damę, która nie mogła pójść do domu, było jej 
bardzo przykro, bo miała cudowną rodzinę, kochającego syna, ale cóż, los bywa nieubłagany…
Dlatego zarówno jej , jak i pozostałym pacjentom starałyśmy się umilić czas pobytu w oddziale. 
Była choinka, opłatek i życzenia. Ale życzenia pacjentów, to zupełnie inne życzenia. Mimo, że 
pacjenci nie są z nami spokrewnieni , to w tym dniu jednoczą się z nami, życzą z serca wszelkiej 
pomyślności… Były też moje koleżanki z oddziału, które już jako dłużej pracujące miały rodzinne 
zobowiązania. Ale mimo, że miały rodziny, dzieci, starszych rodziców – nigdy nie słyszałam na-
rzekania, zawsze dało się tak ułożyć grafik, aby przez kolejne Święta ktoś inny miał dyżur . 
To były wspaniałe chwile dla mnie, młodej pielęgniarki, to było naprawdę ogromne przeżycie. Nie 
miałam wtedy jeszcze rozbudowanej rodzinki, mieszkałam z rodzicami i bratem, dlatego też nie 

musiałam się martwić, że spędzę Święta w pracy, ba , powiem więcej 
– byłam szczęśliwa. Do dziś, odwiedzając Was w szpitalach dalej to 
czuję, czuję -  przez bijące mocno serce pielęgniarki. 
Dlatego też, każdej i każdemu z Was życzę takiego właśnie prze-
żywania  Świątecznego dyżuru. A zbliżający się czas Świąt Bożego 
Narodzenia, wypełniony ciepłem rodzinnej miłości, niech pozwoli 
Wam na wypoczynek i refleksję nad życiem… nad swoim życiem….
bo życie mamy tylko jedno. 

Wesołych Świąt!!!

Z serdecznymi życzeniami
Mariola Bartusek
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Kalendarium Listopad 2012
6 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielegniarstwa Kardiologicznego 

7 listopada
Spotkanie z pielęgniarkami Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Udział wzięła 
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

8 listopada Spotkanie Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych

9 listopada
Konferencja organizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego pt.” Rola pie-
lęgniarki we współczesnym pielęgniarstwie chirurgicznym” Ośrodek Kształcenia OIPiP w 
Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

12 listopada
Konferencja wyjazdowa w  Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu dot. Odpowiedzialności 
zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz zagadnień etycznych.

12 listopada Spotkanie Zespołu ds. DPS

13 listopada Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP

13 listopada Spotkanie Zespołu ds. Położnych

14 listopada Posiedzenie Prezydium ORPiP

14 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

14 listopada Posiedzenie Komisji Kształcenia

15 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opearcyjnego

15 listopada
Uroczyste  rozdanie dyplomów ze specjalizacji pielęgniarstwo chirurgiczne, pielę-
gniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo neurologiczne w Ośrodku Kształcenia OIPiP  
w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

16 listopada
Konferencja wyjazdowa w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu dot. Odpowiedzialności za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych oraz zagadnień etycznych.

19 listopada Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i Położnych

19 listopada
IV Konferencja Ogólnopolska „Pielęgniarka w kardiologii” , organizowana przez Zespół 
ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego , Katowice hotel Qubus.

20 listopada
Konferencja szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Zarząd Koła Tereno-
wego w Jaworznie  „Jakość życia po wszczepieniu stymulatora serca - pielęgniarka jako 
edukator zdrowia” 

21 listopada
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych pt. 
”Pielęgniarki i Położne w dobie przekształceń jednostek sektora ochrony zdrowia”

22 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

23 listopada
Spotkanie Andrzejkowe pielęgniarek i położnych w Ośrodku Kształcenia OIPiP   
w Łaziskach Górnych

23 listopada
Uroczyste spotkanie „Fizjoterapia-Środowisko-Finanse” organizowane przez Górnoślą-
skie Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach. Udział wzięła Pani Jolanta Dyla 
członek ORPiP

23 listopada
Konferencja organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu pt.
”Dzieci z dysfunkcją dróg moczowych w placówce oświatowej. Oddziaływanie terapeu-
tyczne i leczenie” Udział wzięła Pani Dorota Rudka Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP

23 listopada
Spotkanie pielęgniarek i położnych Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Udział wzięła Pani 
Małgorzata Maślanka członek ORPiP w Katowicach

26 listopada
Spotkanie w Naczelnej Izbie Pielegniarek i Położnych dot. Udzielania świadczeń zdrowot-
nych przez pielęgniarki i położne. Udział wzięła Pani Grażyna Malczyk członek Zespołu ds. 
Opieki Długoterminowej 

27 listopada
W Bytomiu odbyła się promocja książki dla dzieci autorstwa Hanny Paszko “Historia o 
prawdziwej księżniczce”. W promocji udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.

28 listopada Posiedzenie ORPiP w Katowicach

28 listopada
Posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Udział wzięła Wiceprzewodni-
cząca ORPiP Joanna Kuźnik

29 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Dializacyjnego 

29 listopada
Spotkanie jubileuszowe pielęgniarek  GCM w Katowicach.Udział wzięła Wiceprzewodni-
cząca ORPIP Czesława Brylak-Kozdraś oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

30 listopada
Konferencja wyjazdowa w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital  
w Czeladzi dot. Odpowiedzialności zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz zagadnień 
etycznych.
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia  
Prezydium Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 14 listopada 2012 roku 

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej 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 o prawie wykony-
wania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru 
pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położ-
nej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu położnej,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu położnej na czas nieokreślony,

• wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą,

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą,

• odwołania pełnomocnych przedstawicieli Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• powołania pełnomocnych przedstawicieli Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnych 
przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

• Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie 
zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych przystąpiono do głosowania, Uchwałę 
podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym,

• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
• przyznania zapomóg losowych członkom samo-

rządu,
• zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po 

przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,
• wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału po-

łożnych w  Konferencji nt. „Sekrety zdrowia ko-
biety i jej dziecka”,

• wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału 
położnych w Konferencji nt. „Komunikacja w ze-
spole terapeutycznym w zakresie opieki ginekolo-
giczno - położniczej”.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 28 listopada 2012 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej 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 o prawie wykony-
wania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru 
pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony,

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 
nieokreślony,

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu położnej na czas 
nieokreślony,

• w sprawie wpisów do rejestru podmiotów wyko-
nujących, 

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą,

• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą,

• odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawo-
du pielęgniarki,

• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnych 
przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

• odwołania pełnomocnych przedstawicieli Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych,

• składu Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego,
• skierowania na odbycie przeszkolenia położnej po 

przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,
• zmiany uchwały w sprawie skierowania na odby-

cie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
• refundacji kosztów kształcenia,
• zmiany uchwały w sprawie przyznania środków 

budżetowych dla Zespołu ds. Położnych,
• przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. 

Organizacji i Zarządzania w Pielęgniarstwie,
• przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół 

ds. Pielęgniarstwa  Operacyjnego szkolenia nt. 
„Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w sytu-
acjach trudnych na stanowisku pracy pielęgniarki 
operacyjnej”,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu  
24 października 2012 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium OR-
PiP w dniu 14 listopada 2012 roku.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski 
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A DLA CIEBIE, CZYM JEST SUKCES?

Dr n. o zdr. Sonia Grychtoł 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Wydział Nauk o Zdrowiu 
Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego. 

We współczesnych czasach problemy sukcesu i kariery oraz związanej z nimi nie-
rozłącznie moralności zasługują na szczególną uwagę. Żyjemy w czasach bezlitosnej kon-
kurencji; „wyścigu szczurów”, praw, które mówią, że wygrywa najsilniejszy, ten, który będzie 
umiał się przebić, w świecie, w którym wielu ludzi nie zawaha się "wykroczyć troszeczkę poza 
własną moralność", rozminąć się z prawdą, użyć podstępu lub oszustwa, by dostać wymarzoną 
posadę, ukochane stanowisko czy awans. 

Pogoń za karierą cechuje większość obywa-
teli dzisiejszego świata, a moralność ludzka jest 
różna. Wśród uczciwych ludzi, którzy wytrwałą 
i ciężką pracą chcą się wybić, zawsze znajdzie 
się człowiek, który zapragnie szybkiej 
i łatwej kariery. Bycie twórczym i osią-
gnąć sukces, to ciężka, wytężona praca.  
Einstein mawiał, iż do swoich teorii doszedł 
dzięki 1% swym odkryciom, a 99% wysił-
kom. Picasso zdradził, iż odniesiony przez 
niego sukces niewiele miał wspólnego  
z talentem. Wierzył, że wielu ludzi ma 
większy talent od niego. Jednakże wie-
lu nie posiadało jego wytrzymałości  
i konsekwencji w działaniu. Bynajmniej, 
nikt nie polemizuje, iż czysty talent jest 
ogromnie pomocny w osiąganiu sukce-
sów. Niektórzy ludzie są być może le-
piej wyposażeni do artykułowania po-
mysłów, a mimo wszystko, potrzebują 
także potu, dzięki któremu wydobędą to  
z siebie na zewnątrz. Nawet, jeżeli człowiek po-
siada darowany od Boga talent, który ma po-
móc zdobyć medal olimpijski, to i tak nic inne-
go, jak wytrwałość i dosłownie pojęta, ciężka 
praca, które pomogą dojść do obranego celu. 

Na jakość życia człowieka w decydującym 
stopniu wpływa możliwość osiągania satysfak-
cjonujących go celów, realizacji pragnień, czer-
pania z życia prawdziwego zadowolenia. Jakość 
życia pozostaje zatem w ścisłym związku z ta-
kimi kategoriami jak: szczęście, powodzenie  
i sukces. Niemal każdemu, 
sukces kojarzy się przede 
wszystkim z karierą zawo-
dową i odpowiednio wy-
sokimi finansami, lecz jak 
twierdzi Z. Ziglar , nie można czuć się w pełni 
człowiekiem sukcesu, dopóki fortuna nie zacznie 
się uśmiechać we wszystkich aspektach życia.  
Co zatem stanowi najważniejszy, niezbęd-
ny warunek, powodzenia czy sukcesu?

Wydaje się, że kluczem jest harmonijne  
i zrównoważone funkcjonowanie w zasadniczych 

obszarach życia. Obszarów tych za D. Witleyem, 
można wyróżnić osiem: społeczne, duchowe, 
fizyczne, rodzinne, finansowe, zawodowe, śro-
dowiskowe oraz umysłowe.

Koło fortuny sukcesu człowieka 
     
Sukces, cytując J. Maciuszka, oznacza osią-

gnięcie stawianych sobie celów, szczegól-
nie takich, które przekraczają dotychczasowe 
osiągnięcia i dokonania. Biorąc pod uwagę su-
biektywne poczucie jednostki, o doświadczeniu 
sukcesu można mówić w przypadku działań, 
których cel widziany jest jako bardzo atrakcyj-
ny i pożądany, a osiągnięcie go nie jest zada-

niem łatwym i wymaga  
oprócz wydatkowania 
energii i czasu  pełnego 
zaangażowania posia-
danych kompetencji i 
kwalifikacji, a nawet ich 

przekroczenia (sukces uznaje się za tym więk-
szy, im bardziej człowiek przekracza siebie i 
dotychczasowe swoje osiągnięcia oraz domnie-
mywane możliwości). Te momenty wydają się 
istotne jako subiektywne warunki doświadczenia 
sukcesu. Zdobycie czy osiągnięcie czegoś, co nie 
było przedmiotem wielkiego pragnienia, na czym 

Społeczne

Umysłowe	               Duchowe

Środowiskowe              Fizyczne

       
    Zawodowe                                  Rodzinne

Finansowe

Nierealne oczekiwania  
są główny źródłem depresji



7

nam specjalnie nie zależało lub czegoś łatwo do-
stępnego, nie będzie odbierane jako sukces.

Dziedziny sukcesu można wyróżnić z uwagi 
na realizację przez jednostkę wartości z okre-
ślonego poziomu czy rodzaju. Zatem miarą suk-
cesu w dziedzinie wartości hedonistycznych 
byłby poziom zdobytego luksusu i materialnego 
komfortu życia, ilość zgromadzonych i używa-
nych dóbr, wielkość konta w banku. Sukces w 
dziedzinie wartości witalnych to np. zdrowie, 
sprawność i tężyzna fizyczna, osiąganie mi-
strzostwa sportowego, sława, władza, panowa-
nie i wpływy. Sukces może być osiągany w dzie-
dzinie wartości duchowych - np. w twórczości 
artystycznej lub odkryciach naukowych.

Istnieją zatem rozmaite dziedziny sukcesu, 
rozmaite są też przekonania ludzi o tym, co sta-
nowi „prawdziwy" sukces. Dla biznesmena ma 
on zapewne charakter finansowy, dla sportowca 
oznacza zdobycie mistrzostwa, a dla naukowca 
sukcesem może być, np. nagroda Nobla. Nie za-
wsze łatwo jest określić, jakie potrzeby podsta-
wowe wiążą się z danym postępowaniem czło-
wieka. Podobnie też trudno jest odpowiedzieć na 
pytanie, jakie są motywacje dążenia do sukcesu. 
Aby sobie to ułatwić, trzeba przede wszystkim 
odróżnić działania, któ-
rych celem nie jest sukces 
„jako taki", lecz zaspoko-
jenie pewnych potrzeb, od 
działań wyznaczonych dą-
żeniem do sukcesu. Przykładem tych pierwszych 
może być poszukiwanie w warunkach całkowi-
tych niedoborów na rynku trudno dostępnego 
towaru. Zdobycie go mogło być odebrane jako 
sukces (szczególnie jeśli chodziło o rzecz bardzo 
potrzebną i bardzo trudno osiągalną), ale oczy-
wiście bezpośrednim motywem działania było 
zdobycie danej rzeczy, by zaspokoić którąś z po-
trzeb fizjologicznych, a nie dążenie do sukcesu. 
Człowiek podejmuje także działania, w których 
dążenie to znajduje się jakby na pierwszym pla-
nie. Tak jest, wydaje się, w rywalizacji sporto-
wej, w dążeniu do sławy i znaczenia, kiedy to 
sukces jest bardziej bezpośrednim przedmiotem 
czy celem. Aby odczuwać satysfakcję z odniesio-
nego sukcesu, musisz najpierw osiągnąć pewien 
stopień zadowolenia w każdej z wymienionych 
dziedzin życia. Jak już wspomnieliśmy prawie dla 
każdego sukces oznacza coś innego. 

Oto kilka jego oznak:
• Sukces to uśmiech na twarzy, gdy pod ko-

niec dnia pracy, opuszczając biuro, spokoj-
ny i zadowolony z siebie zamykasz drzwi. 
Twoje zachowanie świadczy o tym, że do-
brze wykonałeś swoją pracę, oraz o tym, 
że na wszystkich, z którymi się zetknąłeś 
służbowo, zrobiłeś dobre wrażenie.

• Sukces to oczekiwanie na powrót do domu 
i spotkanie z tymi, których kochasz. Ta 
chęć przebywania z innymi oznacza, że 
jesteś duchowo i emocjonalnie gotowy 
do tworzenia z nimi wspólnoty oraz że Ci 
na nich zależy. Sukces więc kojarzy się z 

poczuciem, że jesteś kochany przez tych, 
których kochasz.

• Sukces to terminowe płacenie rachunków 
z niezachwianą pewnością, że starczy Ci na 
to pieniędzy zarówno w tym, jaki w przy-
szłym miesiącu. Ten spokój oznacza, że 
podjąłeś kroki, aby zabezpieczyć finansowo 
rodzinę nawet na wypadek Twojej śmierci.

• Sukces to wiedzieć, gdzie się zwrócić, gdy 
czujesz się zagubiony. Życie duchowe jest 
jak woda i jedzenie. Jest niezbędne!

• Sukces to budzić się rano z dobrym sa-
mopoczuciem. Poranny humor świadczy o 
tym, że właściwie się odżywiasz i regular-
nie ćwiczysz, aby mieć dobrą kondycję i za-
chować zdrowie.

• Sukces to zgasić światło, nakryć się kołdrą 
i pomyśleć sobie: „Nie może już być dużo 
lepiej, niż jest teraz". Jest to modlitwa 
dziękczynna, szeptana do Stwórcy, zanim 
zapadniesz w długi, kojący sen.

Jeśli człowiek przegrywa w jednej kategorii 
życiowego koła fortuny, to z innymi dyscyplina-
mi też nie jest najlepiej. 

Co w takim razie warunkuje sukcesy człowie-
ka, a co jest przyczyną jego porażek?

Podróż do sukcesu prze-
biega płynnie, wtedy gdy  
towarzyszy człowieko-
wi „dobre" nastawienie i 
chęć pięcia się w górę - 
jeśli przekonanie „sądzę, 

że mogę" zawsze zwycięży nad twierdzeniem 
„nie potrafię". Jak twierdzą psycholodzy, podej-
ście do życia zgodnie z zasadą „mogę zrobić," 
pozwala szybko osiągnąć wyznaczone cele i zy-
skać przyjaciół oraz trwałe kontakty biznesowe. 
Każdy lubi przebywać w towarzystwie takiej 
osoby, która bez trudu znajduje rozwiązania i 
we wszystkim dostrzega dobre, a nie złe strony.

Oto kilka ważnych rad, o których powinno się 
stale pamiętać licząc na sukces:

• Niezwykle istotny jest życzliwy stosunek 
do rodziny, przyjaciół i współpracowników. 
Akceptowanie innych, umiejętność prze-
baczania, miłość, uprzejmość, szacunek 
i rozwaga są podstawą budowania związ-
ków z innymi ludźmi także, a może przede 
wszystkim, z rodziną, przyjaciółmi i part-
nerami w biznesie.

• Konieczny jest akceptujący i otwarty stosu-
nek do własnego rozwoju i edukacji. Świat 
ciągle się zmienia - tak jak w stwierdzeniu: 
„Zmiany są nieuchronne -nie dotyczy to tyl-
ko automatów do sprzedaży". Chęć nadąża-
nia za zmianami i otwarcie się na nie, pozwo-
lą cieszyć się sukcesem przez resztę życia. 

• Potrzebny jest pozytywny, lecz jednocze-
śnie ostrożny stosunek do własnych umie-
jętności i do siebie samego. Świadomość 
tego, co potrafisz, i realna ocena swych 
możliwości to dobry punkt wyjścia na dro-
dze do sukcesu.

Literatura u autorki.

Sukces wynika bezpośrednio 
z poczucia życiowej równowagi
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Mgr Barbara Gardyjas Konsultant  
Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa  

Ginekologicznego i Położniczego

Początek kariery zawodowej Pani Barbary Gardyjas przypada na rok 1985 roku , w któ-
rym  ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Położnych w Wodzisławiu Śląskim uzy-
skując tytuł położnej dyplomowanej a następnie podejmując  pracę w ZOZ Rybnik w oddziale  
ginekologiczno położniczym.

Pracując w systemie rotacyjnym, nabywa-
ła  szlify zawodowe w oddziałach ginekologii, gi-
nekologii onkologicznej położnictwie, porodówce 
,oddziale septycznym. Już wtedy odbiera  porody, 
asystuje do zabiegów  ginekologicznych.  Zajmo-
wała  się położnicami  i noworodkami. 

W 1991 roku Barbara Gardyjas rozpoczęła  pra-
cę w Lecznictwie Otwartym jako położna środowi-
skowa  jak również  położna poradni K,  pełniąc 
jednocześnie funkcję Przełożonej Przychodni Rejo-
nowej obejmującej cztery dzielnice miasta Rybnik.  
Chcąc sprostać nowym wyzwaniom i  wymaganiom 
– nieustannie  podwyższała swoje kwalifikacje. W 
1996 roku zdała   egzamin państwowy uzyskując 
tytuł specjalisty Pielęgniarstwa Środowiskowego 
dla położnych. Ukończyła  także  specjalistyczny 
kurs szczepień ochronnych, specjalistyczny kurs 
EKG, kurs szkoły rodzenia,  organizacji i zarządza-
nia, BHP w ochronie zdrowia,  kurs karmienia na-
turalnego,  badania piersi, komunikacji interperso-
nalnej, pedagogiczny, naturalnych metod regulacji 
poczęć kursy  z dziedziny pielęgniarstwa rodzinne-
go i położnictwa.

Barbara Gardyjas szybko dostrzegła możliwość 
i potrzebę  zorganizowania profesjonalnej  opieki 
pielęgniarsko-położniczej. I tak w 2001 roku  two-
rzy od podstaw   NZOZ „PRO FEMINAE” S.C. Opie-
ka Położniczo-Pielęgniarska w Rybniku, którego 
jest współwłaścicielem i Dyrektorem. W 2006 roku 
ukończyła  studia na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które 
były przydatne w zarządzaniu utworzona placów-
ką. Jej zakład realizuje świadczenia głównie z za-
kresu położnej POZ na kontrakcie z NFZ.

Z uwagi na ogromną wiedzę i doświadczenie , 
zaproponowano  Barbarze Gardyjas prowadzenie 
wykładów na kursach kwalifikacyjnych dla położ-
nych, pielęgniarek organizowanych przez OIPiP w 
Katowicach.  Obecnie jest ona  współautorem pro-
gramu szczegółowego Specjalizacji z Pielęgniar-
stwa Rodzinnego dla położnych. W ramach realiza-
cji szkolenia specjalizacyjnego dla położnych  jest 
wykładowcą i realizuje znaczną część programu, z 
zakresu pielęgniarstwa rodzinnego oraz etyki i pra-
wa. Jest autorem program kursu szczepień ochron-
nych  realizowanych przez OIPiP  w Katowicach, 
który ukończyło 270 pielęgniarek i położnych. 

Barbara Gardyjas została również powołana na 
członka  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie w dziedzinie położnictwa.

Od 1996r  jest aktywnym członkiem Zespołu 
Położnych przy OIPiP w Katowicach i współorga-
nizatorem wielu wojewódzkich ogólnopolskich i 
międzynarodowych konferencji dla położnych, pu-
blikuje artykuły w prasie medycznej.

 Należy  do Polskiego Towarzystwa Położnych,  
a od 2008r jest członkiem Zarządu Głównego 
PTPoł w Lublinie. W ramach działalności zawodo-
wej  realizuje swoje autorskie programy , między 
innymi nauki samobadania piersi, w którym wzięło 
udział ok. 20 tyś dziewcząt i kobiet (w latach 1996 
- 2011). Bierze czynny udział w edukacji zdro-
wotnej kobiet w ramach programu „ Skorzystaj z 
szansy” dla osób objętych opieką Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Aktualnie Pani Barbara Gardyjas stu-
diuje  Prawo medyczne i Bioetykę  na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Od  jesieni 2011 pełni funkcję Przewodniczącej 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach. Czynnie uczestniczy w spotkaniach z 
przedstawicielami Centrali NFZ w Warszawie oraz 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach  
jako ekspert w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzin-
nego dla położnych. Wielokrotnie uczestniczyła  w 
pracach legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia 
jako przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w zakresie Pielęgniarstwa Rodzinnego 
dla położnych. 

Mgr Barbara Gardyjas 01 października 2012 
na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o 
Konsultantach Wojewódzkich w Ochronie Zdrowia 
została powołana przez  Wojewodę Śląskiego w 
porozumieniu z Ministrem Zdrowia  do pełnienia 
funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego na 
okres 5 lat. Jest to znaczące uhonorowanie zdoby-
tej ogromnej wiedzy połączonej z wieloletnim do-
świadczeniem zawodowym , które zostanie także 
w pełni wykorzystane w szeregu wyzwań i oczeki-
wań , jakie stawiane są konsultantom. Gratuluje-
my serdecznie nominacji – i życzymy wytrwałości, 
konsekwencji i sukcesów na nowym polu działal-
ności zawodowej. 

Sukces zawodowy
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Do zadań konsultantów wojewódzkich należy w szczególności: 
1. przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielają-

cych świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji 
kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, 
lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, far-
maceutów oraz osób wykonujących inne zawody 
medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w 
ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z pro-
gramów kształcenia; 

2. kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych; 
3. kontrola wyposażenia podmiotów udzielających 

świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt me-
dyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do 
przygotowywania i badania produktów leczniczych 
i kontrola ich efektywnego wykorzystania w reali-
zacji zadań dydaktycznych; 

4. informowanie organów administracji rządowej, 
podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, oddziałów wojewódzkich 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika 
Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wy-
niku kontroli; 

5. powiadamianie Prezesa Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych o stwierdzonych incydentach 
medycznych lub nieprawidłowościach w zakresie 
wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów me-
dycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycz-
nych do implantacji oraz systemów i zestawów za-
biegowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 
Nr 107, poz. 679); 

6. sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów 
kadrowych oraz potrzeb kadrowych w dziedzinie 
medycyny, farmacji oraz w innych dziedzinach 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia re-
prezentowanej przez właściwego konsultanta; 

7. wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu 
diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym 
w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem 
wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i 
środków; 

8. wydawanie opinii w zakresie wyrobów medycz-
nych, wyposażenia wyrobów medycznych, wy-
robów medycznych do diagnostyki in vitro, wy-
posażenia wyrobów medycznych do diagnostyki  
in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych 

do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, 
na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych; 

9. sporządzanie rocznego raportu dokumentujące-
go wykonywanie zadań w zakresie obejmującym 
reprezentowaną przez właściwego konsultanta 
dziedzinę medycyny, farmacji lub inną dziedzinę 
mającą zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Do zadań konsultantów wojewódzkich należy 
także: 
1. opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się 

o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra wła-
ściwego do spraw zdrowia listę jednostek organi-
zacyjnych uprawnionych do prowadzenia specja-
lizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, 
położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących 
inne zawody medyczne; 

2. występowanie z wnioskiem do okręgowych rad 
właściwych samorządów zawodowych o przepro-
wadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych przez osoby wykonujące dany za-
wód medyczny; 

3. wydawanie, na wniosek wojewody, opinii  
o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków 
do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej 
dziedzinie medycyny; 

4. wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kon-
troli, opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnio-
ną na podstawie odrębnych przepisów warunków 
do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, 
lekarzy dentystów, a także opinii dotyczącej spo-
sobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz pozio-
mu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez 
osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. 
Konsultanci w danej dziedzinie medycyny, far-

macji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia tworzą zespół współpracujący, w 
szczególności w zakresie realizacji zadań.

Konsultant wojewódzki jest zobowiązany do 
udzielania konsultantowi krajowemu, informacji i 
opinii niezbędnych do realizacji jego zadań.

Konsultant wojewódzki składa właściwemu woje-
wodzie oraz właściwemu konsultantowi krajowemu 
roczny raport dokumentującego wykonywanie za-
dań, w terminie do dnia 15 lutego za rok poprzedni.

Szanowna	Pani	mgr	Barbara	Gardyjas

Z radością przyjęłyśmy wiadomość o powołaniu Pani na stanowisko Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego.

Składamy serdeczne gratulacje z okazji nominacji, ufając jednocześnie, że swym 
działaniem nie zawiedzie Pani naszej grupy zawodowej, oraz przyczyni się do podnoszenia  
prestiżu zawodu położnej, szczególnie w Województwie Śląskim.

Wspieramy Panią w tych działaniach na kanwie zawodowej.
Życzymy realizacji zamierzonych planów oraz sukcesów we wdrażaniu nowocze-

snych rozwiązań.
Z serdecznymi pozdrowieniami Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych  

w Katowicach oraz Zespół ds. Położnych przy OIPiP w Katowicach.
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POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE  
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Postępowanie przed  
Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych

adwokat Kinga Rudnik

Wniesienie Wniosku o ukaranie pielęgniarki lub położnej do Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych nie oznacza uznania winy. Sąd zanim wyda orzeczenie o ukaraniu, 
bada czy nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania albo uniewinnienia obwinionej pielę-
gniarki lub położnej.

W myśl art. 55 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 
2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  
„Sprawy w przedmiocie odpowiedzialności za-
wodowej rozpoznają okręgowe sądy i Naczelny 
Sąd”. Wymienione w ustawie sądy są wyłącz-
nie właściwe do rozpoznawania spraw z zakre-
su odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i 
położnych. Jedynym inicjatorem postępowania 
sądowego przed okręgowym sądem pielęgnia-
rek i położnych jest okręgowy rzecznik odpo-
wiedzialności zawodowej, który kieruje - po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniające-
go-  Wniosek o ukaranie pielęgniarki lub po-
łożnej. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
rozpoznaje w pierwszej instancji wyłącznie 
sprawy wniesione przez okręgowego rzeczni-
ka, a nie przez inne organy np. komisję etyki. 

Przewodniczący okręgowego sądu po otrzy-
maniu Wniosku o ukaranie wraz z aktami po-
stępowania wyjaśniającego kontroluje ten 
wniosek i akta pod względem merytorycznym. 
Sprawdza, czy postępowanie wyjaśniające 
zostało przeprowadzone prawidłowo, według 
obowiązujących  przepisów i w dopuszczalnym 
terminie, a sam Wniosek o ukaranie – czy  za-
wiera niezbędne elementy. Ocenia także prawi-
dłowość zachowania wszystkich praw stron po-
stępowania wyjaśniającego, przeprowadzenia  
dowodów pozwalających sformułować zarzuty 
zawarte we Wniosku o ukaranie. Kontroli pod-
lega także opisany czyn pod względem speł-
nienia przesłanek przewinienia zawodowego 
oraz fakt, czy obwiniona jest członkiem samo-
rządu pielęgniarek i położnych. Jeśli wszystko 
zostało przeprowadzone prawidłowo następuje 
skierowanie sprawy na rozprawę. Co do zasady 
rozprawa odbywa się jawnie i ustnie. Zgodnie 
z art. 56 ustawy o samorządzie pielęgniarek i 
położnych: 
„1.Postępowanie	przed	 sądem	pielęgnia-
rek	i	położnych	odbywa	się	na	rozpra-
wie	jawnej.

2.Sąd	 pielęgniarek	 i	 położnych	 może		

wyłączyć	 jawność	 rozprawy,	 jeżeli	
jawność	mogłaby:	 naruszyć	 tajemnicę	
zawodową,	 wywołać	 zakłócenie	 spo-
koju	 lub	 porządku	 publicznego,	 obra-
żać	dobre	obyczaje,	ujawnić	okoliczno-
ści,	które	ze	względu	na	ważny	interes	
państwa	 powinny	 być	 zachowane	 w	
tajemnicy,	naruszyć	ważny	interes	pry-
watny.

	3.	Sąd	pielęgniarek	i	położnych	wyłącza	
jawność	 rozprawy	 także	 na	 wniosek	
pokrzywdzonego”.
Wszystkie osoby, które biorą udział w po-

stępowaniu sądowym (rozprawie) stają się 
jego uczestnikami. Przepisy prawa przyzna-
ją im jednak różne prawa i obowiązki w toku 
tego postępowania, w zależności od tego w 
jakiej roli występują w danym postępowaniu. 
Największe prawa przysługują tzw. stronom 
postępowania. Strony postępowania mogą, w 
przeciwieństwie do innych uczestników składać 
wnioski dowodowe, zadawać pytania osobom 
przesłuchiwanym przez sąd, składać odwołania 
od postanowień i orzeczeń okręgowego sądu 
pielęgniarek i położnych. Do stron postępo-
wania przed okręgowym sądem należą: okrę-
gowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, 
obwiniona i pokrzywdzony. Do pozostałych 
uczestników postępowania zalicza się m.in. 
świadków, biegłego, publiczność. 

Pokrzywdzonym, zgodnie z art. 40  ustawy 
o samorządzie pielęgniarek i położnych 
„1. Jest	osoba	fizyczna,	osoba	prawna	lub	
jednostka	organizacyjna	nieposiadają-
ca	 osobowości	 prawnej,	 której	 dobro	
prawne	zostało	bezpośrednio	naruszo-
ne	 lub	 zagrożone	 przez	 przewinienie	
zawodowe.	

2.	 Pokrzywdzony	 może	 ustanowić	 nie	
więcej	niż	dwóch	pełnomocników	spo-
śród	pielęgniarek	i	położnych,	adwoka-
tów	lub	radców	prawnych.

3.	W	razie	śmierci	pokrzywdzonego	jego	
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prawa	 w	 postępowaniu	 w	 przedmio-
cie	 odpowiedzialności	 zawodowej,	 w	
tym	prawo	dostępu	do	 informacji	me-
dycznej	oraz	dokumentacji	medycznej,	
może	wykonywać	małżonek,	wstępny,	
zstępny,	 rodzeństwo,	 powinowaty	 w	
tej	 samej	 linii	 lub	 stopniu,	 osoba	 po-
zostająca	w	stosunku	przysposobienia	
oraz	jej	małżonek,	a	także	osoba	pozo-
stająca	we	wspólnym	pożyciu.”
Jednym z najważniejszych etapów rozpra-

wy jest tzw przewód sądowy, który zaczyna się 
od odczytania Wniosku o ukaranie, trwa przez 
całe postępowanie dowodowe, aż do momen-
tu, kiedy strony oświadczą, iż nie wnoszą już 
kolejnych wniosków dowodowych w sprawie. 
To podczas postępowania dowodowego (prze-
słuchiwania świadków lub stron, zapoznania 
się z dowodami rzeczowymi np. dokumentacją 
medyczną) sąd ustala czy doszło do popełnie-
nia przewinienia zawodowego, a jeśli tak czy 
tego przewinienia dopuściła się obwiniona pie-
lęgniarka lub położna wskazana we Wniosku 
o ukaranie. Dowody przeprowadzone w toku 
rozprawy mogą wykazać zupełnie odmienne 
fakty i okoliczności oraz zmienić stan ustalony 
przez okręgowego rzecznika. Mogą także po-
twierdzić jego stanowisko zawarte we Wnio-
sku o ukaranie. W przypadku przeprowadzenia 
wszystkich dowodów z urzędu lub wnioskowa-
nych w toku całego postępowania przez strony, 
Przewodniczący składu orzekającego zamyka 
przewód sądowy i udziela stronom głosu. Tu 
strony mówią o co wnoszą na koniec postępo-
wania, o jaki rodzaj orzeczenia (np. ukaranie, 
uniewinnienie). 

Okręgowy sąd może wydać następu-
jące rodzaje orzeczenia: umorzenie po-
stępowania,  uniewinnienie osoby obwi-
nionej albo uznanie osoby obwinionej za 
winną i ukaranie jej. Zgodnie z art. 59. usta-
wy o samorządzie pielęgniarek i położnych:

„Sąd pielęgniarek i położnych umarza po-
stępowanie w przypadku: stwierdzenia po 
rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności 
wymienionych w art.  45 ust. 1 pkt 3-6; gdy 
osoba obwiniona w chwili popełnienia czynu 
była niepoczytalna.

2.W razie ujawnienia okoliczności wymie-
nionych w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 sąd pielęgnia-
rek i położnych wydaje orzeczenie uniewinnia-
jące osobę obwinioną.”.

Jeżeli natomiast postępowanie dowodowe 
(dowody) nie wykaże zaistnienia jednej z prze-
słanek umorzenia postępowania sądowego lub 
uniewinnienia osoby obwinionej, okręgowy sąd 
wydaje orzeczenie o ukaraniu. Znowelizowa-
na ustawa o samorządzie pielęgniarki i położ-
nej  poszerzyła katalog kar, które może orzec  

okręgowy sąd. Zgodnie z art. 60 ustawy, są to:
1. upomnienie;
2. nagana;
3. kara pieniężna – w kwocie od 1000,00 zł 

do 10 000,00 zł orzekana na cel społeczny 
związany z ochroną zdrowia

4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w 
podmiotach leczniczych na okres od 1 roku 
do 5 lat;

5. zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach 
samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

6. ograniczenie zakresu czynności w wykony-
waniu zawodu na okres od 6 miesięcy do  
2 lat;

7. zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 
okres od 1 roku do 5 lat;

8. pozbawienie prawa wykonywania zawodu
Obok kar wymienionych w pkt. 6 i 7 (ogra-

niczenie zakresu czynności w wykonywaniu za-
wodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat i zawie-
szenie prawa wykonywania zawodu na okres 
od 1 roku do 5 lat) można orzec karę zakazu 
pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach 
leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat. Karę 
pieniężną można orzec obok kar wymienionych 
w pkt. 4-8 powyżej. Natomiast w przypadku 
kary upomnienia lub nagany można orzec albo 
jedną z tych kar, albo karę pieniężną, kar tych 
(upomnienie, nagana) nie można łączyć z karą 
pieniężną. Opublikowanie orzeczenia możliwe 
jest w przypadku orzeczenia kar wymienionych 
w pkt. 4-8 powyżej.

W myśl art. 68 ust. 1 ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych „od	orzeczenia	okrę-
gowego	sądu	stronom	przysługuje	odwo-
łanie	do	Naczelnego	Sądu	w	terminie	14	
dni	od	dnia	doręczenia	orzeczenia”.  Treść 
pouczenia powinna zawierać informacje w ja-
kim terminie i do jakiego organu należy wnieść 
odwołanie od wydanego orzeczenia. Odwołanie 
wnosi się do sądu wyższej instancji, wniesienie 
odwołania do Naczelnego Sądu następuje za 
pośrednictwem okręgowego sądu, który wydał 
orzeczenie. Polega to na zaadresowaniu odwo-
łania do Naczelnego Sądu, a następnie dodania 
dopisku „za pośrednictwem” i wskazania ad-
resu okręgowego sądu. Odwołanie wysyła się 
na adres okręgowego sądu pielęgniarek i po-
łożnych. 
Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postę-

powania karnego (Dz.U. 1997, Nr 89 poz. 555 z 
poźn. zm)

2.  ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny 
(Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm)

3.  ustawa z dnia 15 lipca 20011r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039)

4.  ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038)
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ZAPOBIEGANIE ZRANIENIOM   
OSTRYMI NARZĘDZIAMI  

W ŚWIETLE  DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ 
  32/2010 Z DNIA 10 MAJA 2010

mgr Mirosława Malara – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Zgodnie z Dyrektywą 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego „w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biolo-
gicznych w miejscu pracy”:

- Czynnikami biologicznymi są wszystkie 
drobnoustroje, które mogą być przyczyną za-
każenia, alergii lub innego działania toksycz-
nego, ale skuteczna profilaktyka jest możliwa. 
Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego.

- Pracodawca obowiązany jest przeciwdziałać 
narażeniu pracowników na działanie szkodliwych 
czynników w tym również biologicznych. Zasady 
bezpiecznej pracy obejmują zarówno procedu-
ry i środki ogólnej, jak i indywidualnej ochrony 
pracowników. Wskazane jest, aby procedury za-
wierające zasady bezpiecznej pracy były jasno 
określone i łatwo dostępne 
dla pracowników.

Zmiany jakie dokona-
ły się w ostatnich latach 
wskazują, iż nasze prze-
kazywanie wiedzy, pro-
pagowane poprzez różnorodne formy szkoleń, 
doskonalenia zawodowego, podyplomowego, 
skutkuje coraz lepszym poziomem wiedzy pra-
cowników, pracodawców. Wyposażenie per-
sonelu w bezpieczny sprzęt, którego działanie 
oparte zostało na aktualnych wskazaniach i 
badaniach naukowych jest coraz powszech-
niejsze. Pielęgniarki epidemiologiczne przeka-
zują personelowi medycznemu kluczowe in-
formacje o problemie ekspozycji zawodowych 
i sposobach ochrony przed skaleczeniami, któ-
re bez wprowadzania różnych form edukacji  
i zasad bezpiecznej pracy mogą być źródłem 
niebezpiecznych zakażeń krwiopochodnych.

Zarówno znana nam literatura, jak też ist-
niejąca od tego roku Dyrektywa UE z 10 maja 
2010r. definiują problem zranień ostrymi przed-
miotami. Biorąc pod uwagę fakt, iż należymy do 
krajów o jednym z najniższych w UE wskaźniku 
użycia igieł bezpiecznych to jakiekolwiek od-
chodzenie od rzeczywistego problemu na rzecz 
sztucznego, pasującego do danej linii promo-
cyjnej uważamy za szczególnie ryzykowne.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epi-
demiologicznych mając na względzie bezpie-
czeństwo personelu medycznego, pracującego 
ostrymi narzędziami, postanowiło już w 2009 
roku propagować idee bezpiecznych narzędzi 

o konstrukcji zapobiegającej zranieniom. Za-
nim jeszcze w Europie pojawiła się Dyrekty-
wa 32/2010 o zapobieganiu zranieniom, PSPE 
wdrożyło szkolenia z zakresu alternatywnych, 
bezpiecznych rozwiązań, eliminujących ryzyko 
zakłucia i zakażenia wirusami hepatotropowy-
mi lub HIV. Liczne dowody naukowe wskazują 
na możliwość znacznego ograniczenia wypad-
ków i zakażeń przy użyciu środków zapobie-
gawczych i ochronnych. W ramach sesji nauko-
wych jakie zostały zorganizowane w ramach 
Zjazdów i Konferencji PSPE, wykłady o zagro-
żeniu zakażeniami krwiopochodnymi prezento-

wali m.in prof. A.Gładysz, 
prof J. Juszczyk, prof  
M. Mielke jak też przed-
stawiciele środowiska pie-
lęgniarskiego mgr Beata 
Ochocka Konsultant Krajo-

wy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego, oraz Wojewódzcy Konsultanci w dziedzi-
nie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Biorąc 
pod uwagę skalę problemu, PSPE pozytywnie 
zaopiniowało pierwszy materiał szkoleniowy  
o zapobieganiu zakłuciom kaniulami dożylnymi.  
Oprócz niezbitych dowodów naukowych, prze-
mawiających za stosowaniem bezpiecznych 
narzędzi kluczowe dla podjęcia decyzji o wdro-
żeniu szkoleń okazały się świadectwa pielę-
gniarek, które doświadczyły traumy i dramatu 
przypadkowego zranienia. Podobnie jak bo-
lesne doświadczenia pielęgniarek angielskich 
przyśpieszyły proces implementacji Dyrektywy 
w Wielkiej Brytanii tak świadomość podobnych 
zdarzeń w Polsce, sprawia że tym bardziej sta-
ramy się wspomagać wdrażanie bezpiecznych 
procedur w poszczególnych szpitalach.
Jedną	z	takich	sytuacji	cytuję	za	"Sharp	

thinking:	 Latest	 survey	 on	 sharps	 inju-
ries.	How	one	trust	has	reduced	accidents.		
|	A	nurse's	needlestick	nightmare".

To była rutynowa kaniulacja – czynność, 
którą Dianne Wright wykonywała prawie każ-
dego dnia. Ale w skutkach, które pociągnął 
za sobą zabieg wykonany w grudniu 2003 nie 
było nic z rutyny. W rezultacie doświadczonego 
zakłucia, Dianne zaraziła się WZW typu C, a jej 

Pracodawca obowiązany jest prze-
ciwdziałać narażeniu pracowników 
na działanie szkodliwych czynni-
ków w tym również biologicznych
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życie zmieniło się w sposób dramatyczny.
„To	 był	 po	 prostu	 wypadek”	 mówi	

Dianne, specjalistka pielęgniarstwa endokry-
nologicznego w szpitalu Bradford Hospitals 
NHS Trust. Pracując w pomieszczeniu, gdzie 
nie miała wystarczająco dużo miejsca by mieć 
pod ręką zbiornik na ostrza medyczne, na chwi-
lę odłożyła igłę na tackę. Gdy sięgnęła po taśmę 
do przymocowania kaniuli, usunięty mandryn 
ukłuł ją w palec prawej ręki. Dianne wiedzia-
ła, że pacjent miał WZW typu C. Natychmiast 
zadzwoniła do pielęgniarki medycyny pracy i 
przeszła standardową 
procedurę szpitalną po 
wystąpieniu zakłucia. 
„To było takie trauma-
tyczne”, mówi Dianne. 
„Pacjent powiedział, że 
miał robione badania 
krwi w kierunku HIV 
w listopadzie i jeszcze 
nie miał wyników. Nogi 
się pode mną ugięły.”  
Pielęgniarka medycy-
ny pracy miała przy-
gotowane leki anty-
-retro-wirusowe na wypadek gdyby Dianne 
zdecydowała się wziąć je profilaktycznie 
przeciw HIV. „Najbardziej bałam się, że stra-
cę pracę” mówi Dianne. W tym momencie 
Dianne nie chciała nadmiaru informacji. Jed-
nakże została poinformowana o zachowa-
niu bezpieczeństwa w domu, włączając w to 
używanie prezerwatyw i trzymanie szczo-
teczki do zębów osobno od reszty rodziny.  
Jeszcze tego samego dnia Dianne dowiedzia-
ła się, że status HIV pacjenta był negatywny, 
ale Święta Bożego Narodzenia upłynęły jej w 
oczekiwaniu na powtórne badania krwi sześć 
tygodni po wypadku. „Byłam pełna negatyw-
nych myśli, które z uporem starałam się ze-
pchnąć na dalszy plan, ale zupełnie mi się to 
nie udawało” mówi.
Diagnoza
Wyniki drugiego badania krwi to był szok 

– była zakażona WZW typu C. „Wtedy chcia-
łam usłyszeć więcej informacji i dowiedzieć czy 
mogę dalej pracować” mówi. Pielęgniarka me-
dycyny pracy sprawdziła procedury wymagane 
w takim wypadku. „Nie wykonywałam żadnych 
zabiegów, gdzie mogłoby dojść do ekspozycji, 
co oznaczało, że pod względem bezpieczeń-
stwa nie było przeszkód dla kontynuowania 
pracy.” Jednakże doradzono jej, aby porozma-
wiała z specjalistą chorób zakaźnych o kuracji 
interferonem. W dniu, kiedy miała umówioną 
wizytę, poszła normalnie do pracy. „Rozpła-
kałam się kiedy powiedziałam koleżankom, 
że mam WZW C. Były dla mnie takie dobre. 
Jedna z pielęgniarek powiedziała, że pójdzie 
ze mną na wizytę, a kiedy wróciłyśmy, czekał 
na mnie wielki bukiet kwiatów" mówi Dianne. 
Po rozpatrzeniu wszystkich opcji Dianne zde-

cydowała się na ribavirinę w tabletkach bra-
ną dwa razy dziennie i cotygodniowe zastrzy-
ki interferonu. Kuracja trwała 24 tygodnie.  
Po uzyskaniu informacji o potencjalnie bardzo 
nieprzyjemnych skutkach ubocznych interfe-
ronu, Dianne zdecydowała się przyjmować go 
w piątek po południu mając nadzieję, że naj-
gorsze minie do poniedziałku, tak aby mogła 
kontynuować prace. Dwudziestego lutego po 
otrzymaniu pierwszego zastrzyku poszła do 
domu oczekując wystąpienia skutków ubocz-
nych, które zwykle następują w przedziale od 

dwóch do sześciu go-
dzin po iniekcji. Jed-
nak nic się nie dzia-
ło. „Byłam naprawdę 
rozczarowana – czyż 
to nie głupie? W sobo-
tę zastanawiałam się 
już czy zrobiłam sobie 
prawidłowo zastrzyk?” 
Nie musiała jednak 
długo czekać „W nie-
dzielę rano zwaliło 
mnie z nóg. Musiałam 
się położyć. Byłam 

wykończona, ale nie mogłam spać. Pracowa-
łam nadal, ale po każdym kolejnym zastrzyku 
skutki uboczne pogarszały się”. Jednakże nie 
były one aż tak złe jak efekt psychologiczny, 
który był dużo trudniejszy do zniesienia. „Życie 
stało się takim wysiłkiem – nie miałam w ogóle 
motywacji. Miałam wahania nastrojów i nie by-
łam zbyt miłą osobą. Podczas wielu bezsennych 
nocy, Dianne serfowała godzinami po interne-
cie, poszukując informacji i uzyskując wspar-
cie od osób będących w podobnych sytuacjach.  
„Po każdym kolejnym zastrzyku skutki ubocz-
ne pogarszały się. Jednakże nie były one tak 
złe jak efekty psychologiczny”„Czułam się tak 
chora, że nie miało już znaczenia czy będę żyć 
czy umrę. Potem myślałam jakie to nie w po-
rządku w stosunku do mojej rodziny” mówi. 
Doradca personalny przekonał ją do wzięcia 
leków antydepresyjnych i umówił ją na spo-
tkanie z psychologiem. „Zapomniałam jak 
wykonuje się proste czynności,” mówi Dian-
ne. „Nie umiałam wyciągnąć pieniędzy z ban-
komatu, co, jak stwierdził mój mąż, nie było 
najgorsze.” Prowadziła także kalendarzyk co-
dziennie zaznaczając przyjęcie leków, ale póź-
niej nie pamiętała nawet, czy je już danego 
dnia brała, więc pozostało jej liczenie tabletek.  
Wsparcie współpracowników:

Współpracownicy Dianne niezmiernie ją 
wspierali, umożliwiając jej pracę w domu, je-
żeli tylko było to możliwe. Doradca oraz lekarz 
chorób zakaźnych zachęcali ją do zwrócenia się 
do nich, kiedy tylko będzie potrzebowała rady 
lub po prostu rozmowy. Pomogły też SMS-y. 
„Moja siostra przysyłała dziesięć wiadomości 
dziennie. Zrezygnowała z ulubionej lampki 
wina tak aby mogła dać mi część swej wątroby 
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gdybym potrzebowała przeszczepu”. Po dwu-
nastu tygodniach kuracji Dianne miała kolejne 
badanie krwi. Wirus był niewykrywalny. „By-
łam w euforii przez cały dzień, ale trwało to 
jedynie do następnego zastrzyku po którym 
znów czułam się chora. Tych kilka tygodni po-
zostałych do zakończenia kuracji wydawało mi 
się wiecznością aż do szóstego sierpnia 2004, 
kiedy to świętowałam kieliszkiem wina jej za-
kończenie. Anemia złośliwa

Pomimo, że kolejne badania krwi były nega-
tywne, nie jest to koniec problemów Dianne. 
Odczuwa bóle stawów i bierze zastrzyki stery-
dowe w staw ramieniowy i biodrowy. Rozwinęła 
się także u niej anemia złośliwa. Nie jest jasne, 
czy jest to bezpośredni skutek przebytej ku-
racji.	 „Mój sposób postępowania w pracy nie 
uległ zmianie ponieważ jestem bardzo uważną 
osobą,” mówi Dianne „Mam już to za sobą i 
myślę, że dzięki temu co przeszłam stałam się 
bardziej optymistyczną osobą.

• Danuta, pielęgniarka lat 49
O tym, że jestem nosicielem WZW dowie-

działam się właściwie zupełnie przypadkiem. 
Pracowałam wówczas w gabinecie zabiegowym 
w oddziale internistycznym w małym powiato-
wym szpitalu. Byłam w ciąży. W zabiegowym 
znalazłam się, kiedy stwierdzono że jestem w 
10 tygodniu ciąży. Przedtem pracowałam na 
bloku operacyjnym tego samego szpitala. 

W czasie ciąży wykonywano  mi szereg ba-
dań. Wszystko było w porządku, poza jednym 
a właściwie dwoma wynikami. Stwierdzono u 
mnie antygen Hbs oraz przeciwciała anty HCV. 
Od tego momentu przestało być pięknie. 

Zaczęłam w pamięci poszukiwać ewentual-
nego zdarzenia, które mogło do tego doprowa-
dzić. Zakłułam się w swoim życiu zawodowym 
wiele razy, zachlapałam krwią, zdarzało się że 
na uszkodzone rękawiczki w czasie zabiegu za-
kładało się drugie. I cóż…  W pierwszej ciąży 
wyniki dotyczące WZW były bez zarzutu, a te-
raz? Przecież moje koleżanki też się kaleczyły 
i tak samo jak ja nic z tym nie robiły, przecież 
byłam zbyt zajęta, żeby zawracać sobie głowę. 
A może to nie wynik pracy zawodowej? Trudno 
określić poziom rozpaczy, złe samopoczucie, 
depresja. Nic nie chciało mi się robić. Koleżanki 
mnie pocieszały, oddziałowa też, ale co z tego. 
Pytanie, które powracało jak bumerang: dla-
czego to ja jestem nosicielem? dlaczego to ja 
mam chorować i być może umierać z powodu 
niewydolności wątroby. 

Natrętnie szukałam przyczyny mojego pro-
blemu. To się jednak musiało zdarzyć na bloku 
operacyjnym. Przypominam sobie kilka sytu-
acji, ale jedna, może dwie są chyba najbar-
dziej prawdopodobne jako przyczyny zakaże-
nia. Raz pamiętam kiedy w czasie znieczulenia 
miejscowego do operacji małej przepukliny 
w czasie wyciągania igły ze skóry, lekarz na 
pewno niechcący zakłuł mnie nią. Igła utkwi-

ła bardzo głęboko w mojej dłoni. Zmieniłam 
rękawice i pracowaliśmy dalej. Drugi raz w 
czasie dużej operacji zachlapałam się krwią                                   
z uszkodzonego naczynia krwionośnego. Prze-
płukano mi oko solą fizjologiczną i wszystko. 

Nie przypominam sobie, aby na początku lat 
90-tych była przestrzegana (czy w ogóle była 
przygotowana) procedura postępowania po-
ekspozycyjnego. 

Byłam młodym pracownikiem. Teraz dużo na 
ten temat czytam. Przestudiowałam Dyrektywę 
32/2010  i mam nadzieję że wejdzie w życie w 
pełnym zakresie. Dalej spotykam moje koleżan-
ki, które z zakłucia czy skaleczenia nic sobie nie 
robią. Może gdyby lekarz posługiwał się igłą z 
zabezpieczeniem – dziś nie miałabym problemu. 

Szczęśliwie pozostaję w dobrej kondycji, ale 
boje się o siebie i moje dzieci. Czy zdążę je wy-
chować? Czy zobaczę jak zakładają rodziny? 
Czy będę się już wtedy borykać z objawami nie-
wydolności wątroby? Szczególnie bardzo boję 
się wodobrzusza i encephalopatii i umierania w 
śpiączce wątrobowej. Staram się nie myśleć o 
tym wszystkim, ale samo tak jakoś przychodzi. 
Może znajdzie się jakiś skuteczny lek? 

Mądry Polak po szkodzie…. Liczę jednak na 
to, że nasi przełożeni zadbają o bezpieczeń-
stwo pielęgniarek i takich osób jak ja, żyjących 
z piętnem nosicielstwa choroby zakaźnej nie 
będzie przybywać. Mówię o piętnie i robię to 
z pełną świadomością. Dlatego nie odważyłam 
się ujawniać swojego nazwiska.
  Większość osób zakażonych wirusem nie 

jest tego świadoma, ponieważ pierwsze jego 
objawy pojawiają się po latach lub dziesię-
cioleciach. 

  Około jedna z czterech osób pozbędzie się 
wirusa w sposób naturalny, u pozostałych 
zaś rozwinie się przewlekłe zakażenie. 

  U około jednej na pięć osób z przewlekłym 
WZW typu C rozwinie się w końcu mar-
skość wątroby, która może prowadzić do 
raka wątroby lub niewydolności wątroby.  
Źródło: FACE IT – www.hepc.nhs.uk. RCN 
Publishing Company, October 2005

 Szok po uświadomieniu sobie, iż poprzez 
drobne zranienie można tak wiele stracić nie 
musi być już dłużej problemem środowiska 
medycznego. Pielęgniarski epidemiologiczne 
dobrze o tym wiedzą i od kilku lat dopomina-
ją się o bezpieczne warunki pracy dla swoich 
koleżanek i kolegów  z oddziałów. Unia Euro-
pejska dała nam Dyrektywę 32/2010. Wierzy-
my, że szkolenia którym patronowałyśmy dały 
pielęgniarkom wiedzę o zagrożeniach i informa-
cje jak ich unikać. A teraz oczekujemy roz-
porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu prac związanych z narażeniem na 
zranienie ostrymi narzędziami używanymi 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Literatura u autorki.
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IV Jesienna Konferencja  

„Pielęgniarka w kardiologii” 
To temat Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Kardiologicznych  zorganizowanej 

przez Zespól do spraw Pielęgniarstwa Kardiologicznego działający przy Okręgowej Ra-
dzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach , która odbyła się 19 listopada 2012roku.

Po raz kolejny gościł nas Hotel Qubus w Ka-
towicach. Konferencja miała charakter eduka-
cyjny i składała się z trzech części.

I część poświęcona została problemom 
pacjentów z rozrusznikiem serca i kardio-
werterem-defibrylatorem, a w szczególności 
trudnościom z jakimi może spotkać się pie-
lęgniarka podczas wykonania i interpretacji 
zapisu elektrokardiograficznego. Sesję pro-
wadził znakomity edukator dr n. med. Stefan  
Karczmarewicz - wieloletni praktyk i pasjonat 
tego zagadnia w medycynie. W trakcie Sesji 
każdy z jej uczestników w sposób aktywny brał 
udział w rozwiązywaniu kolejnych problemów 

pojawiających się na ekranie. Taka forma, sil-
nie aktywizująca zebranych słuchaczy pozwa-
la na zwiększenie koncentracji a jednocześnie 
weryfikację i pogłębienie swojej wiedzy z tego 
zakresu.

II część poświęcona była zagadnieniom mo-
nitorowania parametrów życiowych u pacjen-
tów kardiologicznych. Koleżanki: Aleksandra 
Ptak, Renata Mroczkowska i Iwona Sosnowska 
 w profesjonalny i kompleksowy sposób przed-
stawiły zagadnienie monitorowania w kar-
diologii, wymieniając się swoim długoletnim 
doświadczeniem, problemami związanymi  
z właściwą interpretacją parametrów uzyski-
wanych w trakcie monitorowania pacjenta oraz 
prostych metod właściwej interpretacji.

Na konferencji nie zabrakło również aktu-

alności medycznych, któ-
re przygotowała Maria 
Chytkiewicz oraz dr hab. 
Wojciech Wojakowski, 
który przedstawił naj-
nowsze doniesienia do-
tyczące zastosowania 
komórek macierzystych  
u pacjentów z niewydol-
nością serca.

Podsumowując: w spo-
tkaniu wzięło udział 180 
pielęgniarek i pielęgnia-
rzy, którzy wyrazili chęć 
ponownego spotkania w 
roku przyszłym.

Zespól ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego dziękuje wszystkim uczestnikom za 
udział w IV Jesiennej Konferencji „Pielęgniarka w Kardiologii” i życzy Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia i Spokojnego 2013 roku.
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SPECYFIKA ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO  
W ODDZIALE ONKOLOGICZNYM

mgr Dorota Kaziród
Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej 

S P Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Katowice

Tradycyjna forma opieki nad pacjentem sprowadzała się do instrumentalnego trak-
towania chorego. Człowiek chory otrzymując leczenie był jedynie przedmiotem dzia-
łania zespołu leczącego i nie miał możliwości wyrażania swych odczuć, pomimo, że 
teoretycznie miał to prawnie zagwarantowane. 

Jesteśmy świadkami ewolucyjnych prze-
mian jakie dokonują się zarówno w świadomo-
ści dawców opieki jak i jej odbiorców. Istota 
zachodzących zmian tkwi w holistycznym po-
dejściu do pacjenta, gdyż zarówno fizyczne 
ciało człowieka, jak i sfera psychiczno – du-
chowa stanowią nierozerwalną całość, w której 
zachodzą sprzężone ze sobą procesy życiowe. 
Oczekiwanym efektem jest traktowanie pa-
cjenta jako podmiot, a nie przedmiot lecze-
nia, w który aktywnie i świadomie uczestniczy. 
Wyrazem takiego 
podejścia jest two-
rzenie interdyscy-
plinarnych zespołów 
terapeutycznych, 
które zapewnia-
ją wszechstronną 
opiekę sprawowaną na możliwie najwyższym 
poziomie. Złożone problemy pacjentów, a 
zwłaszcza chorych onkologicznych, wymaga-
ją zaangażowania różnych profesjonalistów 
tworzących interdyscyplinarny zespół tera-
peutyczny, których łączy to samo holistyczne 
spojrzenie na problemy zdrowotne pacjenta. 
Szczególnie grupa pacjentów onkologicznych 
wymaga opieki interdyscyplinarnej, ponieważ 
jest różnorodna a chorzy poddawani są skoja-
rzonym metodom terapii chemioterapii, radio-
terapii, psychoterapii, farmakoterapii a zakres 
i charakter świadczeń opiekuńczo pielęgnacyj-
nych wymaga zaangażowania i ogromnej wie-
dzy. 

 W skład zespołu realizującego zadania wcho-
dzi lekarz prowadzący, lekarze innych specjal-
ności, pielęgniarki , psycholodzy, psychiatrzy, 
rehabilitanci, , dietetyczki oraz członkowie naj-
bliższej rodziny chorego, grupy wsparcia i oso-
by duchowne. Każdy z członków szeroko po-
jętego zespołu terapeutycznego spełnia w nim 
inną funkcję, ale wszyscy podejmują działania 
dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest do-
bro chorego. Dla chorego onkologicznie „do-
brem” jest przeżycie każdego następnego dnia 
bez bólu i cierpienia, w otoczeniu wrażliwych i 

wyrozumiałych ludzi oraz z nadzieją w sercu na 
powrót do zdrowia. 

Skuteczność właściwego funkcjonowania 
zespołu zależy głównie od umiejętnego i wcze-
snego nawiązania współpracy. Dobrze układa-
jąca się współpraca służy wytworzeniu właści-
wej atmosfery terapeutycznej oraz profilaktyce 
błędów jatrogennych.

Niezwykle ważną płaszczyzną działania ze-
społu jest sztuka rozmowy, komunikowanie 
się z pacjentem oraz prawidłowy przepływ in-

formacji pomiędzy 
członkami zespołu 
sprawującymi opie-
kę nad chorym. . 
Efektywne komuni-
kowanie wzmacnia 
poczucie wartości 

pracowników i powoduje wzrost ich zaangażo-
wania w realizację zadań zespołu.

Powodzenie komunikacji w zespole terapeu-
tycznym zależy od wielu czynników, najważ-
niejsze z nich to:

• nawiązanie umiejętnego, partnerskiego 
kontaktu: „wszyscy ze wszystkimi”

• demokratyczny klimat w zespole i wy-
strzeganie się sporów kompetencyjnych 

• odejście od hierarchicznego układu sto-
sunków na rzecz partnerstwa, współdzia-
łania, a nie rywalizowania lub podporząd-
kowania

• traktowanie pacjenta i jego rodziny jako 
pełnoprawnych członków zespołu terapeu-
tycznego

• holistyczne podejście do człowieka chore-
go, okazywanie empatii i wrażliwości

• wspólne prowadzenie dokumentacji me-
dycznej – wzajemne korzystanie z ze-
branych danych, informowanie o za-
mierzeniach i oczekiwaniach, planach 
podejmowanej terapii i wynikach badań 

• szkolenia personelu z zakresu komunikacji 
interpersonalnej i asertywności

• nastawienie na ciągły rozwój, usprawnia-
nie procesu komunikacji oraz stały prze-

Ważnym elementem pracy zespołowej jest umie-
jętność dzielenia się doświadczeniem swoim,

 ale także korzystania z doświadczenia  
innych członków zespołu interdyscyplinarnego.
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pływ informacji między członkami zespołu 
terapeutycznego

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
powinni przestrzegać zasad i praw, które obo-
wiązują w pracy zespołowej, a przede wszyst-
kim prawa każdego z nich do:

• współdecydowania o sprawach podopiecz-
nego

• bycia rzecznikiem spraw chorego (umie-
jętność negocjowania) 

• przedstawiania własnych decyzji popar-
tych racjonalnymi argumentami (umiejęt-
ność argumentowania)

• komunikowania się (zarówno we własnej 
grupie zawodowej jak i z innymi profesjo-
nalistami) 

Personel pracujący w oddziałach onkolo-
gicznych jest częściej narażony na działanie 
silnego stresu. Przynależność do zwartej gru-
py terapeutycznej zmniejsza obciążenie psy-
chiczne i napięcie związane z pracą. W czasie 
spotkań zespołu terapeutycznego dochodzi do 
dzielenia się spostrzeżeniami, wymiany poglą-
dów, przekazywania istotnych dla leczenia in-
formacji. Niejednokrotnie pozwalają na ujście 
tłumionych przez personel emocji- smutku, 
żalu, poczucia bezsilności. związanych z bez-
pośrednim kontaktem z pacjentami w oddziale 
onkologicznym. 

Tradycja spotkań zespołu daje jednostce 
poczucie ważności w zespole, równouprawnie-
nia, partnerstwa, jednocześnie obniża ryzyko 
wystąpienia syndromu wypalenia zawodowe-
go, który negatywnie wpływa na jakość ofero-
wanej opieki.

Działalność zespołowa wymaga, aby jeden 
z członków zespołu przyjął na siebie rolę ko-

ordynatora lub lidera, czyli osoby podejmu-
jącej ostateczną decyzję wypracowaną przez 
zespół.. Najczęściej liderem zespołu jest le-
karz, ale w oddziale onkologicznym szansę na 
zajęcie pozycji koordynatora ma pielęgniarka, 
która pełni w zespole ważną rolę – rolę „ad-
wokata” reprezentując interesy chorego przed 
całym zespołem terapeutycznym. 

Szczególnym zadaniem lidera jest zintegro-
wanie pacjenta z osobami pełniącymi funkcje 
opiekuńczo – terapeutyczne, czyniąc pacjenta 
autentycznym członkiem zespołu, który może 
decydować o zakresie i charakterze propono-
wanej opieki, współuczestniczyć w jej realiza-
cji, oceniać efekty. 

Wobec złożonych problemów pacjenta on-
kologicznego konieczna staje się indywiduali-
zacja problemów chorego i ścisła współpraca 
zespołu terapeutycznego z rodziną pacjenta. 
Dobra współpraca wpływa na zminimalizowa-
nie skutków hospitalizacji, zapewnia optymal-
ną jakość opieki oraz ułatwia podejmowanie 
właściwego w danej chwili działania. 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
zawsze powinni się kierować w stosunku do 
pacjenta najwyższymi wartościami i opierać 
się nie tylko na rozumie, ale i na głosie serca 
oraz prawdzie umiejętnie przekazywanej sto-
sownie do oczekiwań pacjenta, lecz nigdy nie 
pozbawiając go nadziei. Coraz częściej spoty-
kamy się ze stwierdzeniem, że w szpitalu pod 
aparaturą ginie człowiek, a o jego istnieniu 
świadczą jedynie wyniki badań i parametry. 

Pomimo nieuleczalnej choroby przeżycie 
przez pacjenta kolejnego dnia w godności, bez 
cierpienia i bólu jest wyzwaniem a zarazem 
sukcesem całego zespołu terapeutycznego.
Literatura u autorki.

Składam serdeczne podziękowanie całemu zespołowi Pielęgniarskiemu  
i Lekarskiemu Oddziału Neurologii oraz Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu  
za życzliwość i profesjonalną opiekę w ostatnich dniach życia mojego Ojca.

Szczególnie dziękuję Przełożonej Pielęgniarek WSS nr 4 w Bytomiu 
Pani Marzenie Huptas  

za okazane wsparcie i pomoc w tak trudnych dla nas chwilach.

Bartosz Szczudłowski

Najserdeczniejsze podziękowania za  udział w uroczystościach pogrzebowych 
mojego Ojca, 

modlitwy, okazane współczucie, złożone wieńce i kwiaty
 w imieniu swoim i Rodziny

Bartosz Szczudłowski

* * *
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Spotkanie Andrzejkowe

W listopadowy wieczór w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Po-
łożnych w Łaziskach odbyło się spotkanie Andrzejkowe, a jeśli An-
drzejki to tylko zabawa  i swawole. 

Tego wieczoru nie można było się nudzić – trzeba było wróżyć. 
I nie tylko panny miały do tego prawo, ale i mężatki, ba i panowie, 
mogli sprawdzić w magiczny sposób co ich czeka w Nowym Roku.  

Ten jedyny wieczór w roku ma magicz-
ną moc. Trzeba było dać szansę wróżbitom 
oraz  wspomóc wróżbę, silnym pragnieniem 
spełnienia. 

Przy okazji nieco z historii powstania tego 
obyczaju. 

Historia Andrzejek w Polsce sięga XVI, a na-
wet XV wieku. Z tamtego bowiem okresu są 
pierwsze wzmianki o tradycji wróżb odprawia-
nych w nocy, w przeddzień obchodów ku czci 
św. Andrzeja. Przed wiekami we wróżbach mo-
gły brać udział tylko niezamężne kobiety. 

Dopiero od XIX wieku tradycja wróżb, która 
była tylko kobiecym obyczajem, stała się świę-
tem dla wszystkich: dla niezamężnych, męża-
tek, kawalerów i żonatych. Andrzejki zwane 
dawniej Jędrzejówkami, to stara panieńska za-
bawa we wróżby mające zdradzić imię i wygląd 
przyszłego męża oraz stronę świata, z której 
ukochany przybędzie. Istnieją dwie główne hi-
potezy, co do powstania tego obyczaju: grecka 
i niemiecka. Pierwsza mówiła o wyspach Spo-
radach, gdzie popularne były wróżby z ulanych 
woskowych figur. Druga zaś uważa że zwyczaj 
ten zapoczątkował święty Andrzej, który odzie-
dziczył moc magiczną po starogermańskim 
bogu Freyu, synu Njorda – boga deszczu, wia-
tru, światła słonecznego, oceanu oraz płodno-
ści i urodzaju.
Wierzenia dotyczące święta Andrzejkowe-
go oparte były na magii, fantazji, połączeniu 

świata rzeczywistego z pozaziemskim.
Długie jesienne wieczory przy kominkach, 

świst wiatru za oknem, gawędy starszych po-
budzały wyobraźnię, wprawiały w magiczny 
nastrój i stworzyły najciekawsze i znane do 
dziś wróżby. 

W starych księgach jest napisane, aby zo-
baczyć przyszłego ukochanego we śnie, cały 
dzień należy wstrzymać się od jedzenia i picia, 
a na kolacje zjeść słonego śledzia (osobiście 
nie polecam).

Z kolei na Podlasiu należało: 27 razy zmó-
wić pacierz – 9 razy na stojąco, 9 klęcząc i 9 
na siedząco. Potem zaś położyć pod poduszkę 
męskie spodnie i wałek do maglowania bielizny 
u swego boku, albo nadgryzione jabłko.

Na Śląsku nasze prababki puszczały na 
wodę 3 świeczki; jako postacie panny, uko-
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chanego i księdza. Gdy zetknęły się wszystkie, 
zwiastowało to długi i szczęśliwy związek.

Andrzejkowy dzień i wieczór przepowiadał 

również pogodę. I tak:
• Gdy św Andrzej zwiąże ziemię łyczkiem, 

to Katarzyna rzemyczkiem,
• Miękko na Andrzeja, to niedobra nadzie-

ja,
• Gdy św Andrzej ze śniegiem przybieży, 

sto dni śnieg na polu leży,
• Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w 

grudniu drogi bez błota,
Andrzejki mają niezaprzeczalnie charak-

terystyczny klimat. Aby tradycji stało się za-
dość spotkałyśmy się w ten pełen magii wie-
czór i aby uchylić rąbka tajemnicy, zaproszono 
do wróżenia. Czekał wosk, talerzyki, klucze 
ogromne i nasze doskonałe nastroje. Z życze-
niami spełnienia wróżb pomyślnych rozpoczęło 
się: lanie wosku przez ucho klucza, wróżby z 
monetą, wróżby z wykorzystaniem 4 filiżanek, 
wróżby z wykorzystaniem 5 talerzy, wyścig 
bucików, szpilki prawdy, magiczne kubeczki, 
kwiatowe wróżby andrzejkowe oraz zdradzono 
sekret przygotowania napoju miłości.

W trakcie spotkania przedstawiony został 
andrzejkowy mini przewodnik po grupach 
krwi, a jako że NFZ z hojności nie jest zna-
ny, wyjawiono sekrety, jakie rośliny warto 
mieć  w domu, albowiem bogactwo przycią-
gają i dlatego koniecznie powinny ozdabiać 
pomieszczenia. Zalecono wypróbowanie starej 
i sprawdzonej sztuczki gdzie powiesić lustro 
w mieszkaniu, aby przyniosło bogactwo i do-
brobyt. Przećwiczono matematykę i wróżono z 
daty urodzenia. 

Poznaliśmy , starą ezoteryczną prawdę, że 
to co na siebie wkładamy, działa energetycznie

i to, że siły tkwiące w kolorach, pozostają 
w jakimś tajemniczym związku z nami. 

Usystematyzowano, jak przeziębienie zno-
szą poszczególne znaki Zodiaku, albowiem 
nadchodzi pora pluchy, przemoczonych butów 

i... kataru, a są tacy, którzy z jego powodu 
piszą testament. Zdradzono także jak Zodiak 
zachowuje się za kierownicą.

Do licencjonowanej wróżki ustawiła się ko-
lejka chętnych i powstała lista oczekujących. 
Zaproszenie do wspólnej zabawy przy dźwię-
kach walca „Nad piękną, modrą Ślepiotką” 
„roztańczyło” wszystkich. Zabawa trwała do 
późnych godzin o czym informuje:

Obserwator

PS. Pieniążek we wróżebnym powitalnym 
cukierku dostał się Obserwatorowi.
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Część II
SPECYFIKA MOBBINGU W PODMIOTACH LECZNICZYCH

MOBBING A PRZEMOC 

PSYCHICZNA W MIEJSCU PRACY 

Dr n. ekonom. Bogusława Serzysko 
Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji Zawodu Pielęgniarki i Położnej

Podmioty lecznicze to obecnie w Polsce instytu-
cje na etapie restrukturyzacji. Stale zmieniające się, 
niejasne i często niejednoznaczne przepisy, skost-
niały i silnie zhierarchizowany system zarządzania, 
swojego rodzaju „monopole” dotyczące leczenia 
określonych jednostek chorobowych, sprzyjają wy-
stępowaniu zjawisk przemocy i nękania psychiczne-
go. R.Beer z Szwajcarii wyróżnia następujące zjawi-
ska, pomagające rozpoznanie zjawiska mobbingu w 
placówce ochrony zdrowia:
• rozpowiadanie nieprawdziwych informacji o 

przebiegu pracy zawodowej ofiary,
• rozprzestrzenianie plotek o jej życiu prywatnym,
• zatajanie ważnych informacji,
• systematyczne odrzucanie wniosków i propozycji 

prześladowanego,
• ośmieszanie stwierdzeń i opinii nękanej osoby,
• ośmieszanie jej wyglądu i stylu życia,
• niedopuszczanie do głosu,
• nadmierne krytykowanie,
• kontrolowanie każdego postępowania i każdej 

decyzji,
• negatywne komentowanie każdego postępowa-

nia i każdej decyzji,
• przeciążanie ofiary nadmiarem pracy,
• nieprzekazywalnie  żadnych zadań i oskarżanie 

o lenistwo,
• poddawanie w wątpliwość zawodowych kompe-

tencji,
• niezapraszanie na spotkania nieformalne,
• ciągłe aluzje zamiast mówienia wprost,
• nieposzanowanie sfery prywatnej ofiary
• piętnowanie kolegów i koleżanek solidaryzują-

cych się z ofiarą,
• niedotrzymywanie uzgodnień i porozumień z 

osobą prześladowaną, a w okresie późniejszym 
zaprzeczanie, jakoby miały miejsce,

• w chwilach wolnych od pracy pozostawiane w sa-
motności,

• nieinformowanie o wiążących terminach wyko-
nania określonych zadań,

• systematyczne izolowanie od pozostałych osób.
Lista ta nie wyczerpuje zapewne wszelkich działań 

mobbingowych w podmiotach leczniczych. Pamiętać 
jednak należy, że w wypadku zakładu opieki zdro-
wotnej ofiarą mobbingu jest nie tylko szykanowany 
pracownik. Może stać się nią także pacjent, trak-
towany przez stosującego mobbing przedmiotowo, 
jako jedno z narzędzi do szykanowania. 

Problem nękania psychicznego w środowisku me-
dycznym, choć nienazwany, istnieć musiał zapewne 
od bardzo dawnych czasów. Od czasów starożyt-
nych do obecnych w przysiędze Hipokratesa lekarze 
przysięgają : „Mistrza mego w tej sztuce szanował 

będę na równi z rodzicami (...), prawideł, wykładów 
i całej pozostałej nauki będę udzielał swym synom, 
synom swojego mistrza oraz uczniom wpisanym i 
związanym prawem lekarskim (...)”.

FAZY MOBBINGU W ZAKŁADZIE PRACY  
I OBJAWY CHOROBOWE U OFIARY MOBBINGU

 Proces mobbingu rozwijający się w czasie może 
mieć u swojego źródła konflikt z przełożonym, który 
jako pierwszy stosuje przemoc psychiczną, a dopie-
ro potem do prześladowcy dołączają współpracow-
nicy i koledzy z zakładu pracy. Może także zacząć 
się od konfliktu w grupie współpracowników, którzy 
zaczynają maltretować psychicznie osobę ze swoje-
go grona. W tym przypadku przełożony dołącza do 
prześladowców później.

Faza wczesna z fazą rozszerzania się mobbin-
gu W pierwszej, wczesnej fazie mobbingu powsta-
ją konflikty, które są rozwiązywane źle lub nie są 
rozwiązywane w ogóle. Ich przyczyną może być na 
przykład zła atmosfera pracy w restrukturyzowanym 
zakładzie. Zatrudnione osoby są nieinformowane  
o zmianach, stają się zdezorientowane, niepewne. 
Osoba która zaczyna być poddawana mobbingo-
wi podejmuje racjonalne choć nieskuteczne próby 
przyczynienia się do złagodzenia czy rozwiązania 
konfliktu. Wreszcie dochodzi do typowych działań 
mobbingowych. Ten etap wydzielany jest przez nie-
których autorów jako faza druga. Szerzy się plotki i 
pomówienia o pracowniku. Podważa się jego wiedzę 
i umiejętności, stopniowo prowadząc do jego wyob-
cowania z grupy i obniżenia jego samooceny. Pod 
koniec tego okresu stabilizuje się i umacnia „linia 
natarcia” wyznaczona przez prześladowcę. Prześla-
dowany zmuszony jest do przyjęcia roli pokonanego, 
a w środowisku pracy nie znajduje żadnej pomocy. 
Ofiara ocenia błędnie intencje stojące za atakami ze 
strony prześladowcy. Podejmuje kolejne próby sto-
sowania rozsądnych argumentów, a niektóre osoby 
bronią się reagując agresywnymi zachowaniami na 
stosowaną wobec nich przemoc psychiczną. Wsku-
tek tych działań pojawia się występujące przewlekle 
złe samopoczucie ofiary, a codzienny strach przed 
pójściem do pracy i ciągłe stany napięcia nerwowe-
go prowadzą do reakcji stresowej. Organizm wysyła 
sygnały alarmowe - bóle głowy, bóle brzucha, bóle 
zamostkowe. Z czasem do objawów dołączają: nud-
ności, wymioty, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, 
bezsenność, zaburzenia koncentracji i stany lękowe 
oraz depresyjne. Często ofiara zaczyna nadużywać 
alkoholu, leków uspokajających czy nasennych lub 
sięga po inne używki.

Faza „stabilnego mobbingu”. W fazie drugiej, 
osobie prześladowanej zostaje trwale wyznaczo-
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na rola „kozła ofiarnego” w zaburzonej atmosferze 
zakładu pracy. Zostaje ona także zakwalifikowana 
jako na przykład: mądrala, kłamca, krętacz, nad-
wrażliwiec lub pieniacz. Teraz (jeżeli nie występował 
w tej roli od samego początku) do głosu dochodzi 
przełożony. Niesprawiedliwe napomnienia, strasze-
nie, degradacja pozycji w grupie przez przydzielanie 
mniej ważnych zadań, często poniżej kompetencji 
i umiejętności, to tylko niektóre z prób utrzymania 
w ryzach zaistniałej sytuacji. Ciągłe nieuzasadnione 
pretensje i oskarżenia w środowisku pracy, poczucie 
całkowitej bezsilności , może u niektórych z prześla-
dowanych osób wyzwolić zachowania agresywne. I 
one są jednak kładzione na karb dziwności nadwraż-
liwca, pieniacza i odmieńca. Reakcje obronne nę-
kanego nie spełniają zupełnie swojej roli. Wreszcie, 
pracując w ciągłym napięciu i stresie, zdezoriento-
wany i często nie potrafiący zrozumieć i racjonal-
nie wytłumaczyć sobie sytuacji w jakiej się znalazł, 
zaczyna popełniać błędy. Zaburzone relacje między 
osobą prześladowaną, a pozostałymi pogarszają się 
jeszcze bardziej. Fatalna opinia o prześladowanym 
przekracza mury zatrudniającego go zakładu pracy i 
rozchodzi się w środowisku zawodowym. Próby zna-
lezienia pracy w innym miejscu często kończą się 
niepowodzeniem - środowisko zawodowe wie już, że 
ten człowiek jest jakiś inny, dziwny i że nie można 
mu zaufać, wiedząc jakie kłopoty sprawiał poprzed-
niemu pracodawcy. Objawy i dolegliwości psychoso-
matyczne zaostrzają się i bezwzględnie wymagają 
interwencji lekarskiej. Pozostawienie pracownika w 
takim stanie bez pomocy prowadzi do wystąpienia 
różnych chorób, na przykład do choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, zawału mięśnia sercowego, 
udaru mózgu lub astmy oskrzelowej. Poddany mob-
bingowi coraz częściej przebywa na zwolnieniach 
chorobowych.

Faza zaawansowana. W fazie trzeciej, zaawanso-
wanej sytuacja ulega dramatycznemu zaostrzeniu. 
Poszkodowana osoba nie potrafi sprostać stawianym 
jej wymaganiom zawodowym i społecznym. Świa-
domość tego faktu oraz zagrożenie utratą pracy a co 
za tym idzie pozycji społecznej i środków do życia 
powoduje stany depresyjne lub, przeciwnie, niekon-
trolowane wybuchy wściekłości i agresji kierowanej 
przeciwko współpracownikom. Dalsze zatrudnienie 
na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe, te-
raz już z przyczyn obiektywnych. Niekiedy praco-
dawca próbuje skłonić osobę do podjęcia leczenia 
psychiatrycznego, proponuje zmianę stanowiska 
pracy na inne lub sugeruje podjęcie starań o rentę. 
Co dziesiąty pracownik ma w zaawansowanej fazie 
mobbingu myśli samobójcze, a co setny podejmuje 
próbę samobójczą. Specjaliści z Unii Europejskiej, 
po przeprowadzeniu badań w Hiszpanii szacują, że 
co piąte samobójstwo popełnione w tym kraju zo-
stało spowodowane przemocą psychiczną w miejscu 
pracy.

SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I ZDROWOTNE 
KOSZTY MOBBINGU

Mobbing jest zjawiskiem bardzo kosztownym. 
Narastając, prowadzi do powstania ogromnych 
szkód zdrowotnych u narażonej na niego osoby. 
Utrata zdrowia to cena, jaką zapłacić musi człowiek 
przewlekle nękany psychicznie w miejscu pracy. W 

późniejszym okresie szkody obejmują także rodzi-
nę poszkodowanego. Nie należy do rzadkości roz-
pad małżeństw, a za przyczynę podaje się głębokie 
zmiany w psychice współmałżonka, uniemożliwiają-
ce mu normalne funkcjonowanie w rodzinie. Straty 
ponosi zakład pracy, zatrudniający ofiarę ( i oczy-
wiście jej oprawcę). Straty ponosi społeczeństwo, 
partycypując w kosztach leczenia, rehabilitacji czy 
świadczeń związanych z przejściem na rentę lub 
wcześniejszą emeryturę osoby będącej ofiarą prze-
mocy psychicznej w miejscu pracy. Koszty, jakie po-
nosi zakład pracy powodowane są:
• absencją chorobową (charakterystyczne dla 

osoby poddanej mobbingowi- częste, krótkie 
zwolnienia z pracy) 

• fluktuacją kadr, co wiąże się z koniecznością cią-
głego doszkalania nowych, niedoświadczonych 
pracowników oraz mniejszą efektywnością ich 
działań i jakością świadczonych usług. Oprócz 
kosztów ponoszonych na szkolenie persone-
lu powstają koszty związane z administracją  
i rekrutacją. Kierownictwo jest także mniej efek-
tywne - więcej czasu musi poświęcić na rozwią-
zywanie bieżących problemów. Daje to jednak 
zarządzającemu świadomość, że nadal tylko on 
jest najlepszy i że nikt z podwładnych nie jest 
w stanie stać się dla niego konkurencyjnym. Z 
tego wynika wymieniona w punkcie trzecim gru-
pa kosztów(czy raczej zaniechanych zysków) 

• brak dynamicznego rozwoju, wdrażania nowych 
technik dających szansę poszerzenia oferty in-
stytucji czy zwiększenia jej konkurencyjności na 
rynku.

• zmniejszeniem efektywności pracy i osiągnięć 
osób poszkodowanych przez mobbing 

• częściej popełnianymi błędami w pracy, błędny-
mi decyzjami oraz niedotrzymywaniem termi-
nów przez ofiarę mobbingu, u której zniszczo-
no motywację do współpracy, zaburzono trwale 
prawidłowe relacje z innymi współpracownikami 
a także z klientami firmy. 

Trwające latami tyranizowanie ofiary, naruszanie 
jej praw prowadzi do trwałych uszkodzeń psychicz-
nych. Osoba taka nie będzie w stanie znaleźć po-
nownego zatrudnienia z powodu poważnych zmian 
w psychice wywołanych mobbingiem w poprzed-
nim miejscu pracy. Do kosztów społecznych doli-
czyć należy koszty leczenia, zwolnień chorobowych,  
a następnie koszty świadczeń rentowych. Problem 
konieczności wypłacania świadczeń osobom poszko-
dowanym wskutek terroru i przemocy psychicznej 
w miejscu pracy dostrzegły także prywatne firmy 
ubezpieczeniowe, wypłacające coraz częściej od-
szkodowania i renty z tego tytułu. Pracownicy tych 
firm ubezpieczeniowych są szkoleni w rozpoznawa-
niu tej patologii, a osobie zatrudnionej w zakładzie 
pracy, w którym mobbing jest tolerowany trudno 
jest uzyskać korzystne warunki ubezpieczenia.

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, szykany w miejscu pracy dotyczą co ósmej, 
czynnej zawodowo osoby w Hiszpanii. Straty ekono-
miczne powodowane występowaniem tej patologii 
szacuje się na 4 miliardy peset rocznie.
Literatura u autorki



§

§

	 §

§
22

PRAWNIK WYJAŚNIA 
Praktyki Zawodowe 

Pielęgniarek i Położnych

Barbara Lemanik  mgr archiwistyki, dziennikarz   Bartłomiej Rupik mgr na kierunku prawo, 
           specjalista ds. prawnych, Okręgowa Izba   
           Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Zaczyna się od decyzji i w ślad za podjętą decyzją rozpoczyna się narzucony przez 
prawo ciąg wydarzeń, które na początku mogą przytłaczać. Założenie praktyki indy-
widualnej bądź grupowej – to wejście w inny świat, ale to także szansa na pracę „na 
swoim”, dla siebie, z pełną odpowiedzialnością każdej podjętej bardzo osobiście decy-
zji. To nowy styl pracy.

Chcę być na swoim.

Na początku warto postawić sobie parę py-
tań: co chciałabym robić? Gdzie? Sama czy w 
spółce? Warto przejrzeć ustawy, zajrzeć na stro-
nę www.izbapiel.katowice.pl i poczytać o mean-
drach praktyk pielęgniarskich i położniczych… 
Istotą indywidualnej praktyki pielęgniarskiej jest 
jej założenie i wykonywanie tylko przez jedną 
osobę mającą prawo wykonywania zawodu pie-
lęgniarki -  jest ona jednoosobową działalnością 
gospodarczą, natomiast grupowa praktyka musi 
być założona i wykonywana przez co najmniej 
dwie osoby mające pełne prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki. Grupowe praktyki pielęgnia-
rek  mogą mieć  jedną z trzech form organiza-
cyjno-prawnych, tj. formę spółki cywilnej, spółki 
jawnej lub spółki partnerskiej. Zarówno praktyki 
indywidualne, jak i grupowe zależnie od kwalifi-
kacji pielęgniarki (i ich wniosku składanego przy 
rejestracji) mogą mieć charakter ogólny lub spe-
cjalistyczny . Istnieje kilka typów prowadzenia 
indywidualnej praktyki pielęgniarskiej : indywidu-
alna praktyka w gabinecie stacjonarnym, indywi-
dualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego na podstawie umowy z tym podmiotem – 
typy te dotyczą w takim samym zakresie praktyk 
specjalistycznych. Wiedząc już jaką praktykę za-
mierzamy prowadzić,  rozpoczynamy  od wizyty 
w urzędzie miasta. Jeszcze kilka lat temu potrze-
ba było na to sporo czasu i cierpliwości – ale na 
szczęście wiele się zmieniło i to na lepsze. Wy-
starczy czasem jeden dzień, i  uzyskujemy wpis 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej wypełniając odpowiedni wniosek . 
Wypełnić trzeba jeszcze  zgłoszenie identyfika-
cyjne do Urzędu Skarbowego  (i wybrać  formę 
opodatkowania) oraz zgłoszenie płatnika składek 
ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby 
opłacającej swoją składkę .  Następny etap to wi-
zyta  w siedzibie Izby przy ulicy Francuskiej 16, z 
kompletem dokumentów: świadectwo pracy, wpis 
do CEIDG, polisa OC, prawo wykonywania zawo-
du. Tu składa się   wniosek o rejestrację praktyki.

Dobrze znać prawo

Warto wiedzieć, że przepisy dotyczące reje-
stru podmiotów wykonujących działalność regu-
lują:
• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-

ści leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 

września 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu danych objętych wpisem do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą oraz szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach dokonywania wpisów, zmian w 
rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. (Dz. 
U. Nr 221 poz. 1319) - rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 1 listopada 2011 r.,

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

• Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 
dnia 15 lipca 2011r. ( Dz.U. Nr 174, poz.1039)
Z dniem 01.07.2011 roku weszły w życie, 

określone w ustawie o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), nowe za-
sady prowadzenia przez pielęgniarki i położ-
ne praktyk zawodowych. Zgodnie z art. 5 w/w 
ustawy pielęgniarki i położne mogą wykonywać 
swój zawód w ramach działalności leczniczej na 
zasadach określonych w ustawie o działalności 
leczniczej oraz przepisach odrębnych, w szcze-
gólności na zasadach określonych w ustawie o 
zawodach pielęgniarki i położnej, po wpisaniu 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą prowadzonego przez okręgową radę 
pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca 
wykonywania praktyki zawodowej. Działalność 
lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych, promocji zdrowia oraz realizacji zadań 
dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją 
zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii 
medycznych oraz metod leczenia (art. 3 ustawy 
o działalności leczniczej). 
Pielęgniarka, położna może wykonywać dzia-
łalność leczniczą w formie jednoosobowej 
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działalności gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
2) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej 

wyłącznie w miejscu wezwania;
3) indywidualna specjalistyczna praktyka pielę-

gniarki/położnej;
4) indywidualna specjalistyczna praktyka pielę-

gniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwa-
nia;

5) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecz-
niczego na podstawie umowy z tym podmio-
tem;

6) indywidualna specjalistyczna praktyka pie-
lęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem.

Kto może rozpocząć praktykę?

I tu też prawo precyzuje, kto może złożyć 
wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność  leczniczą.

Pielęgniarka, położna wykonująca za-
wód w ramach działalności leczniczej jako 
indywidualną praktykę lub indywidualną 
specjalistyczną praktykę wyłącznie w miej-
scu wezwania jest obowiązana (art. 19 ust. 
3 ustawy o działalności leczniczej):
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadcze-

nie w wykonywaniu zawodu;
3) nie może być: 

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu 
albo ograniczona w wykonywaniu określo-
nych czynności zawodowych na podstawie 
przepisów o zawodach pielęgniarki i położ-
nej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych, 

b) pozbawiona możliwości wykonywania za-
wodu prawomocnym orzeczeniem środka 
karnego zakazu wykonywania zawodu albo 
zawieszona w wykonywaniu zawodu zasto-
sowanym środkiem zapobiegawczym; 

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu za-
wodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wnio-
sek o wpis;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 
ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

7) w przypadku indywidualnej specjalistycznej 
praktyki - posiadać specjalizację w dziedzi-
nie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia;

8) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający 
udzielanie określonych świadczeń zdrowot-
nych w miejscu zamieszkania lub pobytu pa-
cjenta;

9) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca 
przechowywania dokumentacji medycznej.
 

Pielęgniarka, położna wykonująca indy-
widualną praktykę pielęgniarki/położnej 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym pod-
miotem jest obowiązana spełniać warunki 
(art. 19 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej):
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadcze-

nie w wykonywaniu zawodu;
3) nie może być: 

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu 
albo ograniczona w wykonywaniu określo-
nych czynności zawodowych na podstawie 
przepisów o zawodach pielęgniarki i położ-
nej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych, 

b) pozbawiona możliwości wykonywania za-
wodu prawomocnym orzeczeniem środka 
karnego zakazu wykonywania zawodu albo 
zawieszona w wykonywaniu zawodu zasto-
sowanym środkiem zapobiegawczym; 

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu za-
wodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wnio-
sek o wpis;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie określonym w art. 
25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczni-
czej.
Pielęgniarka, położna wykonująca indy-

widualną specjalistyczną praktykę pielę-
gniarki/położnej wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem jest obowiązana 
spełniać warunki (art. 19 ust. 6 ustawy o dzia-
łalności leczniczej):
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadcze-

nie w wykonywaniu zawodu;
3) nie może być: 

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu 
albo ograniczona w wykonywaniu określo-
nych czynności zawodowych na podstawie 
przepisów o zawodach pielęgniarki i położ-
nej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych, 

b) pozbawiona możliwości wykonywania za-
wodu prawomocnym orzeczeniem środka 
karnego zakazu wykonywania zawodu albo 
zawieszona w wykonywaniu zawodu zasto-
sowanym środkiem zapobiegawczym; 

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu za-
wodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wnio-
sek o wpis;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie określonym w art. 
25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczni-
czej;

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniar-
stwa lub położnictwa lub innej dziedzinie ma-
jącej zastosowanie w ochronie zdrowia.
Pielęgniarka, położna może wykonywać 

działalność leczniczą w formie spółki cywilnej,  
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spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako gru-
powa praktyka pielęgniarek/położnych – art. 5 
ust. 2 pkt 2 lit b ustawy o działalności leczniczej. 

W ramach grupowej praktyki mogą być 
udzielane świadczenia zdrowotne wyłącz-
nie przez pielęgniarki będące wspólnikami 
albo partnerami spółki cywilnej, jawnej albo 
partnerskiej, spełniające następujące wa-
runki (art. 19 ust. 5 ustawy o działalności lecz-
niczej):
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadcze-

nie w wykonywaniu zawodu;
3) nie może być: 

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu 
albo ograniczona w wykonywaniu określo-
nych czynności zawodowych na podstawie 
przepisów o zawodach pielęgniarki i położ-
nej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych, 

b) pozbawiona możliwości wykonywania za-
wodu prawomocnym orzeczeniem środka 
karnego zakazu wykonywania zawodu albo 
zawieszona w wykonywaniu zawodu zasto-
sowanym środkiem zapobiegawczym; 

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu za-
wodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wnio-
sek o wpis;

5) dysponować pomieszczeniem, w którym będą 
udzielane świadczenia zdrowotne, wyposa-
żonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz 
posiadać opinię właściwego organu Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warun-
ków umożliwiających udzielanie określonych 
świadczeń zdrowotnych;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie określonym w art. 
25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczni-
czej;

7) w przypadku specjalistycznej praktyki - posia-
dać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia.
Miejscem wezwania nie może być przedsię-

biorstwo podmiotu leczniczego.

Trzeba się ubezpieczyć

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej powstaje najpóźniej w dniu poprzedza-
jącym dzień rozpoczęcia wykonywania działalno-
ści leczniczej. Pielęgniarka, położna niezwłocz-
nie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia 
umowy przekazuje właściwej okręgowej radzie 
pielęgniarek i położnych dokumenty ubezpiecze-
nia potwierdzające zawarcie umowy ubezpiecze-
nia wystawione przez ubezpieczyciela art. 25 ust. 
2 i 3 ustawy o działalności leczniczej) – weszło 
w życie z dniem 01.01.2012r. 

Pielęgniarka, położna prowadząca praktykę 
zawodową jest obowiązana posiadać regulamin 
organizacyjny praktyki zawodowej (art. 24 ust. 
3 ustawy o działalności leczniczej), określający 
w szczególności:

1) firmę podmiotu;
2) cele i zadania podmiotu;

3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres 
udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
5) wysokość opłaty za udostępnienie dokumen-

tacji medycznej ustalonej w sposób określo-
ny w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta;

6) organizację procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

7) wysokość opłat za udzielane świadczenia 
zdrowotne inne niż finansowane ze środków 
publicznych.

I wreszcie… rejestracja

Rejestracja praktyki – indywidualnej czy gru-
powej jest uzależniona od uzyskania wpisu do 
rejestru praktyk zawodowych. Pielęgniarka/po-
łożna, która zamierza wykonywać zawód w ra-
mach działalności leczniczej, składa właściwej 
okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, wnio-
sek o wpis do rejestru zawierający następujące 
dane:
1) imię i nazwisko pielęgniarki;
2) numer dokumentu poświadczającego posiada-

nie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
3) formę działalności leczniczej oraz zakres 

udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowot-

nych lub miejsca przyjmowania wezwań i 
przechowywania dokumentacji medycznej, w 
przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w 
miejscu wezwania;

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje;
8) numer wpisu do ewidencji działalności gospo-

darczej.
Organ prowadzący rejestr jest obowiązany 

dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświad-
czenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia 
wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświad-
czeniem. Opłata za wpis do rejestru działalności 
leczniczej, w przypadku praktyki pielęgniarki/po-
łożnej, wynosi 2% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogła-
szanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa 
GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu 
złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglo-
nego w górę do pełnego złotego, co w 2012 roku 
daje kwotę 72,00 zł. Natomiast wniosek o zmia-
nę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowią-
cej 50% wysokości opłaty tj. 36,00 zł. Do tegoż 
rejestru obligatoryjnej jest przekazywanie infor-
macji o każdej zmianie danych objętych wpisem.

Można coś zmienić ?

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę 
zawodową i wpisana do rejestru musi zgłaszać 
organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany 
danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od 
dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia 
zmiany danych objętych rejestrem w powyższym 
terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa 
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rada pielęgniarek i położnych - może, w drodze 
decyzji administracyjnej, nałożyć karę pieniężną w 
wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę określonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia decyzji administracyjnej, przy ustalaniu jej 
wysokości organ prowadzący rejestr uwzględnia 
rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. 

Wpis do rejestru praktyk … nie zawsze 
dla każdego?

Są wyjątki, szczególne sytuacje, gdy wniosek 
o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pie-
lęgniarskich i położniczych może spotkać się z 
odmową.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o działalno-
ści leczniczej, okręgowa rada pielęgniarek i po-
łożnych odmawia wnioskodawcy wpisu do reje-
stru, w przypadku gdy: 
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 

wnioskodawcy wykonywania działalności ob-
jętej wpisem;

2) podmiot wykonujący działalność leczniczą wy-
kreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 
2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczni-
czej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie 
wniosku;

3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 
19 ustawy o działalności leczniczej. 
Wpis można także wykreślić. Zgodnie z art. 

108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wpis 
do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
1) złożenia oświadczenia, ( w art. 100 ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej), niezgodne-
go ze stanem faktycznym;

2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazują-
cego podmiotowi wykonującemu działalność 
leczniczą wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru;

3) rażącego naruszenia warunków wymaganych 
do wykonywania działalności objętej wpisem;

4) niezastosowania się do zaleceń pokontrol-
nych, ( art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działal-
ności leczniczej);

5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia 

działalności wyznaczonego przez organ pro-
wadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, 
jeżeli podmiot wykonujący działalność leczni-
czą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do 
rejestru nie podjął działalności;

7) skreślenia pielęgniarki/położnej z listy człon-
ków okręgowej izby pielęgniarek i położnych 
z przyczyn określonych w art. 8 pkt 1 ustawy 
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178, 
z późn. zm.[17] ) 
W przypadkach, o których mowa w art. 108 

ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczni-
czej, wykreślenie z rejestru następuje po uprzed-
nim wydaniu decyzji przez organ prowadzący re-
jestr o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor na-
tychmiastowej wykonalności.

Działamy i co dalej?

Prowadzona praktyka pielęgniarska i położ-
nicza podlega kontroli, swoistemu nadzorowi. 
Zgodnie z art. 30b ustawy o zawodach pielęgniar-
ki i położnej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 
1217 z późn. zm.), okręgowa izba pielęgniarek 
i położnych jest uprawniona do wizytacji ( kon-
troli) , w celu oceny wykonywania zawodu przez 
pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki za-
wodowej wpisanej do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej. Wizytacja jest 
przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne 
upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek 
i położnych. Osoby wykonując czynności wizyta-
cyjne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

1) żądania informacji i dokumentacji; 
2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonu-

jącego działalność leczniczą; 
3) udziału w czynnościach związanych z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 
4) wglądu do dokumentacji medycznej; 
5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 
Po przeprowadzeniu czynności wizytacyjnych 

sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które 
zawiera: 
1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszka-

nia albo nazwę albo firmę oraz adres siedziby; 
2) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; 
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wi-

zytacyjnych; 
4) imiona i nazwiska osób wykonujących czyn-

ności wizytacyjne; 
5) opis stanu faktycznego; 
6) opis ewentualnych nieprawidłowości; 
7) wnioski osób wykonujących czynności wizy-

tacyjne; 
8) datę i miejsce sporządzenia wystąpienia po-

wizytacyjnego. 
Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwier-

dzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki 
zawodowej lub zawinione naruszenie przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej, okręgowa rada pielęgniarek i położ-
nych powiadamia okręgowego rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej. W przypadku stwier-
dzenia w trakcie wizytacji, że pielęgniarka lub 
położna wykonująca zawód w ramach praktyki 
zawodowej rażąco narusza warunki wykonywa-
nia działalności objętej wpisem, okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych wykreśla tę praktykę z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. 

Rozbudowane procedury mogą budzić niepo-
kój, ale to co najważniejsze, rozpoczyna  się po 
ich wypełnieniu. Bo najważniejsza jest zmiana 
mentalności – przecież nagle z etatowego pra-
cownika pielęgniarka zmienia się w przedsię-
biorcę, jednoosobową firmę.  Ale - pielęgniarki 
i położne mogą wykonywać zawód: w ramach 
umowy o pracę, na podstawie umowy cywilno-
prawnej, w ramach indywidualnej lub grupowej 
praktyki. I niezależnie od przyjętej formy – po-
zostają … pielęgniarkami i położnymi. Ukierun-
kowanymi zawsze na dobro pacjenta. 
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IV KONGRES NAUKOWO-SZKOLENIOWY 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN
Bydgoszcz 4 - 6 października 2012 

„Twórzmy szanse i możliwości gojenia ran przewlekłych”

W ciągu trzech dni w czternastu sesjach, wygłoszono 48 wykładów, których wysłu-
chało blisko tysiąc uczestników.

 Na dwóch poziomach Bydgowskiej Opery 
Nova stoiska wystawiło około 30 firm, pre-
zentując szeroki asortyment wszystkiego, co 
niezbędne do profilaktyki, leczenia, wspoma-
gania terapii prawidłowego gojenia ran.

Tematy sesji IV Kongresu PTLR:

• Oparzenia.

• Stopa cukrzycowa wyzwaniem XXI w.

• Varia.

• Wytyczne grypy ekspertów PTLR w 
zakresie postępowania miejscowego i 
ogólnego w ranach objętych procesem 
infekcyjnym.

• Rany przewlekłe o różnej etiologii – se-
sja interaktywna.

• Doskonalenie umiejętności „Chory z 
raną przewlekłą- warsztaty szkolenio-
we”.

• Postępy w leczeniu ran zainfekowa-
nych.

• Czy możliwe jest skuteczne leczenie 
ran przewlekłych?

• Ból w ranie, jako wyzwanie terapeu-
tyczne.

• Leczenie ran przewlekłych wyzwaniem 
dla medycyny XXI w.

• Problem kliniczny VS molekularny 
owrzodzeń żylnych goleni.

• Owrzodzenia żylne goleni – punkt wi-
dzenia flebologa.

• Zasady profilaktyki i leczenia odleżyn.

W sesji plakatowej prezentowano 26 prac, 
było to prace nie tylko badawcze, ale również 
poglądowe. 

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał 
Prof.dr.hab.n.med. Arkadiusz Jawień. Po czę-
ści oficjalnej i wystąpieniach gości, wieczór 
uświetnił Prof. Jerzy Bralczyk, który przedsta-
wił genezę słowa Rana czyli Co znaczy? Skąd 
pochodzi? Jak wymawiać? Jak odmianić? czy 

Jak to słowo używać? Z właściwą tylko sobie 
swobodą i humorem wyjaśniał zawiłość języ-
ka polskiego, tyle powiedział a w rezultacie 
nic, czego byśmy nie wiedzieli, ale była to im-
ponująca rozprawa dotycząca słowa „Rana”.

W części artystycznej wystąpiła orkiestra 
mandolinowa CAMPANELLA z Cekcyna pod 
kierownictwem artystycznym Anny, Magdale-
ny i Adama Filipskich. Podczas koncertu  za-
prezentowano filmowe i jazzowe standardy, 
utwory muzyki klasycznej, tanecznej i po-
pularnej. Owacje na stojąco były wyrazem 
uznania dla młodych pasjonatów muzyki. 

Kongres prezentował wysoki poziom me-
rytoryczny, przedstawiono najnowsze osią-
gnięcia naukowo-badawcze z kraju jak i z za-
granicy, w zakresie kompleksowej opieki nad 
chorym z raną przewlekłą, w tym:

- diagnostyki i możliwości leczenia operacyj-
nego ran przewlekłych o różnej etiologii,

- interdyscyplinarnego postępowania w le-
czeniu owrzodzeń żylnych goleni, przewle-
kłych owrzodzeń kończyn dolnych o różnej 
etiologii, w tym stopy cukrzycowej, odle-
żyn, oparzeń, ran przewlekłych pourazo-
wych i innych,

- leczenia ran zgodnie z koncepcją TIME: le-
czenie miejscowe rany, mikrobiologia rany 
przewlekłej, antyseptyka i antybiotykote-
rapia, problematyka bólu w gojeniu ran, 
modele opieki, profilaktyka i edukacja.

Uczestnicy mieli możliwość udziału w 
warsztatach, które pozwoliły:

• Na pogłębienie wiedzy w doborze	opa-
trunków. Temat warsztatu „Nie ma pa-
naceum, jest system” stwierdzał, iż bez 
strategii TIME się nie obejdzie, to ikona 
postępowania. 

• Doskonalenie umiejętności pomiaru	
wskaźnika	 kostka-ramię. Wskaź-
nik ten jest podstawowym badaniem 
przesiewowym w rozpoznawaniu niedo-
krwienia kończyn dolnych, ale nie tylko, 
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a nieprawidłowo wykonany może być 
przyczyną opóźnienia postawienia pra-
widłowej diagnozy a nawet czynnikiem 
wdrożenia nieprawidłowej terapii. 

Również firmy na stoiskach oprócz prezen-
tacji asortymentu, objaśniania i odpowia-
dania na liczne pytania, prowadziły pokazy, 
ćwiczenia z:

• Nabycia umiejętności poprawnego sto-
sowania wyrobów kompresyjnych oraz 
indywidualnego dobrania opaski czy go-
towych wyrobów warstwowych: podko-
lanówek, pończoch i rajstop. 

• Kompresjoterapii – można było wykonać 
bandażowanie i sprawdzić ucisk opaski, 
bowiem prawidłowo założona opaska 
redukuje nadciśnienie żylne w układzie 
żył powierzchniowych, zapobiega zasto-
jowi żylnemu i minimalizuje występują-
ce obrzęki. 

•  Można było zapoznać się z urządzenia-
mi do podciśnieniowej terapii leczenia 
ran; specjaliści tłumaczyli krok po kro-
ku etapy jak przygotować ranę, nałożyć 
opatrunek i podłączyć dren, zbiornik i 
urządzenie gdzie programujemy i usta-
wiamy wartości podciśnienia oraz czas 
jego działania. 

Uczestnicy mieli również okazje sprawdzić 
swoją wiedzę na interaktywnych ekranach a 
przy pomyślnym przejściu testu uzyskać na-
grodę.  

Podkreślono w czasie kongresu, że nie 
ma żadnej rewolucji w leczeniu ran, ale jest 
przełom ogromny w szybkim postępie tech-
nologicznym. W tym właśnie tkwi największy 
problem, ponieważ nie wszyscy nadążamy za 
nim. Błędy najczęściej wynikają z niewiedzy 
procesu gojenia rany, który jest komplekso-
wym uporządkowanym procesem biologicz-
nym a znajomość tej patofizjologii pozwala 
zrozumieć założenia strategii TIME. Czas wła-
śnie jest tym elementem, który goi rany. Zna-
jomość tego prostego algorytmu przyczynia 
się do sukcesu. Jeśli znamy i rozpoznamy to 
wiemy jak postępować.

Szeroki asortyment prezentowanych opa-
trunków na rynku polskim, pozwala dobrać 
odpowiedni do fazy gojenia rany oraz do-
stosować odpowiednie środki wspomagające 
proces leczenia.

Poruszona została również kwestia ekono-
miczna leczenia ran przewlekłych czy stopy 
cukrzycowej. W tym ostatnim przypadku po-
kazała, iż wcale jak wskazuje wycena punk-

towa, która jest większa za amputacje niż le-
czenie zachowawcze jest dobra dla pacjenta. 
W ten sposób przybywa osób niepełnospraw-
nych a państwu nie przynosi to oszczędno-
ści. Pobyt pacjenta w szpitalu staje się co-
raz krótszy, ale zarazem bardziej intensywny. 
Problem leczenia stopy cukrzycowej nie jest 
łatwym problemem logistycznie, utrudnienie 
wynika z braku możliwości połączenia wielu 
specjalistów w jednym miejscu.

Podkreślano wielokrotnie o wielkiej roli 
pielęgniarki we właściwym prowadzeniu rany, 
wchodzimy w skład zespołu terapeutyczne-
go – interdyscyplinarnego, mamy bowiem 
najlepszy kontakt z pacjentem, dokonujemy 
czynności pielęgnacyjnych, diagnostycznych 
jak i terapeutycznych a szeroka wiedza jaką 
wiele z nas posiada z tego zakresu jest moto-
rem działania zespołu. 

Jedna z sesji poświęcona była interaktyw-
nej analizie przypadków gdzie należało z za-
proponowanych wersji odpowiedzi, wybrać 
odpowiednią metodę leczenia. Budziła wiele 
emocji i dyskusji, ponieważ nie wszyscy byli 
zgodni z ostatecznym rozwiązaniem propono-
wanym przez autorów.   

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran wyda-
ło „Wytyczne postępowania miejscowe-
go i ogólnego w ranach objętych proce-
sem infekcyjnym”. Przeanalizowane zostały 
zagadnienie związane z użyciem miejscowo 
działających środków przeciwdrobnoustro-
jowych, jak również ujęto wytyczne umożli-
wiające podjęcie właściwych decyzji w sytu-
acjach klinicznych. 

Wcześniejsze wytyczne PTLR dotyczyły:

• Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn 

• Wytyczne Grupy Ekspertów w sprawie 
gojenia owrzodzeń żylnych goleni 

W trakcie Kongresu odbyło się walne 
zebranie członków PTLR, nowym Preze-
sem został Dr hab.n.med. Maciej Sopata 
- Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 
AM w Poznaniu.

Pełna sala w trakcie wszystkich sesji świad-
czy, że kongres spełnił oczekiwania uczestni-
ków a otrzymaną wiedzę i umiejętności na 
pewno wykorzystamy w leczeniu ran.

mgr Zofia	 Prażak specjalista w dziedzinie  
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego – SP Szpital Kli-
niczny im. A Mielęckiego  w Katowicach
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Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania, a  dokładnie 
czterech niedziel i przypada na 25 XII kalendarza juliańskiego. Ale w kościele Zachodu 

Wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia. Tradycyjnie wieczerza wigilijna roz-
poczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy 
Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba 
ujrzeli Trzej Królowie.  Rozpoczęcie kolacji  rozpoczyna modlitwa i czytanie Ewangelii według św. 
Mateusza lub Łukasza dotycząca narodzin Jezusa, a następnie łamanie się opłatkiem, składanie 
sobie życzeń. 

Na stole, przykrytym białym obrusem i wiązką sianka pod nim, ustawia się jedno nakrycie 
więcej niż  uczestników Wieczerzy. Jest ono symboliczne i przeznaczone dla niezapowiedzianego 
gościa, który zasiądzie  z domownikami. Jestem już leciwa i chyba  dlatego  wiem, że nigdy nie 
można tracić nadziei. Wierzę też w moje uczennice, że swoim człowieczeństwem dzielą  się z 
innymi nie tylko w Wieczór  Wigilijny, ale w każdej chwili gdy zaistnieje potrzeba dokonania we-
ryfikacji własnego sumienia. Ale nie ma co dywagować skoro czasu tak niewiele zostało, a przed 
nami najpiękniejszy Wieczór Roku, przystrojony w czerwień, zieleń i złoto oraz przysypany bielą 
śniegu

To najbardziej radosne Święta, niezależnie od  zamożności społecznej i sytuacji w jakiej się 
znajdują.. Przykro więc jest osobom, które właśnie w tym czasie nie mogą beztrosko, sponta-
nicznie  się radować, ani uczestniczyć w  obchodach, bo stan zdrowia co chwilę szepcze: "niewol-
no” "niemożna”  "wzbronione”,

Inaczej te zakazy akceptują dorośli, a jeszcze inaczej  przeżywają dzieci. Więc i argumentacja 
personelu powinna być różna, czyli adekwatnie dostosowana  do sytuacji. Dobrze jest zadbać  o 
szpitalną  świąteczną bożonarodzeniową atmosferę w której chorzy mniej cierpią z powodu odda-
lenia od własnego domu rodzinnego.. Nie  zaszkodzi nikomu jeśli  w pomieszczeniach odwiedzin  
w świetlicach, czy korytarzach - a więc w miejscach, jak najmniej przeszkadzających personelowi 
w pracy zostanie ubrana mała choinka z ozdobami często pomysłu pacjentów. Jest czas aby cho-
rym poświęcić więcej czasu, zainteresować rozmową, lekturą, muzyką, czy nawet przeczytać jakiś  
optymistyczny felieton, lub zestaw wierszy…   pomagając zamienić smutne przeżycia w radość.

/-/  Ewa Willaume-Pielka

Wigilijny Dyżur
Wspomnienia

Salus aegroti suprema lex esto
Dobro chorego najwyższym prawem

Boginki w bieli
Wybaczcie za śmiałość.

ale pragnę skłonić się przed Wami
za Wasz trud usłany cierpieniami

wielu ludzi.
a także za balsam spokoju

w słowach, w gestach
i w czułym nastroju

budzących wdzięczność
u leżących w pościeli.

Wybaczcie me Boginki w bieli,
że pragnę zjednoczyć się z Wami,
z Waszymi troskami i radościami

oraz z nadzieją, że opuszczą Was smutki,
dyżur będzie lżejszy, niepokój zaś krótki

i że ciepło z rąk Waszych
rozchodzić się będzie

jakby z kaganka stale płonącego
- pielęgniarskiego.

Ewa willaume-pielka

Wigilia
Nadchodzi wieczór, wszystko jest inne,

wracają wspomnienia odległe, dziecinne.
Czasami ciężka to była pora.

Rodzina siadała przy stole z wieczora
starając się by byli wszyscy.
Tymczasem nikogo nie było

.... nie tylko bliskich. 
Pod białym obrusem leżało siano.

Zastawa na nim - taka, jaką miano
właśnie o tamtej godzinie .

Opłatek zawsze na serwetce leżał
a nawet jeśli danie było jedno

i trzeba było w tych chwilach dowierzać,
że wszyscy gdzieś myślą, na pewno.

Spozieram za siebie - świąt było wiele .
Świece, ryby, chleb i choinki zieleń,

W kolorowych bombkach świat się zawsze mienił
świąteczne wspomnienia fruwały w przestrzeni

z nadzieją, że może za rok spotkają się wszyscy.
Czekam na pierwszą gwiazdkę
z nosem przyklejonym do szyby
Już pora zasiąść do Wigilii!!!!

/-/  ewa willaume-pielka



29

Na	oknach	mróz wyrysował piękne ob-
razy. Jeszcze krótkie zakupy, zmielić 

mak na makówki, ostatnie porządki i można 
się zająć przygotowaniem kolacji wigilijnej. 
Dzieci tradycyjnie nakrywają do stołu. Za parę 
godzin na niebie pojawi się pierwsza gwiazd-
ka, kolorowymi światełkami  zabłyśnie choinka 
i przy dźwiękach kolęd podzielimy się opłat-
kiem. A potem tradycyjne potrawy wigilij-
ne, prezenty, kolędy, wspomnienia i wspólna 
pasterka. Tak się cieszę, że w tym roku nie 
mam dyżuru w szpitalu i mogę ten wyjątkowy 
wieczór spędzić z rodziną. Będzie z nami bab-
cia, która towarzyszy nam w święta, co rok. 
Dźwięk telefonu przerwał moje przygotowania. 
Pewnie kolejne życzenia świąteczne. Jak to się 
wszystko zmieniło,  kiedyś skrzynka na listy 
pełna kartek z życzeniami,  a teraz sms-y , 
telefony, e-maile. Chyba jestem staroświec-
ka, ale jakoś ta wysłana kartka bardziej chwy-
tała mnie  za serce. Odbieram telefon i jakie 
jest moje zdziwienie,  gdy po drugiej stronie 
słuchawki  słyszę pielęgniarkę oddziałową. To 
nie były niestety świąteczne życzenia. Oddzia-
łowa zadzwoniła prosząc , żebym pojechała 
na dyżur do szpitala. Poczułam się okropnie. 
W pierwszej chwili chciałam wymyśleć  jakąś 
wymówkę, że przecież nie mogę bo… karp w 
piekarniku, dzieci ubierają się odświętnie, by 
za chwilę  usiąść do wigilijnego stołu, bo mąż 
patrzy tym znanym mi już spojrzeniem pełnym 
żalu, że kolejne święto spędzimy osobno. Tak, 
rozumiem, zaraz przyjadę - odpowiadam. Moja 
koleżanka zasłabła na dyżurze i właśnie jedzie 
na kardiologię. Na izbie przyjęć została jedna 
pielęgniarka, jest wiele czekających dzieci,  a 
za chwilę przywiozą jeszcze kilka z wypad-
ku. Babciu, dokończ za mnie przygotowania, 
ja muszę do pracy… kocham was, zrozumcie. 
Babcia rozumie, dzieci i mąż chyba nie bar-
dzo. W pośpiechu wychodzę z domu, łzy na-
pływają mi do oczu. Na izbie przyjęć nie było 
wigilijnego nastroju mimo, że też świeciła cho-
inka. Ktoś krzyczał na pielęgniarkę, próbując 
przyspieszyć badanie lekarskie, ktoś nerwo-
wo rozmawiał przez telefon tłumacząc że nie 
zdąży przyjechać, bo jest w szpitalu. Lekarz i 
pielęgniarka krążyli między pokojami przyjęć. 
Szybko zapomniałam o rodzinie, która pewnie 
teraz zasiada do stołu wigilijnego. Wpadłam w 
wir pracy i nawet nie zauważyłam gdy dobiegła 
północ. Na Izbie przyjęć uspokoiło się. Uświa-
domiłam sobie, że ja praktycznie dzisiaj jesz-
cze nic nie jadłam. I nagle wrócił ten smutek, 
że musiałam zostawić moich najbliższych, że 
pewnie znowu czeka mnie kilka „cichych dni” 

w domu, że nikt mnie nie rozumie.. Jakie było 
moje zdziwieniem, gdy zauważyłam w otwiera-
jących się drzwiach  izby przyjęć, mojego męża 
z dziećmi. Idziemy na pasterkę ale przyszliśmy 
po drodze podzielić się opłatkiem, mamy też 
prezent , którego nie zdążyłaś odpakować w 
domu. A tu jeszcze babcia spakowała karpia 
i trochę innych potraw dla całego dyżurujące-
go zespołu. I nagle wszystko nabrało innych 
barw, przestałam być głodna i zmęczona by-
łam najszczęśliwszą osobą na świecie. Widzia-
łam jak pozostały personel spojrzał na mnie 
z zazdrością. Tak, mam wspaniałą rodzinę i 
jednak zrozumieli… Mąż z dziećmi wyszedł, a 
ja przygotowałam dla wszystkich mały poczę-
stunek. Włączyliśmy kolędy i na chwilę zapa-
nował wigilijny nastrój. Spokój nie trwał długo, 
bo już za chwilę w drzwiach stanęła matka z 
pobitym dzieckiem  na ręku. Sama ledwo stała 
na nogach. Lekarz z moją koleżanką zajęli się 
dzieckiem i matką, ja wezwałam do pomocy ze-
spół reanimacyjny i policję, by zgłosić pobicie 
dziecka. Całe szczęści e, że policja przyjechała 
za parę minut, bo do izby przyjęć wtargnął pija-
ny ojciec dziecka i wygrażając wszystkim. Boże, 
pomyślałam, ja rozczulam się nad sobą, bo mu-
szę przyjść do pracy w wigilię, a ludzie mają 
takie problemy. Domy, w których nigdy nie ma 
świąt, choinek, kolęd i prezentów. Bóg się ro-
dzi, moc truchleje… Jeszcze tylko trzy godziny i 
wracam do domu. Izbę odwiedziło jeszcze kilku 
pacjentów, w tym  dziecko z ością karpia, któ-
ra utkwiła mu w gardle, nastolatek ze złama-
ną ręką i dziewczyna, która usiłowała popełnić 
samobójstwo łykając całe opakowanie tabletek 
nasennych (pewnie też jakiś osobisty dramat).

Dyżur dobiegł końca. Szłam powoli do domu 
a płatki śniegu osiadały na moich włosach i ra-
mionach. Czułam się dziwnie spokojna. Spoj-
rzałam w okna mojego mieszkania. Było ciem-
no. Na usta nasuwały mi się słowa kolędy:

Cicha noc, święta noc,  
pokój niesie ludziom wszem  
a u żłobka Matka Święta  
czuwa sama uśmiechnięta,  
nad Dzieciątka snem..

Po cichutku weszłam do domu zajrzałam do 
pokoju dzieci, które spokojnie spały ze  swo-
imi prezentami.  Wślizgnęłam się pod kołdrę 
i mocno przytuliłam do męża. On też mocno 
mnie objął.  Pomyślałam… i takie wigilie są 
potrzebne,  żeby zrozumieć,  co dla człowieka 
jest naprawdę ważne i co stanowi największa 
wartość w jago życiu.

   Renia

Wspomnienia

Wigilijny	poranek
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Wigilijny	Dyżur	w	pracy	jest	moją	tra-
dycją.	 Nie mam własnej rodziny, więc 

jest to ukłon w stronę koleżanek, które przygo-
towują wigilię dla męża, dzieci. Przyzwyczaiłam 
się, że pierwszą gwiazdkę oglądam zawsze z 
szpitalnego okna, i muszę przyznać, że nigdy 
nie jest to zwyczajny dyżur. Cisza jest przery-
wana cichymi dźwiękami kolęd, pachnie pier-
nikami, blask choinki ustawionej na korytarzu 
zmienia go w miejsce naprawdę magiczne. 

Jedną Wigilię zapamiętałam szczególnie, 
pacjentka była trzydziestoletnią kobietą, mia-
ła sporo odwiedzających wokół siebie : mąż, 
dzieci, siostra z rodziną, robili dużo hałasu, ale 
byli sympatyczni, weseli, choroba nie psuła im 
radości świąt…. 24 grudnia wpadli do niej w 
porze obiadu, posiedzieli, połamali się opłat-
kiem, ale – musieli wracać do domu, na Wigilij-
ną Kolację. Na stoliku zostawili pięknie opako-

wane pudełko. Wieczorem , gdy zapadła cisza, 
pacjentka rozpakowała je… i zaczęła się gło-
śno śmiać. W pudełku był prezent… malutkie 
przenośne dvd z filmem… To był „Kevin sam 
w domu”.

 „Bez tego u mnie nie ma świąt” – wyja-
śniła ze śmiechem pacjentka. I chociaż było 
już bardzo późno, włączyła sprzęt, nałożyła na 
uszy słuchawki, zaczęła oglądać film. Po kwa-
dransie usłyszałam cichy śmiech, w końcu to 
przecież kultowa komedia świąteczna. A po 
półgodzinie – śmiało się już kilka osób , które 
obsiadły jej łóżko. A ja nie miałam serca prze-
rywać tego nocnego seansu. W końcu… śmiech 
to zdrowie

Jadwiga

„Uśnij-że mi Panno Święta chociaż na godzinę!
Już ja Twoje Dzieciąteczko spowinę, zawinę!
Już zasnęło i bieleje wśród miękkiego siana 
Śpij Panienko Najmilejsza chociażby do rana!”… (Hanna Chrzanowska - Kolęda). 

Wspomnienie Weroniki. Rozpoczę-
łam swój pielęgniarski wigilijny dyżur, 

w oddziale pediatrycznym ogólnym, o godzinie 
dziewiętnastej wieczorem. Za przysłowiowymi 
„ drzwiami szpitala „ zostawiłam wspomnienie 
domu i rodziny, która pozostała przy wigilij-
nym stole. Wiedziałam, że tylko przy pełnej 
akceptacji mojego systemu pracy, przez oso-
by najbliższe, mogłam spokojnie pójść na ten 
wyjątkowy dyżur. Wyjątkowa noc, świątecz-
na noc, świąteczne dekoracje, a pielęgniarska 
opieka taka sama, jak każdego dnia : zwyczaj-
na, troskliwa, sumienna. Towarzyszyło mi py-
tanie : jaka będzie ta noc ?. Odebrałam raport 
od koleżanki kończącej dyżur popołudniowy. 
Wiedziałam ile dzieci zagorączkowało, dla kogo 
są nowe zlecenia lekarskie, przy którym dziec-
ku dyżuruje rodzic oraz , kto będzie wymagał, 
podczas tego dyżuru, szczególnej troski i ob-
serwacji. 

W grupie pacjentów, zakwalifikowanych do 
szczególnej obserwacji, była dwunastoletnia 
dziewczynka Malwinka, przyjęta do oddziału 
zaledwie przed dwoma dniami, po próbie samo-
bójczej. Połknęła w domu kilkanaście tabletek 
nasennych, które znalazła w domowej szafce z 
lekami. Była w stanie ogólnym dobrym, jednak 
przedłużający się stan braku kontaktu słow-
nego z dziewczynką, wskazywał na potrzebę 

ciągłego obserwowania jej zachowania. Minęła 
godzina dwudziesta druga, dzieci w większości 
już spały. Świąteczna, szpitalna, specyficzna 
cisza, powoli ogarniała cały oddział Na końcu 
korytarza widoczna była choinka z zapalonymi 
na niej lampeczkami. 

Weszłam do dyżurki, aby przez chwilę od-
począć, aby napić się herbaty. Zaraz za mną 
weszła Malwinka. Weszła, stanęła, patrzyła na 
mnie i nadal nic nie mówiła. Na zadane py-
tanie nie odpowiedziała. Wtedy poprosiłam , 
aby usiadła na jednym z foteli znajdujących 
się w dyżurce. Zaparzyłam dwie filiżanki her-
baty, zapytałam czy wypije przed snem – ski-
nęła głową. Usiadłam obok niej i przez kilka 
minut patrzyłyśmy na siebie. Czułam, że chce 
mi o czymś powiedzieć, czekałam. Nie po-
myliłam się. Po wypiciu kilku łyków herbaty, 
dziewczynka „odzyskała” głos !!! Zaczęła opo-
wiadać, a jej opowiadanie mogłabym nazwać 
„wigilijną”, niekończącą się opowieścią chorej 
dziewczynki „… Najpierw powiedziała, że to „ta 
noc wigilijna” sprawiła, że sama chce (właśnie 
teraz!) opowiedzieć mi dlaczego połknęła ta-
bletki nasenne. Mówiła spokojnie, nie płakała, 
a ja słuchałam. Powiedziała, że „to wszystko 
przez szkołę” a właściwie z powodu koleżanek 
i kolegów. Trzymała w ręku mały notesik, mó-
wiąc, że to, o czym opowiada, dzień po dniu, 

Wspomnienia



31

zapisywała w tym notesiku. Ten notesik miał 
być dowodem (śladem!) zła, którego doświad-
czyła. Malwinka mówiła, że „targano ją za 
włosy, popychano, ośmieszano, a jak upadała 
uciekając, to się wyśmiewano"). 

Słuchałam, bardzo uważnie obserwując 
dziewczynkę. Zastanawiałam się, czy nie za-
dzwonić po lekarza. Analizowałam każdy jej 
ruch, wyraz twarzy, ton głosu. A ona mówiła 
dalej, że „była opluta, że rzucano w nią mokrą 
gąbką do tablicy, że kilka razy niszczono jej ze-
szyty, że wysypano na jej głowę resztki ciastek 
i chipsów …”. Po tym wyznaniu zrobiła prze-
rwę, wypiła herbatę i dokończyła opowiadanie. 
Wzruszające, przejmujące i niewiarygodne. No 
bo, jak uwierzyć w to, że dwunastoletnie dzieci 
mogą, w czasie pobytu w szkole, stosować wo-
bec siebie agresję ??? 

Na koniec dziewczynka powiedziała, że nie 
miała odwagi powiedzieć o tym ani rodzicom 
ani wychowawcy w szkole. Nie miała odwagi, 
bo się bała, gdyż mówiono, „że jak poskarży, 
to podpalą jej włosy na głowie „… Na koniec 
rozpłakała się i cichutko wyszeptała, że chciała 
mi o tym powiedzieć… A ja jej podziękowałam 
za odwagę, obiecałam pomoc i zaprowadziłam 
do łóżka. Zasnęła szybko. 

Dla mnie, doświadczonej pielęgniarki, to 
wigilijne, odważne wyznanie dziewczynki, 
było niezwykłym wydarzeniem oraz osobi-

stym, szczególnym przeżyciem. Dlatego, po 
wielu latach, wspominam ten dyżur, jako 
dyżur świątecznego dobra. „ Bóg się ro-

dzi …” – Bóg otwiera ludzkie serca… Bardzo 
często przed pielęgniarkami…   
     Hanna

Tę	wigilię	pamiętamy	i	wspominamy	co	
Roku.

 Na Izbę Przyjęć przywieziono nam bardzo 
głośnego pacjenta. Cudzoziemiec, chociaż z 
niewątpliwie polskimi korzeniami, będący w 
drodze do rodziny. Idąc chodnikiem upadł, 
uderzył  głową o krawężnik, wezwano karetkę. 
Domagał się …. wszystkiego, rentgena, tomo-
grafu, lekarza, ordynatora, dyrektora szpita-
la, konsula, ambasadora. Narzekał przez cały 
czas… na nasze oblodzone i nierówne chodni-
ki, na kolejkę w Izbie Przyjęć, i brak kawy, że 
formularz nie jest w jego języku a pielęgniar-
ka mówi tylko po polsku...  Personel cierpliwie 
wykonywał badania, nic nie wykazywały, naj-
mniejszego otarcia nawet. Nie był miły, nie był 
nawet uprzejmy, a jego zły nastrój wzmógł się, 
gdy okazało się, że nikt z jego rodziny nie jest 

w stanie po niego przyje-
chać. 

 Pojawiły się zawroty 
głowy, nudności. Zdecy-
dowano o pozostawieniu 
pacjenta w szpitalu na 
dalszą obserwację. Nie 
wiem jak wyglądałby ten 
Wigilijny Dyżur, gdyby 
nie … pierniczki świeżo 
upieczone, które jedna 
z pielęgniarek przynio-
sła do pracy. Piernikowe 
gwiazdki i serduszka w 
czekoladowej polewie,na 
cieniutkim opłatku, pach-
niały po prostu wspaniale. 
Nasz zagraniczny pacjent 
w tym kuszącym zapa-
chu odnalazł … zapach 
domu. Stwierdził, że ta-

kie właśnie pierniki są przecież specjalnością 
jego kraju, jego Świąt. Te skojarzenia sprawi-
ły, że dostrzegł choinkę, usłyszał kolędę zna-
ną wszystkim „Cicha noc”. Magia Świąt Boże-
go Narodzenia sprawiła, iż zły humor zmienił 
się w melancholię, zadumę i w takim nastroju 
spędził tę Wigilię, z dala od bliskich ale wśród 
przyjaznego mu personelu,symboli, które 
przypominały dom. Noc przespał spokojnie, 
podziękował nam rano za opiekę. Od tamte-
go Wigilijnego Dyżuru, co roku otrzymujemy 
świąteczną kartkę z życzeniami, czasem pa-
czuszkę z piernikami. I rzeczywiście, były nie-
mal takie same jak nasze.

Ewa

Wspomnienia
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KONFERENCJE

Konferencja ,,Odpowiedzialność Zawodowa  
Pielęgniarek i Położnych”

W dniu 26 października  w Szpitalu w Rydułtowach odbyło się Spotkanie z per-
sonelem Szpitala. W naszych skromnych progach gościliśmy Przewodniczącą ORPiP   
dr Mariolę Bartusek, Sekretarza ORPiP mgr Bartosza Szudłowskiego, Z-cę Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr Teresę Kamińską, Członka Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych mgr Beatę Brzezinka, Członka Komisji Etyki mgr  
Krystynę Klimaszewską oraz specjalistę ds. prawnych mgr Bartłomieja Rupik.

Personel Szpitala w ostatnich miesiącach uczestniczył w trans-
formacji Placówki doszło bowiem w czerwcu 2012 r. do połączenia 
Placówki ze Szpitalem w Wodzisławiu Śląskim powstał nowy Pod-
miot Leczniczy– Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim. Z jednej strony utrata tożsamości, samodzielnej Placówki  
z drugiej możliwość dalszej działalności na rzecz społeczności, z któ-
rą jesteśmy od tylu lat.  Tematyka Konferencji podkreślała jak ważna 
w naszej pracy jest odpowiedzialność, etyka, przynależność do spo-
łeczności  jaką wspólnie tworzymy, wspólne działanie. Choć ostat-
nie miesiące nie były dla nas łatwe, myślę że kolejny raz personel  
Naszego Szpitala zdał egzamin– rozwaga i praca na rzecz naszych 
pacjentów to główny cel naszej pracy.

W roli fotografa Magda Zimny– Dziękujemy za uwiecznienie spotkania.

Barbara Matuszek– Pielęgniarka Naczelna Szpitala w Rydułtowach

Konkursy
SP Szpital Kliniczny Nr 7 ŚUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne  
im. prof. Leszka Gieca

Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Kardiologii, Oddziału Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego - Jolanta Chudek 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii - Renata Kępka  

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, realizacji zamierzeń  
dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Sekretarzowi   Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

BARTOSZOWI   SZCZUDŁOWSKIEMU 
 Wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci TATY
Składa 

 Zespół Ds. Pielegniarstwa Epidemiologicznego   
działający przy ORPiP

Sekcja pielęgniarek i położnych epidemiologicznych 
 ziemi śląskiej   wraz z Konsultantami  Krajowym 

  i Wojewódzkim  w dziedzinie  
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
wspomnień nikt nie odbierze, zawsze będą z Tobą.

Bartoszowi Szczudłowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci Taty
 łącząc się w smutku w tych trudnych chwilach

w imieniu członków Zarządu Oddziału Śląskiego PTP  
oraz Koła Terenowego  

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
składają Grażyna Franek i Zofia Prażak

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 
 w trudnych chwilach po stracie

TATY
BARTOSZOWI SZCZUDŁOWSKIEMU

Składają:
Pielęgniarka Naczelna, Zastępca Pielęgniarki Naczelnej,
Zespół Pielęgniarski Bloku i Oddziału II Kardiochirurgii

SP SK Nr 7 Katowice-Ochojec

Pamięć o najdroższych pozostaje w nas na zawsze
Wyrazy głębokiego współczucia  

 z  powodu śmierci Taty 

dla kolegi, sekretarza OIPiP, 
Bartosza Szczudłowskiego 

składa Maria Żalińska oraz personel  ZLO Jaworzno

„Bóg widzi śmieć inaczej niż my. My widzimy ją  
jako ciemny mur, Bóg jako bramę”

Walter Flex

Sekretarzowi Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Bartoszowi Szczudłowskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia, otuchy i wsparcia 
z powodu śmierci Ojca

składają 

Przewodnicząca oraz członkowie
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach.

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

Paulo Coelho

Bartoszowi Szczudłowskiemu
Sekretarzowi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

słowa wsparcia, współczucia i pociechy
z powodu śmierci Ojca

składają 

Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek 
 oraz koleżanki i koledzy 

z Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu 

śmierci Ojca

Bartoszowi Szczudłowskiemu
Sekretarzowi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

składają

członkowie Komisji ds Etyki przy 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

kondo l e n c j e

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,  
zawsze będą z nami

Wyrazy szczerego współczucia
 z powodu śmierci Ojca

Bartoszowi Szczudłowskiemu
Sekretarzowi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

składają
Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa  

Położnych  w Katowicach ,   
Zespół Położnych przy OIPiP w Katowicach
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kondo l e n c j e

Z głębokim żalem, zadumą i łzą w oku żegnamy 
Koleżankę Pielęgniarkę Grażynę Florczyk.

      Odeszłaś  za wcześnie mając zaledwie 50 lat.
      Personel Oddziału Opieki Paliatywnej w Będzinie.

      Dyrekcja, Pielęgniarki i Położne PZZOZ 
w Będzinie, Pełnomocnik OIPiP.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego….. 
Wyrazy współczucia naszej koleżance, 

pielęgniarce Ewie Kud 
z powodu śmierci SIOSTRY 

składają Pielęgniarka Naczelna  
mgr Danuta Pelc oraz Pielęgniarki   

Szpitala  Specjalistycznego  Nr 1 w Bytomiu

Naszej koleżance
położnej Joannie Matla

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Ojca

składają koleżanki z Sali Porodowej,  
Oddziału Położniczego Ginekologii  

Onkologicznej i Ogólnej, Oddziałowa, Ordynator 
z całym zespołem Lekarskim oraz panie Salowe.

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
 a wspomnień nikt nam nie odbierze.
Zawsze będą z nami.

Wyrazy szczerego współczucia naszej koleżance
Małgorzacie Olszyk

z powodu śmierci Mamy
składają: Pielęgniarka Naczelna mgr Danuta Pelc,  

Pielęgniarki  
ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Taty 

Pani Ewie DON 
Przełożonej Pielęgniarek w Szpitalu Miejskim  

w Siemianowicach Śląskich  
składają  Pielęgniarki i Położne"

Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze…..
 koleżance Małgorzacie Zmuda

z powodu śmierci 
Mamy

 Wyrazy szczerego współczucia 
składają  Pielęgniarka Przełożona wraz  

z koleżankami z Medycyny Szkolnej w Katowicach

Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze…..
 koleżance Alicji Krawczyk

z powodu śmierci 
 Mamy

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z koleżankami 

 z Medycyny Szkolnej w Katowicach

Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie 
pozostaje w sercach na zawsze 

koleżance Izabeli  Kopeć   
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATY   
      Składa Kierownik i współpracownicy Centralnej 

Sterylizatorni oraz Pielęgniarki i personel  
      SP Szpitala Klinicznego w K- cach ul. Ceglana 35

Mimo,że odchodzą , 
 w naszych sercach pozostają na zawsze 

Łączymy sie w głębokim żalu i smutku
 z położną oddziału ginekologiczno-położniczego  

Panią  Sylwią Lazaj Abu-Ali  

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia z powodu
śmierci tragicznie zmarłego męża

składają koleżanki położne oddziału 
 ginekologiczno-położniczego,

Naczelna Pielęgniarka wraz z Zespołem Pielęgniarskim
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A

w Tarnowskich Górach.

Umiera się nie po to by przestać żyć
lecz po to, by żyć inaczej...

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
z powodu śmierci 

Taty
oraz siły w przetrwaniu ciężkich chwil smutku

położnej Urszuli Szymańskiej
składają koleżanki

SP CSK im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach
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Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym 

 Naszej koleżance 
BEACIE KANTORSKIEJ  

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci MAMY 
 składają koleżanki Szpitala 

im. St. Leszczyńskiego Zespół nr 2
 w Katowicach

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich
Wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Matki
koleżance Irenie Walis

 składają Pielęgniarki i Położne Szpitala  
Miejskiego pw św. Łukasza w Piekarach Śl.

Naszej koleżance Ewie Szczepanek
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Taty
składają: Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Oddziałowa 

 oraz Pielęgniarki Oddziału Chorób Wewnętrznych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami

Wyrazy szczerego współczucia naszej koleżance
 Marioli Sochackiej 

z powodu tragicznej śmierci Męża
Składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocny  

Przedstawiciel OIPiP wraz z koleżankami  
Oddziału Chirurgii Ogólnej  Wojewódzkiego 

 Szpitala Specjalistycznego w Tychach.

Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i 
ziemie całą, a zostanie tylko 
 fotografia ...

Pielęgniarce  Agnieszce Janus  
wyrazy głębokiego współczucia  

       z powodu śmierci Męża  
składają koleżanki pielęgniarki oraz pracownicy 

SP Szpitala Klinicznego nr 5 Katowice ul. Ceglana 35
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami

Wyrazy szczerego współczucia 
pielęgniarce AGNIESZCE JANUS 

z powodu śmierci  MĘŻA  
   składa Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  SP Szpitala  

Klinicznego nr 5 w Katowicach  ul. Ceglana 35

Koleżance Lillianie Tomczyk 
z powodu śmierci Ojca 

wyrazy szczerego współczucia 
składają: Lekarze i Pielęgniarki 

Oddziału Okulistycznego,  
Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą, Dyrekcja  

i Pełnomocnik ORPiP 
SP ZOZ WSzS nr 4 w Bytomiu

Mimo, że odchodzą w sercach naszych  
pozostają na zawsze

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia  
z powodu śmierci  Taty  

koleżance Iwonie Radziejewskiej  
składa  Dyrekcja i Pielęgniarki ,  

Szpitala Euro Medic Medical Center Kliniki  
Specjalistyczne ul Kościuszki 92 w Katowicach

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim 
i najdroższym...”

 Naszej drogiej koleżance
Pielęgniarce Oddziałowej Iwonie Radziejewskiej 

wyraz szczerego współczucia 
 z powodu śmierci Taty

składają, koleżanki i koledzy  
z Euro Medicu w Katowicach 

Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie 
pozostaje w sercach na zawsze...

Drogiej koleżance Ewie Prusko 
z głębi serca płynące współczucie 

i zrozumienie bólu, 
niech Ci przyniesie 

choć małą ulgę i pociechę w żalu  
po stracie ukochanego Męża        

 Jesteśmy z Tobą.
Koleżanki i koledzy z Oddziału AiITzNK

GCM Katowice-Ochojec

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

 koleżance Lidii Głogowskiej 
składają Lekarze, Pielęgniarki i personel 

Oddziału Urologii Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3.

kondo l e n c j e
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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 Prawny
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.30 do 15.30 
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura

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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171
e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Okręgowy Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca 
w godzinach od 15.00 do 17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  
Zawodowej pełnić będą dyżury również w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:
Terminy dyżurów:
04.01.2012 r. 09.05.2012 r. 19.09.2012 r.
18.01.2012 r. 23.05.2012 r. 03.10.2012 r.
01.02.2012 r. 06.06.2012 r. 17.10.2012 r.
15.02.2012 r. 20.06.2012 r. 31.10.2012 r.
29.02.2012 r. 04.07.2012 r. 07.11.2012 r.
07.03.2012 r. 18.07.2012 r. 21.11.2012 r.
21.03.2012 r. 01.08.2012 r. 05.12.2012 r.
04.04.2012 r. 22.08.2012 r. 19.12.2012 r.
18.04.2012 r. 05.09.2012 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl
 
www.izbapiel.katowice.pl
e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


