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W kuluarach – stanowisko ZCO – pro�laktyka raka 
sutka.

szczęście
to pachnące wiosną bzy

to obecność kogoś kto obetrze łzy

szczęście
to ufne dziecka spojrzenie

to bujanie w obłokach kolejne marzenie

szczęście
to pokryta rosą o świcie trawa

to z kochaną osobą poranna kawa

szczęście
to piękny sen który właśnie się spełnia

to spokój który serce wypełnia

szczęście
to zimą śnieg który drzewa na biało ubiera

to rodzina  która zawsze i wszędzie cię wspiera

szczęście
to pierwsza miłość i ręce splecione

to mieszkanie zapachem chleba wypełnione

szczęście
to uśmiech na twarzy który wszystkim rozdajesz

to dobro które masz w sobie gdy innym je dajesz
 

szczęście
to wiara która przenosi góry

to w upalny dzień deszczowe chmury

szczęście
to umieć patrzeć w przyszłość z nadzieją

to zagubieni ludzie gdy dzięki tobie się śmieją

szczęście
to mieć przyjaciela który wszystkie wady twe zna

to że siebie mamy  - to ty i ja!

     Kasia Mandes

Wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Wyjątkowy występ Pana prof. Jacka Rudnickiego.Zasłuchane koleżanki.

Od lewej – dr n. med. Dorota Ćwiek i mgr Anna Maria 
Król.

Widok sali.
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W numerze 

Biuro
Szczecińskiej Izby 
Pielęgniarek i Położnych
70-242 Szczecin, ul. Ks. Bogusława 30
czynne
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00
w trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 13.00

Sekretariat
tel. 91 432 98 61
tel./fax: 91 432 98 68
e-mail:sipip@sipip.szczecin.pl

Specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel. 91 432 98 67

Dyżury Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
w drugą środę miesiąca w godz. 14.00 - 16.00

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia
pierwszy wtorek miesiąca o godz. 13.30

Prezydium
spotyka się co trzy tygodnie w środę o godz. 13.00

Prawnik Izby
I, III i V poniedziałek miesiąca w godz. 11.00 - 13.00
II, IV poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 - 17.00
Wizyty proszę umawiać w sekretariacie Izby

Sekretarz Rady
tel. 91 432 98 62
poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00
od wtorku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00

Kasa Izby
tel. 91 432 98 66
od poniedziałku do czwartku 8.30 - 15.00

Główna Księgowa
tel. 91 432 98 67 od wtorku do czwartku 8.00 - 16.00

Skarbnik
tel. 91 432 98 67
poniedziałek, wtorek - 8.00 - 16.00, środa 8.00 - 12.00

Dział prawa wykonywania zawodu
tel. 91 432 98 65
poniedziałek, czwartek - 8.00 - 16.00
wtorek, środa - 10.00 - 18.00

Dział Szkoleń “Pelikan”
tel. / fax: 91 432 98 64

Piątek jest dniem bez interesanta

Nordea Bank Polska S.A.
POB Szczecin II
Nr konta: 49 1440 1332 0000 0000 0340 7567

Opłata za szkolenie - nr konta
Alior Bank
Nr konta: 26 2490 0005 0000 4530 9159 0991

UWAGA - WAŻNE!!!
Uprzejmie informujemu, że z dniem 18 czerwca 2012r. 

nastąpiła zmiana telefonów.
Poniżej zamieszczamy nowe numery telefonów:

Specjalista ds. administracyjno - biurowych 
tel. 91 432 98 67

Skarbnik - tel. 91 432 98 67

Wydawca: Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
70-242 Szczecin, ul. Księcia Bogusława 30, tel. 91 432 98 61, tel./fax: 91 432 98 68, REGON 810026946
Redaguje zespół: Helena Gąsior, Gabriela Hofman, Izabela Piasecka, Alicja Jabłecka, Katarzyna Mandes, Dorota Kalek, Magdalena Zyblewska. Zdjęcia: ze zbiorów redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń. Redakcja przyjmuje i zamieszcza odpłatnie wszelkie ogłoszenia i reklamy. 
Nakład: 1600 szt. Druk: Drukarnia Drucker, Ustowo 40d, www.drucker.pl. Druk ukończono: 10.02.2013 r. Do użytki wewnętrznego.
Egzemplarze bezpłatne dla członków SIPiP. W wolnej sprzedaży - 8.50 zł 
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Kalendarium

08.11.2012

Posiedzenie Komisji biuletynu

13.11.2012

Posiedzenie komisji socjalnej

13.11.2012

Spotkanie Kierowników NZOZ –ów z przedstawicielami ZOW NFZ 
w temacie kontraktowania świadczeń na 2013

14.11.2012

Posiedzenie Prezydium SIPiP

14.11.2012

Posiedzenie Komisji ds� promowania zawodów

15.11.2012

Posiedzenie Komisji ds� szpitalnictwa

19.11.2012

Szkolenie z firmy Pelargos – „Szczepienia – dylematy rodziców 
w praktyce; Stany niepokoju u niemowląt i małych dzieci”

20.11.2012

Posiedzenie Komisji medycyny szkolnej

26.11.2012

Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

28.11.2012

Spotkanie Zespołu ds� pielęgniarstwa chirurgicznego

29.11.2012

Posiedzenie Komisji nadzoru nad wykonywaniem IPP

30.11 – 02.12.2012

Konferencja organizowana przez Komisję położnych w Międzyzdrojach 
pt� „Praca położnej w świetle nowych zagadnień” 

04.12.2012r.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

05.12.2012r.

Posiedzenie Komisji etyki

11.12.2012

Posiedzenie Komisji ds� jakości

11.12.2012r.

Posiedzenie Komisji socjalnej

12.12.2012

Posiedzenie Komisji ds� promowania zawodów pielęgniarki i położnej

13.12.2012r.

Posiedzenie Rady SIPiP

13.12.2012r.

Spotkanie PTAiIO

17-18.12.2012

Szkolenie z zakresu ICNP

17.12.2012r.

Posiedzenie Komisji położnych

18.12.2012

Posiedzenie Komisji ds� szpitalnictwa

18.12.2012

Posiedzenie Komisji medycyny szkolnej

20.12.2012

Udział Pani Przewodniczącej w uroczystości 65-lecia SPSK 1 w Szcze-
cinie

07.01.2013

Posiedzenie Komisji położnych

08.01.2013

Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodów

08.01.2013

Posiedzenie Komisji ds� kształcenia

09.01.2013

Posiedzenie Prezydium Rady SIPiP

09.01.2013

Posiedzenie Komisji ds� promowania zawodów pielęgniarki i położnej

15.01.2013

Spotkanie pielęgniarek epidemiologicznych

15.01.2013

Posiedzenie Komisji medycyny szkolnej

16�01�2013

Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
SIPiP

17.01.2013

Posiedzenie Prezydium NRPiP

17.01.2013

Posiedzenie Komisji biuletynu

17.01.2013

Warsztaty firmy Pelargos we współpracy z SIPiP pt� „Nowoczesne 
rozwiązania dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej”

19.01.2013

Spotkanie z pielęgniarkami/położnymi prowadzącymi indywidualne/
grupowe praktyki 

21.01.2013

Posiedzenie Komisji położnych

22.01.2013

Posiedzenie Komisji etyki zawodowej pielęgniarek i położnych

23.01.2013

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

23.01.2013

Spotkanie Zespołu ds� pielęgniarstwa chirurgicznego
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Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012r.

Porządek dzienny Komisji Zdrowia obejmował takie zagadnie-
nia jak:

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat  »
nr 1 w sprawie przeprowadzenia zmian w Narodowym 
programie zwalczania chorób nowotworowych w części 
dotyczącej profilaktyki i środków przeznaczonych na in-
westycje�

Wysłuchanie informacji na temat Narodowego programu  »
leczenia chorych ze stwardnieniem rozsianym� 

Odpowiedzi na dezyderat udzielił z upoważnienia Ministra 
Zdrowia Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki� W swoim 
wystąpieniu podkreślił systematyczny wzrost zachorowań na no-
wotwory złośliwe w latach 1980-2011 zaznaczając, że przyczyną 
jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa polskiego, jak 
i wzrost narażenia na czynniki ryzyka związane ze stylem życia ta-
kie jak otyłość, nadmierna konsumpcja alkoholu, palenie tytoniu, 
niska aktywność fizyczna� Zwrócił uwagę na szacunki epidemiolo-
giczne, które wskazują, że liczba zachorowań i zgonów z powodu 
nowotworów złośliwych w Polsce nadal będzie rosła, a w szcze-
gólności w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia� Według mini-
sterstwa, Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 
wymaga szerokich konsultacji ze specjalistami w różnych dzie-
dzinach medycyny klinicznej, epidemiologii, zdrowia publicznego, 
nauk społecznych i promocji zdrowia� W Ministerstwie Zdrowia 
odbyły się spotkania z różnymi gremiami ekspertów, które miały 
na celu omówienie kwestii promocji i edukacji oraz wypracowa-
nia strategii polityki prowadzonej w zakresie przekazywania infor-
macji o realizowanych programach profilaktycznych i profilaktyki 
pierwotnej nowotworów� Największy niepokój budzi zgłaszalność 
na badania skryningowe w ramach Populacyjnego programu pro-
filaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Popu-
lacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi� Dlatego 
też we współpracy ze specjalistami z zakresu socjologii i promocji 
zdrowia oraz organizacjami pacjentów z chorobami onkologicz-
nymi planuje się dokonanie takich zmian, aby wprowadzić nowe 
rozwiązania i metody zachęcające ludność do udziału w badaniach 
profilaktycznych� W ocenie ministerstwa należy wypracować nowe 
metody kampanii informacyjnych i edukacyjnych, które spowodują 
wzrost zgłaszalności kobiet na badania skryningowe� Porozumienie 
Pracodawców Ochrony Zdrowia na prośbę Ministerstwa Zdrowia 
zadeklarowało włączenie się lekarzy POZ do działań związanychz 
profilaktyką raka piersi i raka szyjki macicy, a w szczególności 
w zakresie uświadamiania kobiet o konieczności zgłaszania się 
na badania skryningowe� Do działań edukacyjno-informacyjnych 
oraz programów profilaktycznych włączone powinny być także pie-
lęgniarki i położne POZ� Kolejnym problemem poruszonym w od-
powiedzi na dezyderat były szczepienia przeciwko HPV szczepion-
kami Silgard i Cervarix, które uzyskały negatywną opinię AOTM� 
W uzasadnieniu AOTM wskazała, że dotychczas udowodniono 

skuteczność szczepień jedynie w zakresie profilaktyki zakażeń wi-
rusem brodawczaka ludzkiego, a nie w zakresie raka szyjki macicy� 
Przedstawiciel MZ w swoim wystąpieniu poinformował o profilakty-
ce raka jelita grubego, która w Polsce jest prowadzona za pomocą 
kolonoskopii i te badania przesiewowe pozwoliły na zmniejszenie 
liczby nowych zachorowań spośród wszystkich nowotworów�

W związku z wyłonieniem realizatorów zadań wynikających 
z NPZChN na rok 2013 MZ nie przewiduje wprowadzenia zmian 
w NPZChN oraz włączenia nowych zadań zgodnie z wnioskami 
ekspertów w chwili obecnej� Zmiany będą możliwe po uzgodnieniu 
wspólnego stanowiska w roku 2014�

Odnośnie punktu 2 przedstawiciel MZ przekazał informację 
dotyczącą przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Stward-
nienia Rozsianego i złożonego w 2005r projektu „Narodowego 
Programu Leczenia Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym”� Pod-
stawowym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu 
leczenia i rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane, 
zakup sprzętu do rehabilitacji, objęcie usystematyzowaną opieką 
chorych, edukacja grupy profesjonalistów zajmujących się oso-
bami ze stwardnieniem rozsianym oraz prowadzenie Centralnego 
Rejestru Chorych na stwardnienie rozsiane� Program ten nie został 
wdrożony ze względu na fakt, że finansowanie zadań programu 
byłoby w części z NFZ, a w części przez MZ, co jest sprzeczne 
z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych� Przedstawiciel MZ omówił też leczenie osób 
chorych na stwardnienie rozsiane w latach 2010-2012� Przedsta-
wił nakłady NFZ na leczenie chorych ze stwardnieniem rozsianym, 
możliwości dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji, lecznic-
twa uzdrowiskowego oraz leczenia farmakologicznego w ramach 
Terapeutycznego Programu Zdrowotnego (leczenie interferonem 
oraz octanem glatirameru)� Kolejne dwa wnioski o utworzenie pro-
gramów lekowych dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym są 
w trakcie procedury� Ministerstwo Zdrowia nie widzi konieczno-
ści wprowadzenia „Narodowego Programu Leczenia Chorych ze 
Stwardnieniem Rozsianym”� W dyskusji udział wzięli: Krajowy kon-
sultant w neurologii , która przedstawiła konieczność stworzenia 
algorytmu diagnostyki i leczenia SM, Przewodniczący i członkowie 
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, którzy omówili 
problemy osób chorych na SM�

 Notatkę sporządziła Teresa Kuziara – członek NRPiP
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Konkursy na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie – odpowiedź

Ministerstwo Zdrowia
Departament

Pielęgniarek i Położnych
MZ-PP-078-8512-1/RJ/12

Warszawa, 28�12�2012r�

Pani
Joanna Walewander
Sekretarz NRPiP
ul� Pory 78/10, 02-757 Warszawa

Szanowna Pani Sekretarz

W związku z pismem z dnia 8 listopada 2012 r� (znak: NIPiP-
NRPiP-DM�0025�279�2012) w sprawie udzielenia wyjaśnień doty-
czących możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej bez konieczności uzyskania wpisu do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uprzejmie 
informuję�

W opinii Departamentu Pielęgniarek i Położnych, wątpliwości 
prawne zgłaszane przez pielęgniarki w przedmiotowej sprawie, 
mogą wynikać z niewłaściwej wykładni przepisu art� 5 ust� l ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r� o działalności leczniczej (Dz� U� Nr 112, 
poz� 654, z późn� zm�), w związku z art� 19 ust� l ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r� o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz� U� Nr 174, póz� 
1039, z późn� zm�)�

Zgodnie z art� 5 ust� l pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r� o działalności leczniczej lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać 
swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach okre-
ślonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym 
mowa w art� 100 ww� ustawy� W przypadku pielęgniarek, przepi-
sem odrębnym będzie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r� o zawodach 
pielęgniarki i położnej� W świetle art� 19 ust� l tej ustawy, pielę-
gniarka i położna mogą wykonywać zawód:

w ramach umowy o pracę;1� 

w ramach stosunku służbowego;2� 

na podstawie umowy cywilnoprawnej;3� 

w ramach wolontariatu;4� 

w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art� 5 5� 
ust� 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r� o działal-
ności leczniczej�

Należy podkreślić, że artykuł 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r� o działalności leczniczej opisuje jeden z dwóch typów podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, tj� praktyki zawodowe (indy-
widualne lub grupowe)� Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, przez 
„praktykę zawodową”, o której mowa w ww� ustawie, należy ro-
zumieć działalność gospodarczą jako indywidualną lub grupową 
praktykę lekarską albo praktykę pielęgniarki lub położnej� 

Dokonując wykładni systemowej przepisu art� 5 ust� l pkt 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r� o działalności leczniczej należy 

uznać, że jeżeli pielęgniarka będzie wykonywać zawód w ramach 
indywidualnej praktyki, wówczas taka działalność lecznicza będzie 
wymagała wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą� Natomiast w oparciu o art�19 ust� l ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r� o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka może 
wykonywać zawód nie tylko w ramach praktyk zawodowych, lecz 
także w innych formach np� na podstawie umowy cywilnoprawnej� 
Przepisy ww� ustawy, nie nakładają na pielęgniarkę obowiązku wpi-
sania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
działalności polegającej na wykonywaniu zawodu: w ramach umo-
wy o pracę, w ramach stosunku służbowego, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub w ramach wolontariatu�

Wykonywanie czynności zawodowych przez pielęgniarkę, 
o których mowa w art� 19 ust� l i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r� o zawodach pielęgniarki i położnej nie wymaga więc rejestracji, 
a jedynie narzuca na pielęgniarkę spełnienie obowiązków informa-
cyjnych względem okręgowej rady pielęgniarek i położnych, wła-
ściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu�

Zgodnie z art� 19 ust� 2 ww� ustawy, pielęgniarka wykonująca 
zawód w formach, o których mowa w ust� l pkt 1-3 jest zobowią-
zana, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego 
lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę 
pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykony-
wania zawodu, wskazując:

numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa 1� 
wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu;

datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na 2� 
czas określony - datę zakończenia umowy;

miejsce wykonywania zawodu�3� 

Jednocześnie należy pamiętać, że wykonywanie czynności 
zawodowych przez pielęgniarkę na podstawie umowy cywilno-
prawnej np� umowy zlecenia zawartej pomiędzy podmiotem lecz-
niczym a pielęgniarką realizującą świadczenia w ramach opieki 
długoterminowej, powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 
sierpnia 2009 r� w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długo-
terminowej (Dz� U� Nr 140, póz� 1147, z późn� zm�)
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Notatka z Krajowej Konferencji pt: „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego”, 
która odbyła się w dniu 6 grudnia 2012r. w Warszawie

Podkreślam również, że w sytuacji gdy wykonywanie zawodu 
w oparciu o umowę cywilnoprawną, o której mowa w art� 19 ust� 
l pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r� o zawodach pielęgniarki 
i położnej będzie miało cechy, wskazane w art� 2 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r� o swobodzie działalności gospodarczej (Dz� U� z 2007 
r� Nr 155, póz� 1095, z późn� zm�), wówczas niezbędne będzie 
„przekształcenie” tego sposobu wykonywania zawodu w praktykę 
zawodową (zgodnie z wyborem zainteresowanej), a w konsekwen-
cji rejestracja w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą� 

W dniu 6 grudnia 2012r�, w Warszawie, w ramach współpra-
cy Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce z Ministerstwem 
Zdrowia, w zakresie wdrażania programu ograniczania zdrowot-
nych następstw palenia tytoniu w Polsce, w dniu 6 grudnia 2012r� 
odbyła się Krajowa Konferencja pt: „Miejsca pracy wolne od dymu 
tytoniowego”�

W konferencji udział wzięli:

prof� Jorma Rantanen z Finlandii, były przewodniczący  »
Międzynarodowej Komisji Zdrowia w Środowisku Pracy 
(ICOH), 

Pan Tadeusz Parchimowicz, Główny specjalista w Depar- »
tamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

Pan dr Krzysztof Puchalski z Instytutu Medycyny Pracy  »
im� prof� J� Noefera w Łodzi,

Pan Krzysztof Przewoźniak, z Fundacji „Promocji Zdro- »
wia”, realizującej we współpracy z WHO projekt wprowa-
dzania miejsc pracy wolnych od dymu papierosowego,

Pani Anna Kozieł, przedstawiciel Biura WHO� »
Konferencja, to jeden z elementów realizacji Dwuletniej Umo-

wy o współpracy podpisanej na lata 2012-2013 pomiędzy Mini-
sterstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia dla Europy, 
mającej na celu wdrażanie priorytetu „Wzmocnienie krajowej 
zdolności do ograniczania użycia tytoniu”� Palenie tytoniu od lat 
stanowi główną przyczynę wysokiej umieralności dorosłej popu-
lacji� Szacunkowe dane pokazują, że przyczyną 44,8% zgonów 
w Polsce są choroby odtytoniowe� Mimo znacznej poprawy zacho-
wań społeczeństwa związanych z paleniem tytoniu w miejscach 
publicznych oraz wzrostem świadomości społeczeństwa polskie-
go w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego i jego wpływu na 
osoby niepalące nadal powinny być podejmowane działania w za-
kresie promocji zdrowia w miejscu pracy� Dzięki wprowadzonym 
w 2010 roku zmianom przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, znacznie 
zostało ograniczone ryzyko narażenia na dym tytoniowy, czyli tzw 
bierne palenie w miejscach publicznych, jednak w dalszym cią-
gu zjawisko to stanowi poważne zagrożenie� Po wprowadzeniu 

ograniczeń w zakresie swobody palenia papierosów w miejscach 
publicznych, zaobserwowano spadek schorzeń kardiologicznych, 
obturacyjnej choroby płuc i schorzeń astmatycznych, a także raka 
płuca� Uczestnicy konferencji zostali zapoznani przez prof� Jorma 
Rantanena z raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt: „Ocena 
i Zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej Mi-
nisterstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawą promocji 
zdrowia w miejscu pracy w Polsce”� Raport powstał „w oparciu 
o materiał zebrany podczas spotkań i rozmów z polskimi przed-
stawicielami pełniącymi aktywną rolę w obszarze administracji 
oraz planowania i wdrażania promocji zdrowia w miejscu pracy”� 
Wnioski zawarte w raporcie, dotyczące obecnego systemu ochrony 
zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce 
to między innymi:

Polska spełniła kilka podstawowych wymogów niezbęd- »
nych do rozszerzenia i rozwoju promocji zdrowia, jednak-
że podejście do ochrony zdrowia pracujących nie jest 
wystarczająco zaakcentowane w Narodowym Programie 
Zdrowia na lata 2007-2015,

oprócz profilaktyki i kontroli występowania chorób zawo- »
dowych i wypadków przy pracy dobrze zorganizowany 
system ochrony zdrowia pracujących może w znaczący 
sposób przyczynić się do podniesienia ogólnego stanu 
zdrowia pracujących,

promocja i utrzymywanie zdolności do pracy pracow- »
ników jest nie tylko kwestią zdrowotną, ale ma przede 
wszystkim istotne znaczenie dla gospodarki kraju,

istnieje pilna potrzeba przygotowania narodowej strategii  »
i programu ochrony zdrowia pracujących�

Raport zawiera również zalecenia, dotyczące zintegrowanego 
rozwoju ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu 
pracy w Polsce� Zaleca się między innymi: 

aby programy promocji zdrowia w miejscu pracy były  »
opracowywane jako element ogólnego programu ochro-
ny zdrowia pracujących stanowiącego część narodowe-
go systemu ochrony zdrowia, 

Informuję, że przedstawiona powyżej opinia nie może być jed-
nak traktowana, jako wiążąca wykładnia przepisów prawa.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA 

Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska
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zreformowanie systemu ochrony zdrowia pracujących  »
w Polsce, zgodnie z wytycznymi Konwencji 141 MOP, 
Rekomendacją 171 i wytycznymi zawartymi w opraco-
wanym przez WHO Światowym Planie Działania na Rzecz 
Zdrowia Pracowników (opracowanie Krajowej Polityki 
i Strategii Ochrony Zdrowia Pracujących),

potrzebna jest odpowiednia liczba kompetentnych spe- »
cjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących� 
Potrzebne są szkolenia dla personelu medycyny pracy 
celem podniesienia ich kompetencji w zakresie komplek-
sowej ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia 
w miejscu pracy� Dla systemu ochrony zdrowa pracują-
cych i promocji zdrowia w miejscu pracy należy zapew-
nić lekarzy i pielęgniarki medycyny pracy, psychologów, 
specjalistów od higieny i ergonomii pracy (wielodyscy-
plinarne zespoły służby zdrowia pracujących)� Tam gdzie 
nie ma możliwości utworzenia tych zespołów, należy za-
pewnić wsparcie specjalistów z ergonomii pracy, higieny 
pracy, psychologów)�

Podczas konferencji zaprezentowano także krajowe doświad-
czenia we wprowadzaniu miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowe-
go� Prezentacje obejmowały przykłady przedsiębiorstw, prowadzą-
cych działania wspierające wprowadzenie miejsc pracy wolnych od 
dymu tytoniowego oraz wspieranie pracowników w rzuceniu pale-
nia� Przedstawiciel Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaprezento-
wał wyniki badań na temat działań antynikotynowych w miejscu 
pracy w Polsce, w kontekście zmian zawartych w ustawie z dnia 
8 kwietnia 2010r� o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej� 

Notatkę sporządziła uczestnicząca w Konferencji 

(-)Grażyna Osuch 

Specjalista, Dział Merytoryczny NIPiP

Notatka z udziału w debacie społecznej dotyczącej Polskiej Ramy Kwalifikacji, 
która odbyła się w dniu 10 grudnia 2012r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik 
w Warszawie. Debatę prowadzili przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych.

Polska Rama Kwalifikacji to Projekt systemowy pt� „Opraco-
wanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Kra-
jowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla 
uczenia się przez całe życie” realizowany jest przez Instytut Badań 
Edukacyjnych w okresie od lipca 2010 do końca 2013 r� w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego� 

Grudniowa debata społeczna była podsumowaniem kolejne-
go etapu prac nad raportem referencyjnym� PRK to opis relacji 
między kwalifikacjami zawierający ich hierarchię, umieszczoną 
na 8 poziomach, na których wymagane są różne efekty uczenia 
się osiągane na drodze edukacji formalnej, pozaformalnej lub nie-
formalnej� Kwalifikacja to dokument oznaczający potwierdzenie 
efektów uczenia się egzaminem (nie ma znaczenia, czy wiedzę, 
umiejętności i kompetencje społeczne zdobył ucząc się w szkole, 
na uczelni, kursach czy szkoleniach, czy też sam lub w toku pra-
cy, ważne, że potwierdził egzaminem fakt posiadania kompetencji 
danego poziomu)� PRK uwzględnia podział na tradycyjne obszary 
edukacji – edukację ogólną wyższą i zawodową� Nad ramami kwa-
lifikacji Polska pracuje od 2006r� 

I etap prac zakończył się w grudniu 2009r i były to prace eks-
perckie� II etap to właśnie projekt realizowany przez IBE , a w 2013r� 
rozpocznie się III etap czyli wdrożenie krajowego systemu kwalifika-
cji� Jednocześnie wprowadzane są zmiany w systemach edukacji – 
i tak od września 2009r obowiązuje nowa podstawa programowa 
w oświacie, a w szkolnictwie wyższym ramy zaczęły obowiązywać 
od roku akademickiego 2011/2012� Przedstawiony został także 
raport w jaki sposób PRK odnosi się do Europejskiej Ramy Kwali-
fikacji ( ERK), która jest uniwersalnym tłumaczem wszystkich ram 
w Europie� Najważniejszym elementem systemu będzie rejestr 
kwalifikacji� Uczestnicy debaty zgłaszali pozytywne i negatywne 
opinie o proponowanych zmianach� Przedstawione zostały także 
rezultaty prac zespołów branżowych tj� branża bankowa i branża 
budowlana� Więcej szczegółowych informacji dostępnych na stro-
nie www�ibe�edu�pl oraz www�kwalifikacje�edu�pl 

Notatkę sporządziła Teresa Kuziara członek NRPiP
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Notatka z konferencji pt. „Adaptacja Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej 
dla specjalności zabiegowych”, która odbyła się 10 grudnia 2012 roku 
w Ministerstwie Zdrowia

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia, Biuro Światowej Organizacji 
Zdrowia w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia� Celem konferencji 
było zainicjowanie adaptacji Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej 
(Surgical Safety Checklist) w wybranych specjalnościach zabiego-
wych� Należy zaznaczyć, iż opracowanie i wdrożenie Okołoopera-
cyjnej Karty Kontrolnej jest jednym z projektów Światowej Organi-
zacji Zdrowia w ramach inicjatywy „Bezpieczna Chirurgia Ratuje 
Życie” (Safe Surgery Saves Lifes), w której uczestniczy ponad 200 
narodowych i międzynarodowych towarzystw medycznych, mini-
sterstw zdrowia i instytucji ochrony zdrowia� 

Karta Kontrolna została wprowadzona w Polsce w grudniu 2009 
roku przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
które jest też Ośrodkiem Współpracy z WHO (WHO Collaborating 
Centre) w zakresie jakości i bezpieczeństwa pacjenta� Adaptację 
poprzedziły konsultacje z Towarzystwem Chirurgów Polskich oraz 
Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwem 
Promocji Jakości, Ministerstwem Zdrowia, Naczelną Radą Le-
karską i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Towarzystwem 
Pielęgniarek Anestezjologicznych, Towarzystwem Ubezpieczycieli 
Medycznych oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta i Narodowym Fun-
duszem Zdrowia oraz organizacją pacjentów� Uczestników konfe-
rencji powitał w imieniu Ministra Zdrowia Piotr Warczyński, Dyrek-
tor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia oraz Jerzy Hennig 
Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia� 

Program konferencji: 

Strategie bezpieczeństwa pacjenta w Europie przedstawiła 
Barbara Kutryba, CMJ, WHO CC� 

Halina Kutaj-Wąsikowska z Centrum Monitorowania Jakości 
poinformowała o polskich doświadczeniach w opracowywaniu 
i wdrażaniu Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej� 

Dyrektor Biura WHO w Polsce, Paulina Miśkiewicz, omówiła je-
den z programów poprawy bezpieczeństwa pacjentów „Bezpiecz-
na Chirurgia Ratuje Życie”� 

Przedstawiciele szpitali, w których wdrażano OKK w wybra-
nych specjalnościach zabiegowych: kardiochirurgii, ortopedii, 
neurochirurgii, okulistyki oraz ginekologii, podzielili się doświad-
czeniami w tym zakresie� Prelegenci i uczestnicy konferencji pod-
kreślali ważną rolę OKK w minimalizowaniu możliwości wystąpie-
nie zdarzenia niepożądanego, zgonów pacjentów lub komplikacji 
pooperacyjnych oraz konieczność szerszego rozpowszechniania 
Karty w placówkach ochrony zdrowia w Polsce� Podkreślenia 
wymaga fakt, iż Minister Zdrowia rekomenduje stosowanie OKK 
opracowanej na podstawie formularza Surgical Safety Checklist 
zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia� Formularz karty 
stanowi załącznik do Komunikatu z dnia 11 sierpnia 2011 roku 

w sprawie stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej podczas 
zabiegów chirurgicznych, zamieszczonego na stronie internetowej 
Ministerstwa Zdrowia� W Komunikacie czytamy, iż okołooperacyjna 
karta kontrolna powinna być wprowadzona we wszystkich oddzia-
łach i jednostkach zabiegowych w Polsce� Karta powinna być pod-
pisana przez koordynatora, którym może być lekarz anestezjolog 
prowadzący znieczulenie do zabiegu, a także przez członków ze-
społu operacyjnego, tj� lekarza chirurga prowadzącego zabieg lub 
pierwszą asystę oraz pielęgniarkę anestezjologiczną przygotowu-
jącą chorego do znieczulenia i zajmującą się nim po znieczuleniu� 
OKK powinna być załączona do dokumentacji pacjenta i stanowić 
część historii choroby� Stosowanie OKK ma na celu zapobieżenie 
występowania tzw� zdarzeń niepożądanych podczas zabiegów chi-
rurgicznych, tj� 

przeprowadzenia operacji u innego niż planowano pa- »
cjenta, 

przeprowadzenia innej niż planowano operacji / niepra- »
widłowego przeprowadzenia operacji, 

przeprowadzenia operacji na zdrowej części ciała –  »
w przypadku narządów parzystych� 

Do Komunikatu jest załączony, oprócz wzoru Karty, Przewod-
nik: Podstawy wprowadzania okołooperacyjnej karty kontroli� 

Notatkę sporządziła Jolanta Kubajka-Piotrowska
Dział merytoryczny w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

Ważne dla osób odchodzących na 
emeryturę!

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych ponownie in-
formuje, że cyklicznie organizuje spotkania dla osób odcho-
dzących na emeryturę, na której wręczane są upominki. 

Warunkiem uczestniczenia w spotkaniu jest złożenie za-
świadczenia o przejściu na emeryturę. Takie zaświadczenie 
może złożyć osoba:

odchodząca na emeryturę,  »
pełnomocnik danego zakładu pracy,  »
pracodawca.  »

Druki zaświadczenia są dostępne na stronie internetowej 
Izby – www.sipip.szczecin.pl
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Notatka z udziału w Konferencji „Wyzwania dla polityki społecznej i zdrowotnej 
wobec starzenia się populacji” organizowanej przez Wydział Lekarski oraz 
Wydział Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz 
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z udziałem Ministerstwa Zdrowia. 

Konferencja odbyła się w dniu 12 grudnia 2012 w Collegium 
Nowodworskiego przy ul� św� Anny 12 w Krakowie� Uroczystego 
otwarcia dokonał Prorektor UJ ds� CM prof� Piotr Laidler� Na rozpo-
częciu Konferencji obecny był Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz, a Ministerstwo Zdrowia reprezento-
wała Pani Monika Przygucka� W sesji I Nauki medyczne o procesie 
starzenia się - głównymi tematami poruszonymi były: Cywilizacja 
i starzenie się, Koncepcja zdrowego starzenia się oraz Stan zdro-
wia starzejącej się populacji w Polsce� W ramach sesji II Jakość ży-
cia starzejącej się populacji omówiono pozycję starszego pacjenta 
w systemie ochrony zdrowia (problemy dyskryminacji, racjonowa-
nia świadczeń i eutanazji) oraz problemy opieki długoterminowej� 
III sesja dotyczyła Polityki społecznej i zdrowotnej wobec starzenia 
się� Zwrócono uwagę na możliwości lecznicze i rehabilitacyjne 
osób starszych, koncepcje finansowania świadczeń zdrowotnych 
i opiekuńczych dla starszej populacji� Konferencja poświęcona była 
kompleksowej refleksji - uwzględniającej obszar medycyny, socjo-
logii, zdrowia publicznego, polityki społecznej i ekonomii - na temat 
konsekwencji dynamicznego starzenia się populacji Polski� Zasy-
gnalizowano problemy dotyczące etycznych aspektów funkcjono-
wania systemu ochrony zdrowia wobec osób starszych� Ogłoszony 
w Unii Europejskiej rok 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej stanowił dodatkowy impuls do 
zorganizowania tej interdyscyplinarnej debaty i podsumowania 
dotychczas prowadzonych badań w tym obszarze� Z dotychcza-
sowych przedstawianych badań wynika, że konsekwencją zmia-
ny demograficznej (rosnący udział populacji starszej i spadający 
udział dzieci i młodzieży) są:

skutki ekonomiczne – czy zmniejszająca się grupa osób 1� 
w wieku produkcyjnym zapewni utrzymanie wzrastającej 
populacji osób starszych, czy osoby starsze będzie stać 
na zaspokojenie własnych potrzeb umożliwiających sa-
modzielne i godne życie,

skutki zdrowotne - wzrost chorób przewlekłych i nie-2� 
pełnosprawności wraz z wiekiem� Sektor zdrowotny nie 
jest przygotowany na tę przemianę� Wymaga rozwoju 
specjalizacji medycznych i infrastruktury dostosowanej 
do leczenia chorób przewlekłych, które u osób starszych 
występują w większej liczbie niż pojedynczo� Zjawisko 
wielochorobowości i zażywanie wielu leków na wiele 
chorób, komplikują terapię i prowadzą niejednokrotnie 

do pojawienia się skutków ubocznych� W starszym wie-
ku zmniejsza się zdolność do sprawnego i niezależnego 
funkcjonowania poprzez zmiany inwolucyjne narządów, 
które nasilają się w przypadku urazów, infekcji, niewła-
ściwego żywienia i niezdrowego stylu życia�

Jak się starzeć zachowując zdrowie i sprawność, aby nie ko-
rzystać z drogich usług medycznych? Prowadzone badania postu-
lują odpowiednie programy zdrowotne, które wymagają zainwesto-
wania w odpowiednie kompetencje kadry medycznej, pogłębienia 
umiejętności współpracy z sektorem socjalnym, ustanowienia pre-
ferencji dla nowoczesnej infrastruktury zdrowia� Według ekspertów 
CDC najważniejsze dla zapewnienia zdrowego starzenia się jest: 
promowanie zdrowych zachowań, ochrona środowiska i prowadze-
nie polityki wobec osób starszych, która pomoże dokonać wyboru 
zdrowego stylu życia; zwiększenie wykorzystania badań profilak-
tycznych, zapobieganie i leczenie zaburzeń poznawczych oraz 
zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne� Dostosowanie świad-
czeń zdrowotnych do potrzeb ludzi starszych – główne choroby 
przewlekłe to choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, 
choroby naczyń mózgowych z udarem mózgu, nowotwory, choro-
by układu oddechowego z astmą, cukrzyca, choroby jamy ustnej, 
choroby psychiczne, choroby kości i stawów, otyłość, choroby de-
mentywne�

W obliczu zachodzących transformacji demograficznych 
i wzrostu rozpowszechniania się chorób przewlekłych konieczne są 
zmiany w zakresie prowadzenia skutecznych akcji profilaktycznych 
wraz ze znaczącym zwiększenie przeznaczonych na nie nakładów 
finansowych w połączeniu ze zmianami organizacyjnymi procesu 
diagnostyczno-terapeutycznego� Stąd też jawi się konieczność 
przygotowania długookresowej strategii ochrony zdrowia uwzględ-
niającej konsekwencje dynamicznego starzenia się populacji, jasnej 
koncepcji finansowania świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dla 
populacji 65+, rozwój opieki długoterminowej w szczególności do-
mowej (jako tańszej formy)oraz wprowadzenie i rozwój specjalizacji 
medycznych w dziedzinie geriatrii�

Notatkę sporządziła Teresa Kuziara członek NRPiP.
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Notatka z konferencji pt. „Health Systems in Transition – Zarys systemu ochrony 
zdrowia” - Polska, która odbyła się 14 grudnia 2012 roku w Warszawie

Konferencja została zorganizowana przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Akademia NFZ�

Uczestników powitała Katarzyna Wiktorzak – kierownik projek-
tu Akademia NFZ�

Należy zaznaczyć, iż głównym celem ww� projektu jest popra-
wa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez po-
prawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku do 
świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą 
w oparciu o kontrakt z NFZ) oraz świadczeniobiorców (pacjentów) 
poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych� Szczegó-
łowe cele projektu: 

wzrost poziomu wiedzy pracowników podmiotów świad- »
czących usługi medyczne,

wzrost poziomu wiedzy/ świadomości świadczeniobior- »
ców, 

wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych  »
przeznaczonych na usługi medyczne,

wydatkowanie skutecznych narzędzi weryfikacji�  »

Projekt jest realizowany jest od 14 listopada 2011 roku  »
do 31 grudnia 2014 roku� W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone szkolenia w następujących zakresach 
tematycznych: 

 zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowot- »
nych realizowanych przez świadczeniodawców oraz pra-
wach przysługujących pacjentom,

zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Pol- »
sce,

zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Pol- »
sce,

zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji  »
usług medycznych finansowanych ze środków publicz-
nych,

zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach  »
konkursów na świadczenia medyczne finansowane ze 
środków publicznych,

prawa pacjenta�  »

Wykład inauguracyjny pt� „Rola płatnika publicznego w okre-
sie przemian” wygłosiła prof� Stanisława Golinowska z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum� Profesor Golinowska 
we wnioskach podkreśliła, iż sektor zdrowotny potrzebuje działań 
ochronnych i bardziej solidarnej filozofii jej funkcjonowania z na-
stawieniem na długookresowy cel zdrowotny: 

konsolidacji, a nie rozpraszania i rozmywania odpowie- »
dzialności,

doprowadzenia do wiodącej roli POZ i wprowadzenia  »
mechanizmów opieki koordynowanej,

zdefiniowania kluczowych funkcji zdrowia publicznego  »
i określenia źródeł finansowania, 

określenia odpowiedzialności za opiekę długoterminową  »
i źródeł jej finansowania,

zdefiniowania zasad dostępności do usług zdrowotnych  »
na podstawie realnych kryteriów dostępności fizycznej 
i organizacyjnej,

uporządkowania problemu odpłatności za usługi me- »
dyczne i leki z uwzględnieniem większej solidarności 
w kontekście zdolności do płacenia,

wzrostu nadzorczej funkcji płatnika publicznego w sto- »
sunku do świadczeniodawców (także prywatnych, jeśli 
są finansowani przez NFZ) na podstawie jasno sprecy-
zowanego celu zdrowotnego oraz zasad efektywności 
technicznej i produkcyjnej w odniesieniu do zużywanych 
zasobów� 

Marcin Pakulski – Zastępca Prezesa ds� Medycznych w Cen-
trali Narodowego Funduszu Zdrowia w wystąpieniu pt� „Wyzwania 
stojące przed systemem finansowania świadczeń opieki zdrowot-
nej z perspektywy zmian społecznych i demograficznych”, zwrócił 
uwagę na wyzwania dla systemów opieki zdrowotnej, którymi są: 
starzenie się społeczeństwa, schorzenia przewlekłe i wielochoro-
bowość oraz choroby nowotworowe� Dane demograficzne wska-
zują, że w 2030 roku 23% społeczeństwa to będą osoby powyżej 
65 roku życia� Ta grupa ubezpieczonych znacznie częściej korzysta 
z leczenia szpitalnego� Sytuacja pogłębi się w 2050 roku, a pienię-
dzy w systemie będzie mniej prawie o połowę, bo znacznie mniej 
będzie ludzi w wieku produkcyjnym� 

Prezes podkreślił, że w przyszłości - nie będziemy mieli wystar-
czającej ilości pieniędzy i lekarzy, aby zagwarantować wszystkim 
odpowiedni poziom opieki w dotychczasowym kształcie systemu� 
Zbilansowanie systemu opieki zdrowotnej powinno nastąpić po-
przez: 

odpowiedzialność jednostki za swoje zdrowie,  »

edukacja i profilaktyka pierwotna (uświadamianie mło- »
dym ludziom, że będą kiedyś osobami starszymi, w szko-
le powinien być przedmiot: higiena życia), 

współdziałanie dostarczycieli świadczeń zdrowotnych ze  »
sferą: pomocy społecznej, lokalną społecznością, wo-
lontariatu, systemu edukacyjnego (skoordynowanie tych 
działań, aby się nie dublowały)� 

Dr Paulina Miśkiewicz - Dyrektor WHO Polska, Anna Sagan 
z European Observatory on Health Systems and Policies omówi-
ły temat: HiT jako porównywalne źródło informacji o systemach 
zdrowotnych na świecie� Natomiast Dariusz Poznański z Depar-
tamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia 
zaprezentował: Rolę HiT i podobnych raportów w tworzeniu polityki 
zdrowotnej� 
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HiT – są to: publikacje, informacje o systemach ochrony zdro-
wia na świecie według wystandaryzowanych szablonów� Umoż-
liwiają one ocenę systemów ochrony zdrowia i stanowią źródło 
informacji dla innych analiz� Dotychczas powstały trzy publikacje 
o Polsce: Health Care Systems in Transition, Poland 1999, Health 
Systems in Transition, Poland 2005, Health Systems in Transition, 
Poland 2011� 

Dr n� med� Krzysztof Kuszewski z Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, w wystąpieniu pt� 
„Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce” podkreślił, iż ana-
lizując sytuację krajów UE, już dotkniętych kryzysem, można się 
spodziewać znacznego spowolnienia wzrostu środków na ochronę 
zdrowia, cięć w systemie publicznym i zwiększenia udziału środków 
prywatnych, przede wszystkim w formie wydatków bezpośrednich 
gospodarstw domowych, ale także – w mniejszym stopniu – w for-
mie prywatnych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych� Nieunik-
nione wydaje się wprowadzenie dopłat w systemie publicznym� 
W takich warunkach szczególnie istotne jest skierowanie uwagi na 
wzrost efektywności – rezygnacja z automatycznych cięć nakła-
dów na wszystkie rodzaje świadczeń, nacisk na jakość udzielanych 
świadczeń, ograniczanie kontraktowania świadczeń mało efek-
tywnych z punktu widzenia wyników zdrowotnych (leki, procedu-
ry)� Wymaga to rozbudowy systemów informacyjnych dla potrzeb 
podejmowania decyzji oraz aktywnej polityki zdrowotnej, wyzna-
czającej priorytety na podstawie zobiektywizowanych danych, co 
jest szczególnie trudne w sytuacji niskich nakładów i szczupłych 
zasobów� 

Dr Christoph Sowada z Uniwersytetu Jagiellońskiego Colle-
gium Medicum, przybliżył temat: „Finansowanie ochrony zdrowia� 
Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD”� Podkreślił, iż 
polski sektor ochrony zdrowia zmaga się z ciągłymi problemami 
finansowymi, zaś jakość i zakres oferowanej opieki zdrowotnej za-
sadniczo odbiega od determinowanych także przez członkostwo 

kraju w Unii Europejskiej oczekiwań i aspiracji większości Polaków� 
Niewątpliwie w porównaniu do przeciętnej unijnej i większości kra-
jów członkowskich UE polskie wskaźniki finansowe dla sektora nie 
wypadają korzystnie� 

Na temat „Obszaru informacyjnego ochrony zdrowia i jego 
wpływu na jakość świadczenia usług zdrowotnych” wypowiedział 
się dr Kajetan Wojsyk – Zastępca Dyrektora ds� informatycznych 
Centrum Systemów Informacyjnych ochrony Zdrowia� Autor przed-
stawił uwarunkowania tworzenia przestrzeni informacyjnej ochrony 
zdrowia - elementy składowe oraz zasady tworzenia tego syste-
mu� 

Dr Alicja Sobczak z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie 
Warszawskim, w wystąpieniu pt� Ocena polskiego systemu ochrony 
zdrowia” zaznaczyła, iż cechą polskiego systemu ochrony zdrowia 
jest relatywnie niski poziom finansowania na tle innych krajów Unii 
Europejskiej� Jednak ubiegła dekada charakteryzowała się bardzo 
wysokim tempem wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, przede 
wszystkim na świadczenia szpitalne� Doktor podkreśliła, iż moż-
na zidentyfikować rezerwy efektywności polskiego systemu opieki 
zdrowotnej, poprzez m�in� zmniejszenie liczby hospitalizacji z po-
wodu chorób przewlekłych, wzrost jakości udzielanych świadczeń, 
lepszą dostępność i zapewnienie ciągłości opieki� 

Prof� dr hab� W� Cezary Włodarczyk przedstawił temat“ Uwagi 
o reformowaniu opieki zdrowotnej w Polsce“, zwracając uwagę, iż 
w dwóch decyzjach: przekształcenie szpitali w spółki oraz druga 
planowana – decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia – 
racje za ich wprowadzeniem są mało przekonywujące, zarówno 
w kontekście oczekiwanych korzyści zdrowotnych jak i mogących 
się pojawić zagrożeń�

Notatkę sporządziła Jolanta Kubajka-Piotrowska 
Dział merytoryczny - Biuro Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych

STANOWISKO dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
przestrzegania obowiązujących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 14 stycznia 2013r�

Od 2000 roku obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 1999r� w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opie-
ki zdrowotnej (Dz� U� Nr 111, poz� 1314)�

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r� 
o działalności leczniczej (dz� U� Nr 112, poz� 654 z późn� zm�) od 
1 stycznia 2013r� obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 28 grudnia 2012r� w sprawie sposobu ustalania mini-

malnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz� U� z 2012r�, poz� 
1545), które zastąpiło rozporządzenie z 1999r�

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod-
miocie leczniczym ustala kierownik placówki po zasięgnięciu opinii 
kierowników jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych 
określonych w statucie jednostki, przedstawicieli organów samo-
rządu pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych działa-
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Pismo do Ministerstwa Zdrowia- normy zatrudnienia

jących na terenie placówki� Projekt tych norm opracuje naczelna 
pielęgniarka, przełożona pielęgniarek i położnych placówki we 
współpracy z pielęgniarkami i położnymi oddziałowymi� Ustalone 
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w danej 
placówce podlegają stałej kontroli kierownika podmiotu lecznicze-
go�

Kwestia dotycząca obsad pielęgniarskich uregulowana jest 
również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r� 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych (Dz� U� Nr 81, poz� 484), które określa, iż niezależnie 
od formy działalności podmiotu leczniczego, każdy świadczenio-
dawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warun-
kami udzielania świadczeń określonymi w ogólnych warunkach, 
odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi 
od świadczeniodawców, określonymi przez Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w szczegółowych materiałach informacyjnych 
dla poszczególnych rodzajów świadczeń (zarządzenia Prezesa 
NFZ)� Zapisy szczegółowych materiałów informacyjnych stanowią 
integralną część zawieranej z Funduszem umowy� W materiałach 
tych w wybranych świadczeniach gwarantowanych zawarte są 
także warunki dotyczące liczby i kwalifikacji zatrudnianego perso-
nelu medycznego, w tym też pielęgniarek i położnych, np� leczenie 
udaru mózgu w oddziale udarowym, anestezjologia i intensywna 
terapia, neonatologia� Świadczeniodawcy, którzy podpisali z NFZ 

umowę na realizacją świadczeń opieki zdrowotnej, są zobowiązani 
do przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia i podlegają 
nadzorowi oraz kontroli uprawnionych organów Narodowego Fun-
duszu Zdrowia�

Równocześnie należy nadmienić, iż zgodnie z § 4a ust�4 roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011r� w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz� U� 
Nr 140, poz� 1142, z późn� zm�) „zapewnienie opieki pielęgniar-
skiej lub położnych, o której mowa w ust� 1, w zakresie nieure-
gulowanym w niniejszym rozporządzeniu, następuje z uwzględ-
nieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej 
na podstawie przepisów o działalności leczniczej�” Oznacza to, 
iż w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie 
umowy z Funduszem, czyli finansowanych ze środków publicznych 
w tym zakresie minimalne normy zatrudnienia obowiązują każdego 
świadczeniodawcę�

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński

NACZELNA RADA  
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NIPIP-NRPiP – DM�0025�5�2013

Warszawa, 15 stycznia 2013r�

Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apelu-
ję o pilną nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 grudnia 2012r� w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz� U� z 2012r� poz� 1545)�

Uprzejmie proszę o wskazanie przyczyn, dla których treść wy-
danego przez Pana Ministra rozporządzenia znacząco odbiega od 
projektu z dnia 18 października 2012 roku przekazanego do kon-
sultacji społecznych�

Tego rodzaju sytuacja stawia pod znakiem zapytania zgodność 
rozporządzenia z niekwestionowaną na gruncie art� 2 Konstytucji 

RP zasadą poprawnej legislacji� Wydaje się także, iż tego rodzaju 
postępowanie pozostaje w opozycji do treści art� 7 ust� 4 pkt�3 
Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r� o Radzie Ministrów (tj�: Dz� U� 
z 2012r� poz� 392)� Stosownie do dyrektyw wypływających ze 
wspomnianego przepisu, Członek Rady Ministrów, realizując po-
litykę ustaloną przez Radę Ministrów, zobligowany jest do współ-
działania z przedstawicielami środowisk zawodowych, a takim 
jest przecież samorząd pielęgniarek i położnych� W treści art�50 
ust� 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r� o działalności leczniczej 
(dz� U� z 2011r� Nr 112, poz� 654 ze zm�), minister właściwy do 
spraw zdrowia zyskał uprawnienie do określania za pomocą roz-
porządzenia, sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
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pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami�

Zgodnie ze wspomnianym przepisem uczynić to może po za-
sięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz re-
prezentatywnych organizacji zawodowych� Należy tu podkreślić, że 
celem tego rozporządzenia ma być zapewnienie właściwej jakości 
i dostępności świadczeń zdrowotnych�

Nie może budzić wątpliwości, że pojęcie „właściwej jakości 
i dostępności świadczeń zdrowotnych” korespondować musi z wy-
rażonymi w treści art� 68 ust� 1 i ust� 2 Konstytucji RP, zasada-
mi powszechnego dostępu do ochrony zdrowia oraz dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych�

Cytowane przepisy stanowią, iż każdy ma prawo do ochrony 
zdrowia (art�68 ust� 1) oraz że obywatelom, niezależnie od ich sy-
tuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (art�68 ust�2)� Tymczasem wdrożenie przepisów rozporzą-
dzenia w obecnym kształcie doprowadzić może do ograniczania 
liczby pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych� Wskaźniki 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w polskich szpitalach są zna-
cząco niższe od wskaźników w innych krajach europejskich�

Należy również podkreślić, że Rozporządzenie w sprawie usta-
lania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych po-
winno być gwarantem nie tylko jakości realizowanych świadczeń 
zdrowotnych, ale także zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne pa-
cjentów oraz bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i położnych�

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie informo-
wała Pana Ministra o nieprawidłowościach związanych z ustala-
niem obsad pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, 
stosowanych praktykach dyżuru jednoosobowego w niektórych 
szpitalach lub znacznym ograniczaniu stanu zatrudnienia na jednej 
zmianie� Ponadto, treść rozporządzenia poza marginesem swo-
jego zainteresowania pozostawia wyniki prac Zespołu do Spraw 
Opracowania Sposobu Ustalania Norm Zatrudnienia Pielęgniarek 
i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, powołanego Zarzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2009roku (Dz� Urz� MZ� 
09�06�33)�

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami w omawianym brzmieniu, 
zatem nie tylko nie poprawi warunków pracy pielęgniarek i położ-
nych, ale przede wszystkim będzie miało negatywny wpływ na do-
stęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia 
art� 68 ust� 1 i ust�2 Konstytucji RP�

W tym stanie rzeczy Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
domaga się przywrócenia następujących zapisów przedmiotowego 
rozporządzenia zgodnie z którymi:

obsada pielęgniarek i położnych w oddziale lub innych  »
komórkach organizacyjnych o tym samym profilu nie 
może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na 
zmianie;

do minimalnych norm zatrudnienia nie wlicza się kadry  »
kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej;

przy ustalaniu minimalnej normy zatrudnienia w przed- »
siębiorstwie, w którym w którym wykonywane są stacjo-
narne świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpi-
talne, w oddziałach o poszczególnych profilach, przyjmuje 
się za średni czas świadczeń pielęgniarskich odpowiedni 
do kategorii opieki, zgodnie z propozycją zawartą w § 2 
projektu z dnia 18 października 2012 roku;

w bloku operacyjnym na jeden czynny stół operacyjny  »
(jednego operowanego pacjenta), świadczenia lecznicze 
powinna wykonywać co najmniej jedna pielęgniarka albo 
położna operacyjna i jedna pielęgniarka albo położna 
asystująca pielęgniarce lub położnej operacyjnej�

Wykreślenie powyższych zapisów nie było konsultowane z sa-
morządem zawodowym pielęgniarek i położnych� Dlatego niepokoi 
i jednocześnie dziwi fakt, iż tak ważny dla naszych grup zawodo-
wych akt prawny nie uwzględnia trzyletniego dorobku ekspertów, 
przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych biorących 
udział w pracach Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustala-
nia Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Za-
kładach Opieki Zdrowotnej, o którym mowa wyżej�

Pragnę także zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, iż prawi-
dłowo ustalona obsada pielęgniarek i położnych zapobiega wystę-
powaniu zdarzeń niepożądanych we wszystkich podmiotach lecz-
niczych� Dlatego w ocenie samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych, przedmiotowe rozporządzenie uwzględniające przed-
stawione powyżej propozycje, powinno obowiązywać we wszyst-
kich podmiotach leczniczych, bez względu na ich rodzaj�

Szanowny panie Ministrze,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy 
sprzeciw wobec treści nowo wydanego rozporządzenia w obecnym 
brzmieniu i wnosi o uwzględnienie powyższych uwag w dalszej 
pracy kierowanego przez Pana Urzędu� Ponadto Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych wskazuje na konieczność nowelizacji in-
nych aktów prawnych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie 
systemu opieki zdrowotnej niezależnie od źródeł i form finanso-
wania�

Prezes

dr n. med. Grażyna Rogala - Pawelczyk
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Zaproszenie do Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
w sprawie minimalnych norm zatrudnienia w oddziałach noworodkowych

MINISTERSTWO ZDROWIA
Szef Gabinetu Politycznego

Juliusz Krzyżanowski
MZ-GM-079-2472-164/MW/13

Warszawa, 18�01�2013r�

Pani
Grażyna Rogala - Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18�01�2013r� znak NIPIP-NRPiP-DM�0025�13�2013 pragnę zaprosić Panią wraz z Prezydium Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych na spotkanie z Ministrem Zdrowia, Panem Bartoszem Arłukowiczem, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 
2013r� o godz� 12�00 w Warszawie w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul� Miodowej 15�

Z wyrazami szacunku
Szef
Gabinetu Politycznego 
Juliusz Krzyżanowski

W odpowiedzi na pismo w sprawie zasadności rotacji persone-
lu pielęgniarskiego do innych jednostek organizacyjnych podmiotu 
leczniczego i wpływu posunięć kadrowych na bezpieczeństwo pa-
cjentów informuję, że:

Rotacyjne oddelegowywanie pielęgniarek do pracy w innej 
jednostce podmiotu leczniczego jest zgodne z przepisami prawa� 
Stanowi o tym Kodeks Pracy, w myśl przepisów którego pracodaw-
ca ma prawo do oddelegowania pracownika na inne stanowisko 
pracy do 3 miesięcy w roku włącznie, z zastrzeżeniem, że czynno-
ści zawodowe wykonywane na powierzonym stanowisku pracy są 
zgodne z kartą stanowiska pracy pracownika� 

Przez oddelegowanie pielęgniarki / położnej należy rozumieć 
przeniesienie do pracy w innej jednostce organizacyjnej podmiotu 
leczniczego na co najmniej jeden dyżur, a nie oddelegowanie na 
wykonanie określonych czynności medycznych do innej jednostki 
organizacyjnej i powrót do jednostki macierzystej w czasie trwania 
jednego dyżuru�

Pielęgniarka, położna jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo 
powierzonych jej opiece pacjentów, jest zobowiązana do ich ochro-

ny przed wszelkimi zdarzeniami niepożądanymi� Zobowiązanie 
pielęgniarek i położnych do bezpiecznego wykonywania pracy na 
każdym stanowisku pracy wynika głównie z:

zasad wykonywania zawodu zgodnie z aktualną wiedzą  »
medyczną, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną sta-
rannością, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prze-
strzeganie procedur sanitarno-epidemiologicznych (pro-
cedur dotyczących higieny personelu, pacjenta, narzędzi 
i sprzętu medycznego, powierzchni, żywienia oraz żyw-
ności) w świadczeniu usług medycznych i higienicznych�

„Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu 
przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szcze-
gólności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji 
zdrowia� Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust� 1, pielę-
gniarka wykonuje przede wszystkim poprzez: 

rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych, 1� 

Szczecin, styczeń 2013
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rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,2� 

sprawowanie opieki pielęgnacyjnej,3� 

realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, le-4� 
czenia i rehabilitacji,

samodzielne udzielanie w określonym zakresie świad-5� 
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych,

edukację zdrowotną� 6� 

Przepisów ogólnych m�in� Kodeksu Pracy, a nawet Kodek- »
su Karnego, który w art� 152-164 czyni każdą osobę od-
powiedzialną za nieumyślne spowodowanie śmierci, utra-
ty zdrowia, funkcjonowania, zdolności do pracy, a także za 
nie udzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie za-
grożenia życia lub zdrowia� Szczególnie odpowiedzialność 
ta spada na osoby, które miały obowiązek troszczenia się  
o najmłodszych podopiecznych, którzy to swoich potrzeb 
nie potrafią jeszcze wyartykułować� 

Dyscypliny, dobrej woli, rozumnego i odpowiedzialne- »
go postępowania personelu pielęgniarskiego w oparciu 
o aktualną wiedzę, obowiązujące akty prawne i normy PN 
EN, procedury i standardy postępowania medycznego�

Podstawę wszelkich działań w zakresie określania minimal-
nych norm zatrudnienia w danej jednostce organizacyjnej podmio-
tu leczniczego stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Zdrowotnej z dnia 21�12�1999r�, w myśl którego pracodawcy są 
zobowiązani do respektowania zapisów powyższego rozporządze-

nia, w tym do zapewnienia bezpiecznej liczby personelu pielęgniar-
skiego do opieki nad pacjentami� Zmniejszanie liczby pielęgnia-
rek sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem do jednej 
osoby na dyżurze prowadzić może do zagrożenia bezpieczeństwa 
pacjentów i zdarzeń niepożądanych lub znacznego zwiększenia ich 
liczby�

Dotychczasowe doświadczenia Konsultantów w dziedzinie pie-
lęgniarstwa wskazują jednoznacznie, że wykroczenia zawodowe 
pielęgniarek i położnych wynikają nie tylko z zaniedbań lub zanie-
chania oraz nieprzestrzegania zasad sprawowania opieki, ale często  
z powodu niedostatków w organizacji pracy spowodowanych zbyt 
dużą liczbą podopiecznych przypadających na jedną pielęgniarkę� 
Nie można za to obarczać odpowiedzialnością prawną tylko pielę-
gniarek i położnych, ale nie można zwolnić ich od odpowiedzial-
ności moralnej, w myśl której są one zobowiązane do czynienia 
starań, aby respektowano prawa pacjenta do właściwej opieki 
i leczenia� Są one zobowiązane przekazywać kierownictwu zakładu 
swoje wnioski dotyczące organizacji opieki i organizacji pracy i do-
magać się ich spełnienia�

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

mgr Maria Smalec

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul.Arkońska 4, 71-455 Szczecin 

smalec@spwsz.szczecin.pl 

tel.91 813 9016 , 664988379, fax. 91 813 9009

Mobbing w pracy pielęgniarki/położnej1 

1Istotą mobbingu jest naruszenie norm etyczno – moralnych� 
Neguje on podstawową zasadę współżycia międzyludzkiego – za-
sadę traktowania człowieka jako celu i wartości samej w sobie� 
Ponadto mobbing stanowi pogwałcenie fundamentalnych zasad, 
na których opierają się prawa człowieka – zasady równości i god-
ności� Definicją wiążącą dla zjawiska mobbingu w warunkach 
polskich, jest definicja podana w 2004 roku w Kodeksie Pracy, 
mówiąca o tym, iż „mobbing oznacza działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastrasza-
niu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmie-
szenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu 
współpracowników”.

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, wywołanym przez wiele 

1 Autor opracowania: 
Danuta Kunecka, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia 
Publicznego, mail: dankak@autograf�pl

czynników� Dlatego na podstawie dotychczasowych obserwacji 
można stwierdzić, iż nie istnieje schemat jednoznacznie pozwala-
jący diagnozować potencjalne zagrożenie mobbingiem� Dla celów 
analizy i diagnozy tego zjawiska wyodrębniono następujące czyn-
niki:

wynikające z wpływu otoczenia na organizację, tj� sytu- »
acja polityczno – gospodarcza kraju, wysokie bezrobocie, 
lęk przed utratą pracy, postępujący proces indywidualiza-
cji stosunków pracy, a zatem sytuacja na rynku pracy,

wewnątrzorganizacyjne tj� sztywny, zhierarchizowany  »
sposób zarządzania, zła organizacja pracy, autokratyczny 
lub niekiedy zbyt liberalny styl zarządzania, powodujące 
„organizacyjny nieporządek”, a zatem struktura i kultura 
organizacyjna, które sprzyjają wytworzeniu się „organiza-
cyjnej kultury mobbingu”,

związane z osobą mobbera (prześladowcy) i mobbowa- »
nego (ofiary)�
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Wyodrębniono pewien zespół cech indywidualnych, predyspo-
nujących do przyjęcia roli zarówno mobbera (to osoba charakte-
ryzująca się osobowością nadmiernie kontrolującą, neurotyczną, 
czy wręcz tchórzliwą), jak i mobbowanego (którym może stać się 
potencjalnie każdy pracownik, zarówno osoby niedostosowane, 
bierne, o niskim poczuciu własnej wartości, jak i osoby posiadające 
cechy powszechnie spostrzegane jako pozytywne i predysponują-
ce osobę do odnoszenia sukcesów, zdolni, ambitni, wykształceni), 
których specyficzna sytuacja życiowa, bądź wykrycie i wskazanie 
przez niego nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, czy 
też odmienne poglądy, orientacja religijna, polityczna, seksualna, 
czy chociażby inny kolor skóry powodują, że staje się ona w oczach 
mobbera „zagrożeniem” dla niego, czy jego pozycji�

Mobbingu nie tworzą instytucje, ale ludzie� Dlatego najczęściej 
stosowaną klasyfikacją jest ta dokonana w oparciu o stosunek za-
leżności ofiary i sprawcy oraz uwzględniająca pozycję osoby go 
inicjującej� Tym samym najczęściej rozróżnia się:

mobbing poziomy, horyzontalny, grupowy (pracownik –  »
pracownik),

mobbing pionowy lub pochyły, wertykalny, zstępujący  »
(przełożony – pracownik),

mobbing pionowy, wertykalny, wstępujący (pracownik –  »
przełożony), 

mobbing mieszany (połączenie kilku ww�)� »
Uwzględniając zamiar, jaki przyświeca osobom inicjującym 

mobbing możemy wyróżnić:

mobbing perwersyjny – gdy agresor zmierza do znisz- »
czenia drugiej osoby w celu umocnienia swojej władzy,

mobbing strategiczny – celem agresora jest zmuszenie  »
do dymisji osoby, której chce się pozbyć, a której nie ma 
się nic do zarzucenia,

mobbing instytucjonalny – zamiarem inicjatora jest ma- »
nipulowanie podwładnymi i eksploatowanie ich bez ogra-
niczeń�

Leymann wyodrębnia cztery fazy mobbingu, poprzedzone fazą 
wstępną, gdzie podłożem do zaistnienia patologii jest zła atmosfera 
w pracy, zwykle wywołana złym zarządzaniem, niekiedy ukrytym 
w formie konfliktem, w typowy sposób eskalowanym� Dochodzi do 
naruszenia poczucia bezpieczeństwa ofiary, naruszenia warunków 
pracy, często agresor unikając otwartego dialogu, odmawia komu-
nikacji wprost� Następuje dyskwalifikowanie oraz deprecjonowanie 
ofiary, jej stopniowa izolacja, pojawiają się zawoalowane formy 
szykan, co niekiedy skutkuje popełnianiem błędów przez ofiarę, 
kolejne fazy to:

pierwsza (perwersyjne uwiedzenie) – nieadekwatna per- »
cepcja sytuacji mobbingowej,

druga (perwersyjna inicjacja) – to częste, systematyczne,  »
wrogie traktowanie ofiary, nie wywołujące zazwyczaj re-
akcji ze strony otoczenia,

trzecia (perwersyjna eskalacja) – nasilenie się agresji  »
mobbera nad słabnącą ofiarą� Stosowane metody stają 
się jawne i widoczne nawet dla otoczenia, często sta-

ją się uporządkowaną, zorganizowaną formą przemocy 
psychicznej, osoba mobbowana zaczyna się załamywać 
psychicznie, zaczyna popełniać błędy, potwierdzając 
w ten sposób opinię na swój temat jako niekompetent-
nym i konfliktowym pracowniku,

czwarta (perwersyjna eksterminacja) – następuje fi- »
zyczna, psychiczna i społeczna degradacja ofiary, która 
zostaje całkowicie wyeliminowana z grupy pracowniczej 
poprzez zwolnienie, przeniesienie, przejście pracownika 
na emeryturę lub rentę, bądź ciągłe korzystanie ze zwol-
nień lekarskich, w wyniku poważnych problemów zdro-
wotnych, niekiedy również rodzinnych, często całkowicie 
niezdolna do pracy� 

Wyróżnione fazy mają charakter hipotetyczny, w rzeczywistości 
mobbing nie musi przebiegać przez wszystkie cztery fazy� Możliwe 
jest zrealizowanie się dowolnych kombinacji faz� Jako model opi-
sujący powstawanie i przebieg zjawiska mobbingu przyjęto model 
spirali, przypominającej tornado, które zwiększając swoje rozmiary, 
wciąga w swój wir coraz więcej osób, powodując poważniejsze 
i trudniejsze do zniwelowania skutki, a tym samym pociąga za 
sobą ogromne koszty: psychiczne i społeczne oraz finansowe�

Impuls zjawiska mobbingu utożsamiany jest z konfliktem 
i bardzo często, to właśnie konflikt leży u jego podłoża� Niemniej 
w zespołach pracowniczych jest on zjawiskiem naturalnym, a sam 
konflikt nie jest jeszcze mobbingiem� W przypadku mobbingu trwa 
on długo, narasta i przybiera wyszukane formy (opisane w artykule: 
Negatywne zachowania w miejscu pracy – czy to już mobbing?), 
a jedna ze stron w nim uczestniczących zamiast podejmować pró-
by jego rozwiązania, podtrzymuje go, czy w zamierzony sposób 
doprowadza do jego eskalacji� Z etycznego punktu widzenia mob-
bing zawsze jest złem i wymaga jednoznacznej negatywnej oceny, 
bez względu na skalę zjawiska, czy okoliczności mu towarzyszące� 
Należy jednak pamiętać, że nie ma takiej grupy osób czy takiego 
zawodu, które byłyby całkowicie wolne od występowania negatyw-
nych zachowań w ich miejscu pracy, czy zjawiska mobbingu, ale 
zawsze łatwiej i taniej jest zapobiegać, aniżeli ponosić koszty ich 
występowania� Wszystko zależy od ludzi zatrudnionych w danym 
miejscu, ale to przede wszystkim kadra zarządzająca, może podej-
mować działania stricte zapobiegawcze� Prewencja takich zacho-
wań realizowana może być w różny sposób i na różnym poziomie 
(pierwotna, wtórna)� To jednak w przypadku wystąpienia mobbingu, 
działania te powinny jasno określać reguły postępowania wobec 
poszkodowanego, ale przede wszystkim wskazywać restrykcje dla 
prześladowcy� Największe znaczenie odgrywają tutaj obok uświa-
domienia istoty tych zachowań, promowanie pewnych „dobrych 
praktyk” związanych z traktowaniem pracownika w miejscu pracy, 
mające na celu zapewnić pracownikowi prawidłowe warunki pracy, 
nie tylko materialno – ekonomiczne, ale również emocjonalno – 
psychiczne, stwarzające szansę rozwoju i możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności zawodowych, a tym samym wpływających na 
efektywność i osiągane wyniki w całej placówce�

Bibliografia dostępna u autorki�
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Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera

Choroba Alzheimera to postępujące zwyrodnienie komórek 
mózgowych� Komórki te ulegają zniszczeniu, w wyniku czego 
zmniejsza się objętość tkanki mózgowej� Choroba Alzheimera jest 
najczęstszą postacią otępienia w którym zaburzone są wyższe 
funkcje korowe, jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, li-
czenie, zdolność uczenia się, język i ocena� Świadomość nie jest 
zaburzona� Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy obniżenie 
kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem 
i motywacją� Otępienie powoduje spadek funkcji intelektualnych 
i wpływa na podstawowe aktywności życiowe, jak: mycie się, ubie-
ranie, jedzenie, higienę osobistą, wydalanie i czynności higienicz-
ne� Objawy zawsze rozpoczynają się nagle, narastają w sposób 
powolny i postępujący i są nieodwracalne� Choroba trwa około 
5-12 lat�

Przyczyny choroby Alzheimera

Nie udało się w pełni wyjaśnić przyczyn choroby� Choroba ta, to 
zanik mózgu spowodowany odkładaniem się w nim substancji biał-
kowej, zwanej amyloidem, który jest toksyczny dla komórki mózgo-
wej i powoduje jej śmierć� W chorobie tej obserwuje się znaczny 
niedobór substancji zwanej acetylocholiną, niezbędnej do prawi-
dłowego funkcjonowania komórek mózgowych� Wraz ze spadkiem 
stężenia acetylocholiny powstaje więcej blaszek starczych i docho-
dzi do zwyrodnienia włókienkowego neuronów� Możliwymi czynni-
kami ryzyka są: wiek pacjenta, niski poziom wykształcenia, gene-
tyczne czynniki( mutacje genów)�

Rozpoznanie choroby 

Pewne rozpoznanie stawia się na podstawie badania sekcyj-
nego� Rozpoznanie z dużym prawdopodobieństwem poprzedza 
wywiad, stwierdzone objawy, badania za pomocą testów neuropsy-
chologicznych, badań laboratoryjnych, radiologicznych i tomografii 
komputerowej� Choroba występuje u osób po 65 roku życia i stop-
niowo prowadzi do zaniku umiejętności nabytych w dzieciństwie, 
upodabniając się do zachowań dziecka w wieku szkolnym, a póź-
niej przedszkolnym� Starzenie się naszego społeczeństwa i wzrost 
osób starszych, stanowić będzie główny problem służby zdrowia 
i opieki społecznej�

Diagnostyka opiera się na powszechnie przyjętych kryteriach 
ICD-10, DSM IV�

Objawy choroby

Wczesnym objawem choroby są kłopoty z pamięcią� Najpierw 
zawodzi pamięć krótkotrwała: pacjent pamięta wydarzenia sprzed 
wielu lat, ale nie potrafi sobie przypomnieć tego, co miało miejsce 
niedawno� W miarę postępu choroby utrata pamięci nasila się� Po-
garsza się zdolność wysławiania się, rozumienia i rozpoznawania 
innych osób� Do pozostałych objawów można zaliczyć: utratę po-
czucia czasu i miejsca, rozdrażnienie lub pobudzenie, nierozpo-
znawanie znajomych i rodziny, depresję, uwstecznianie sprawności 
intelektualnej, brak kontroli nad ruchami ciała, bezsenność, wa-
hania nastroju, nietrzymanie moczu, zaparcia�W późniejszych eta-
pach pacjent traci zdolność wykonywania codziennych czynności 

i posługiwania się przedmiotami codziennego użytku� Dochodzi do 
utraty zdolności poznawczych, zaburzeń wzrokowych-przestrzen-
nych oraz zaniku poczucia czasu� Pacjent staje się zależny całko-
wicie od innych osób� Chorzy odczuwają przymus chodzenia albo 
nieruchomego siedzenia przez wiele godzin� Do częstych objawów 
należy pobudzenie, niepokój, powtarzanie słów i urojenia� Pacjent 
może doznawać omamów, być agresywny lub potulny� W stadium 
zaawansowanym dochodzi do głębokiego upośledzenia możliwo-
ści poznawczych, zaburzeń świadomości i stanu czuwania� W tym 
okresie pacjent staje się osobą leżącą występują trudności w przyj-
mowaniu posiłków i ze względu na długotrwałe unieruchomienie 
dochodzi do powikłań: odleżyn, zapaleń płuc�

Leczenie 

Obecnie nie istnieją możliwości na wyleczenie całkowite cho-
roby, nie można też naprawić uszkodzeń, które się dokonały w mó-
zgu� Stosowane leki zwiększają ilość przekaźników chemicznych 
potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania komórek mózgo-
wych, zmniejszają częstość omamów i pobudzenia, poprawiają 
nastrój, łagodzą lek, regulują wypróżnienia, łagodzą zaburzenia 
snu� Ze względnie dużym powodzeniem w spowolnieniu objawów 
stosuje się inhibitory esterazy acetylocholinowej, tj� riwastygminę, 
donepezil, galantaminę� Zaleca się też stosowanie memantyny� We 
wczesnych stadiach choroby dostosowaną do możliwości chorego 
stosuje się terapię wspomagającą: psychoterapię, terapię zajęcio-
wą, terapię kognitywną czyli trening pamięci, terapię walidacyjną, 
dogoterapię, muzykoterapię, aromaterapię oraz ćwiczenia fizyczne 
itp�

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym jest niezwykle złożona i wymaga pełnego 
zaangażowania ze strony wszystkich członków zespołu zajmujące-
go się pacjentem�

Członkowie zespołu to: pielęgniarka, lekarz rodzinny, pielę-
gniarka środowiskowo-rodzinna, pracownik socjalny, fizykotera-
peuta, terapeuta prowadzący terapię zajęciową, prawnik, grupy 
wspierające (chorego i opiekunów)�Chorzy z demencją wymagają 
pomocy, nawet jeżeli o nią nie proszą� Głęboka utrata samodzielno-
ści, niezależności, zwłaszcza przy świadomości pogarszających się 
funkcji intelektualnych, powoduje, że chorzy zamykają się we wła-
snym, świecie, wtedy, gdy nie są w stanie wypełniać i kontrolować 
nawet najbardziej podstawowych funkcji fizjologicznych� Opieka 
musi uwzględniać działania medyczne, socjalne i psychologiczne, 
powinna ona dotyczyć nie tylko samego pacjenta, ale również jego 
rodziny i opiekunów� Wszelkie działania dążą do podtrzymywania 
sprawności umysłowej, podtrzymywania funkcjonowania społecz-
nego, leczenia chorób towarzyszących� Ważną rolą w opiece nad 
pacjentem jest jego edukacja w początkowych stadiach choroby, 
oraz edukacja rodzin i opiekunów ukazując jak ciężka, wyczer-
pująca będzie to opieka początkowo polegać będzie na dozorze 
czynności, które pacjent wykonuje sam a później opieka i pielę-
gnacja całą dobę spocznie na barkach opiekującego się naszym 
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pacjentem� Zadaniem pielęgniarki jest przedstawienie różnych 
metod instytucjonalnej opieki i wsparcia w grupach , stowarzysze-
niach alzheimerowskich, kiedy to rodziną będzie zmęczona opieką 
może zwrócić się tam o pomoc� Pielęgniarka edukując uczula, że 
nie należy traktować chorego jak zła koniecznego, mimo, że jego 
zachowanie nie jest prawidłowe� Objaśnia też, że właściwa opieka 
w domu pozwala zachować godność i względną jakość życia, ogra-
nicza cierpienie a traktowanie swoich bliskich z miłością, serdecz-
nością przynosi dobre efekty�

Postępowanie z chorym

Konieczne jest zapewnienie choremu poczucia bezpieczeń-
stwa – najlepiej w jego własnym domu, aby nie nasilać zaburzeń 
świadomości� Pokój powinien być jasny, dostarczający bodźców 
związanych ze zmianą pór dnia, wyposażony w sprzęt RTV, aby 
pomóc choremu w orientacji i zwrócić jego uwagę� Obecność 
znajomych i ich wizyty pomagają pacjentowi zorientować się 
w otoczeniu oraz stymulują funkcje społeczne� W niektórych przy-
padkach możliwe jest prowadzenie chorych na oddziałach opieki 
dziennej lub w ośrodkach całodobowej grupy wsparcia w opiece 
nad chorym z chorobą Alzheimera� W przypadku koniecznej hospi-
talizacji należy unikać umieszczania chorych w jednoosobowych, 
ciemnych salach� Wyjaśnienia udzielane pacjentowi powinny być 
krótkie i proste, zawierać zrozumiałe treści� Przyniesienie do szpi-
tala przedmiotu osobistego zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
chorego� Pamiętać należy, aby personel medyczny nosił duże iden-
tyfikatory z imionami i nazwiskami oraz często przedstawiał się 
– poprawiając orientację i zwiększając poczucie bezpieczeństwa 
pacjentów z otępieniem� Łatwiej nawiązujemy kontakt z pacjentem 
poprzez dotyk np� trzymanie go za rękę co wzbudza zaufanie�

Do podstawowych zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem 
należą:

działania wspierające (motywacja, dodawanie otuchy), »
wspieranie i kształcenie opiekunów, »
ustalenie niezmiennego planu dnia i zapisanie wytycz- »
nych,

poprawa higieny snu, »
rehabilitacja – ćwiczenia w celu zmniejszenia niepokoju  »
ruchowego, terapia zajęciowa, muzykoterapia, dogotera-
pia, 

ciągła stymulacja poznawcza (wpływa na zwolnienie  »
postępu choroby), pokazywanie zegarów i kalendarzy, 
ćwiczenie pamięci, orientacji, zachowania, pobudzanie 
aktywności poprzez terapię zajęciową i rekreacyjną, 
uczenie lub podtrzymywanie zdolności do wykonywania 
czynności dnia codziennego,

zmiana otoczenia pod kątem ochrony i bezpieczeństwa  »
chorego (rozpoczęte czynności rzadko są kończone – 
stąd niebezpieczeństwo pozostawienia włączonego gazu, 
czy odkręconej wody),

stała ocena potrzeb współmałżonka/opiekuna� »
Pielęgniarka kładzie nacisk na prawidłowe odżywianie, higienę 

osobistą, bezpieczeństwo chorego (wypadki w domu)� Informuje 
ona rodzinę, że nie ma ograniczeń co do aktywności życiowej czy 
diety pacjenta� Postępowanie pielęgniarskie w opiece nad chorym 
powinno być indywidualnie dostosowane do możliwości rodziny, 

dostępności do opieki medycznej, socjalnej i psychologicznej� 
W każdym z etapów choroby zapominania, zagubienia i głębokie-
go otępienia wymagana jest pewna modyfikacja opieki� Związane 
z zaburzeniami pamięci zaburzenia orientacji powodują dezorien-
tację w miejscu i czasie� Luki pamięciowe wypełniane są konfa-
bulacjami� Chory pozornie funkcjonujący według znanych rodzinie 
zasad stopniowo zmienia swój rys charakterologiczny, staje się 
niecierpliwy, uparty, nie stanowi już oparcia dla członków rodziny, 
coraz częściej od tej pory będzie bowiem sam wymagał wsparcia 
ze strony bliskich� Budzi to głębokie emocje nie tylko w samym 
pacjencie, ale również u jego najbliższych� Pełna akceptacji i edu-
kacyjnej pomocy oraz wsparcia opieka pielęgniarska będzie prze-
chodzić stopniowo w działania przede wszystkim pielęgnacyjne� 
Pielęgniarka zawsze uprzedza i przygotowuje rodzinę na fakt, że 
w ostatnim etapie choroby, występuje zupełne uzależnienie chore-
go od opiekunów� Pacjent traci pamięć, jest całkowicie zdezorien-
towany, nie rozumie słów, nie rozpoznaje najbliższych, pojawiają 
się u niego : nie trzymanie moczu i stolca, odleżyny, infekcje układu 
moczowego, oddechowego, zatory płuc� To wtedy niezwykle istot-
ne jest wsparcie i właściwe wskazówki pielęgnacyjne dla rodziny 
pacjenta ze strony lekarza rodzinnego, psychologa i pracowników 
socjalnych oraz pielęgniarki� Wtedy, też należy rozważyć realne 
możliwości opieki nad chorym w domu i wspólnie z rodziną podjąć 
decyzję o ewentualnym umieszczeniu chorego w ośrodku opieki 
dziennej lub całodobowej�

 Tak więc widzimy, jak ogromną rolę do odegrania ma w tym 
przypadku osoba pielęgniarki� To ona jest pierwszą osobą, która 
wprowadza rodzinę lub opiekunów w świat osoby chorej na Al-
zheimera i wraz z rodziną pomaga dostosować mieszkanie do 
jego potrzeb� Pielęgniarka jest pierwszym nauczycielem opiekuna 
w sprawowaniu prawidłowej opieki nad osobą chorą, a w później-
szych etapach choroby jest osobą najbardziej wspierającą� Bez jej 
profesjonalnej wiedzy i pomocy opieka nad chorym byłaby dużo 
trudniejsza�

Janina Aleszczyk

Licencjat pielęgniarstwa

Patronka Szczecinek

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

Wyrazy głębokiego współczucia Koleżance Zenonie Paculda 
z powodu śmierci Męża 

składają 

koleżanki i koledzy z Kliniki 
Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych 

i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK 1 w Szczecinie�

KONDOLENCJE
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Z jakimi postawami środowiska społecznego najczęściej spotykają się ludzie 
niepełnosprawni?

Coraz więcej ludzi w Polsce i na świecie dotyka problem cho-
roby i jej następstw, czyli niepełnosprawności oraz niesamodziel-
ności spowodowanej wieloma czynnikami dotykając nas samych, 
członków rodziny, przyjaciół lub znajomych� Nie zawsze wiemy jak 
poradzić sobie z tym problemem� Jak mamy funkcjonować w obli-
czu niepełnosprawności - w świecie, w którym panuje przekonanie, 
że tylko piękni, młodzi i sprawni są pełnowartościowymi członkami 
społeczeństwa� Często mimo dobrej woli nie wiemy i nie potrafimy 
odnaleźć się w towarzystwie ludzi niepełnosprawnych� Jesteśmy 
pełni obaw jak traktować takiego człowieka lub też jak inni nas 
potraktują� Jak ta inność będzie wpływać na nasze życie i wreszcie 
czy niepełnosprawność może nas w jakimś stopniu ograniczyć lub 
ukazać postawy dobra i życzliwości wobec człowieka posiadające-
go ograniczenia�

 DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W dzisiejszych czasach wiele się mówi o osobach niepełno-
sprawnych przytoczmy więc, jak definiowana była niepełnospraw-
ność i jaką drogę przebyła sama terminologia w określaniu stanu 
odbiegającego od przyjętych norm zdrowotnych�

Tak więc określenia „inwalida”, „inwalidztwo”, „osoba trwale 
poszkodowana na zdrowiu”, „osoba upośledzona”, „kaleka” zosta-
ły zastąpione przez terminy „osoba niepełnosprawna” i „niepełno-
sprawność”� Widać tu zmianę - negatywnie brzmiące określenia 
zastąpiono pozytywnymi� A wizerunek osoby niepełnosprawnej, 
niesamodzielnej, bezbronnej, nie potrafiącej samodzielnie zadbać 
o siebie i własne interesy osoby „innej” od reszty „normalnego” 
społeczeństwa, zastępowany jest przez wizerunek osoby, nieustan-
nie napotykającej na bariery tworzone przez osoby „normalne”� 
I właśnie te bariery, a nie cechy osoby niepełnosprawnej, stano-
wią główną przeszkodę w funkcjonowaniu na równych prawach 
w społeczności�

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące 
pojęcia niepełnosprawności uwzględniając stan zdrowia człowie-
ka:

„Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub 
nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod 
względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym

Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź nie-
możność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego 
życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka

Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap)- ułom-
ność wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograni-
czająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpo-
wiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi 
uwarunkowaniami”�

Medyczna definicja brzmi:

„Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub psy-
chiczny, trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia 

wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami 
prawnymi i społecznymi�”1

Ustawa o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej określa:

„Niepełnosprawność – trwała lub okresowa niezdolność do 
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego 
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca 
niezdolność do pracy�”2

Jak widzimy przytoczone definicje są prawie jednobrzmiące 
i ujmują trzy elementy życia człowieka a mianowicie stan zdrowia 
fizycznego, psychicznego oraz funkcjonowanie w życiu społecznym� 
Jednostki chorobowe mające wpływ na niepełnosprawność, unie-
możliwiające prawidłową egzystencję człowieka wynikają z chorób 
genetycznych, nabytych, nieszczęśliwych wypadków� Niepełno-
sprawność społeczna dotyka ludzi, którzy z różnych przyczyn nie 
są w stanie samodzielnie lub prawidłowo funkcjonować w społe-
czeństwie jak np� narkomani, alkoholicy i więźniowie�

Pamiętać jednak należy, że wszystkie te grupy osób niepełno-
sprawnych bez względu na rodzaj swojej niepełnosprawności są 
pełnoprawnymi członkami społeczeństwa z należnymi im prawami, 
przywilejami i obowiązkami wynikającymi z mocy prawa obowiązu-
jącego dane społeczeństwo�

POSTRZEGANIE WŁASNEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoby niepełnosprawne możemy podzielić na dwie grupy� 
Pierwsza z nich to osoby z nabytą niepełnosprawnością w wyniku 
wypadku lub choroby, druga grupa to osoby niepełnosprawne od 
urodzenia� W zależności od czasu doznania dysfunkcji różne jest 
podejście do własnych ułomności�

Zacznijmy od grupy, która poznała życie człowieka bez ograni-
czeń, a ze stanem niepełnosprawności zetknęła się nagle z powo-
du choroby lub wypadku� Powstanie wady powoduje zawirowanie 
w życiu człowieka� Odbija się ono szerokim echem w jego rodzinie, 
grupie znajomych i przyjaciół nie pozostając bez znaczenia na wza-
jemne relacje� Gwałtowność zmian powodowanych powstaniem 
niepełnosprawności opisała psycholog N�K� Cohn w 1961 r� dzieląc 
je na pięć stadiów reakcji:

Stadium szoku psychicznego  » - człowiek nie chce przy-
jąć do wiadomości zaistniałego faktu, uważa, że to po-
myłka, zły sen, nie rozumie i nie chce uświadomić sobie 
powstałej sytuacji�

Stadium oczekiwania wyleczenia »  tj� radykalnej zmia-
ny zaistniałej sytuacji, z którą jednostka nie może się 
pogodzić�

Stadium opłakiwania straty  » - jednostka musi przyjąć 
do wiadomości obiektywną sytuację, traci nadzieję na 

1  http://www�wszystkodlanas�org�pl/
2  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r�
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powrót do sytuacji poprzedniej i na wyleczenie, przestaje 
oczekiwać zmiany zaistniałego faktu� Człowiek znajdu-
je sie w stanie ostrego dystresu� Pojawiają się reakcje 
agresji wobec siebie, bądź wobec innych� Nierzadko są 
myśli samobójcze� Dominuje żal nad sobą i opłakiwanie 
straty, czasem poddanie się losowi i bierność, apatia, 
uzależnienie od innych�Jednostka spostrzega przeszkodę 
jaka się pojawiła jako niedajacą się usunąć�

Stadium zachowania obronnego »

zachowanie zdrowe a) - zachowanie jednostki nasta-
wione jest na pozytywne działanie: zaczyna ona walczyć 
z niepełnosprawnością, chce zrobić wszystko, co może 
poprawić jej sytuację zdrowotną�

zachowanie neurotyczne b) - zachowanie obronne może 
być uznane za neurotyczne wówczas, gdy niepełno-
sprawna jednostka stosuje mechanizm zaprzeczania�

Stadium końcowego przystosowania  » - jednostka, 
która osiągnęła przystosowanie do trwałej fizycznej nie-
pełnosprawności, zaczyna ją uważać za jedną z wielu 
swoich cech� Niepełnosprawność przestaje stanowić 
przeszkodę, z którą należy walczyć�”33

Widzimy tu wiele sytuacji, które musi przejść osoba w wyniku 
doznania nagłej choroby lub wypadku� Wymienione stadia związa-
ne z akceptacją aktualnego stanu są rozłożone w różnym czasie 
dla różnych ludzi� W procesie przechodzenia od szoku psychiczne-
go do stanu końcowego przystosowania ważne jest, aby człowiek 
poddany obciążeniom stresowym otrzymał odpowiednią pomoc 
i wsparcie medyczne i psychiczne od bliskich sobie osób� Osoba 
taka powinna być ukierunkowywana i motywowana na zdobywanie 
nowych celów w przyszłości, które są do zdobycia bez względu 
na to czy jest się osobą sprawną czy z ograniczeniami� Aby mieć 
całkowity pogląd na postrzeganie siebie jako osoby niepełno-
sprawnej przeanalizować musimy jeszcze sytuację osób objętych 
niepełnosprawnością od urodzenia� E�Levine w 1972r� przeprowa-
dziła badania nad dziećmi głuchymi od urodzenia i stwierdziła, iż 
stosunek ich do niepełnosprawności zależał od zachowania ich ro-
dziców i opiekunów� „Jeśli wpływ ten jest korzystny, rozwój dziecka 
przebiega normalnie, jeśli postawy i zachowania otoczenia są nie-
właściwe, rozwój dziecka głuchego jest hamowany i zaburzony�”4 
Do podobnych wniosków doszedł Oleron w 1973 r� badając dzieci 
niewidome gdzie dużą rolę odgrywali rodzice i opiekunowie� Dzieci 
rodziców wykazujących lęk, obawy przed wypadkami i niebezpie-
czeństwami powodowali małą aktywność fizyczną dziecka oraz 
wzrost uzależnienia wychowanka od siebie� Ogromną rolę w samo-
ocenie osoby niepełnosprawnej od urodzenia ma też środowisko, 
w którym się ona znajduje, zasadą jest, że im to środowisko jest 
bardziej przyjazne dla osoby niepełnosprawnej tym ten rozwój jest 
pełniejszy, a ułomność mniej dokuczliwa�

Podsumowując, można stwierdzić że postrzeganie siebie przez 
osobę niepełnosprawną jest uwarunkowane nie tylko jej subiek-
tywnym oglądem, ale wpływem środowiska zewnętrznego� A czas 
doznania niepełnosprawności nie ma znaczenia�

3 H� Larkowa�,Człowiek niepełnosprawny� Wyd� PWN, Warszawa 1987, str� 
57-58
4 H� Larkowa�,Człowiek niepełnosprawny� Wyd� PWN, Warszawa 1987, str� 65

POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH

Wiemy już jak osoba niepełnosprawna odbiera swoją niepeł-
nosprawność, swoją ułomność� „Postawy wobec osób niepełno-
sprawnych mogą przybierać różne formy, niekiedy pełnej tolerancji 
i traktowania ich na równi ze zdrowymi (np� małżeństwa osób zdro-
wych z inwalidami, wspólnej pracy i spędzania wolnego czasu)� 
Przejawiany może być całkowity brak tolerancji wobec osób nie-
pełnosprawnych i dążenie do usunięcia ich z kręgu ludzi zdrowych 
(umieszczenie w domach specjalnej opieki, tworzenie specjalnych 
zakładów pracy, itp�”5

Skupmy się teraz na postawach negatywnych w stosunku do 
osób niepełnosprawnych, czym są one motywowane, jakie jest ich 
podłoże� Niewłaściwe postawy społeczne w stosunku do niepełno-
sprawnych mogą być skutkiem różnych przyczyn:

lęku przed odmiennością »

napięciem i skrępowaniem w obcowaniu z niepełno- »
sprawnymi

niechęć estetyczno-seksualna »

niemożność nawiązania kontaktu emocjonalnego »

obawy przed ich niesamodzielnością i uzależnieniem »

lęk przed nabyciem kalectwa »

lękiem przed zarażeniem lub dziedzicznością »

cierpieniem wczuwając się w sytuację chorego »

obawą szyderstw ze strony znajomych »

obawą przed odpowiedzialnością w kontaktach z niepeł- »
nosprawnym

braku wiedzy i doświadczeń osobistych w w kontaktach  »
z nimi

nieumiejętność zachowania się w ich towarzystwie »

poczuciem winy wobec kaleki(ja jestem zdrowy) » 6”�

Przyczynami negatywnych postaw najczęściej są przesądy, 
uprzedzenia do inwalidów z niepełnosprawnością bardzo widoczną 
np� z widocznymi uszkodzeniami narządu ruchu, ze zniekształcenia-
mi ciała lub ich częściowym brakiem� Osoby cierpiące na padacz-
kę, niewidomi, upośledzeni umysłowo i wiele stanów ośmiesza-
nych, unikanych lub izolowanych od „normalnych” ludzi otrzymują 
etykietkę i kontakty z nimi są ograniczone� Takim chorym przypi-
suje się niską ocenę społeczną i nie są do zaakceptowania pod 
względem kulturowym, istnieją jako osoby „gorsze” z negatywnym 
piętnem� Skutkuje to traktowaniem niepełnosprawnych inaczej niż 
ludzi zdrowych pozbawiając ich akceptacji� Występują niekorzystne 
nastawienia społeczne i bariery świadomościowe oddzielające nie-
pełnosprawne jednostki od społeczeństwa� Sytuacja życiowa ludzi 
niepełnosprawnych jest wynikiem nastawienia i zachowań środo-
wiska społecznego, sytuacji rodzinnej, sytuacji ekonomicznej kraju 
przepisów prawnych i polityki społecznej� Nie możemy patrzeć na 
niepełnosprawność jako pojedynczy problem człowieka, ale na wy-
miar społeczny podkreślając równość praw osób niepełnospraw-
nych i satysfakcji życia w akceptowanym środowisku� Odmienność 

5 B�Tobiasz -Adamek�, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby� Wyd� 
Collegium Medicum UJ, Kraków 1995 str� 127
6 B�Tobiasz -Adamek�, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby� Wyd� 
Collegium Medicum UJ, Kraków 1995 str� 128
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wyglądu i funkcjonowania postrzegane są jako odchylenia od nor-
my obejmujące ograniczenia sprawności, dysfunkcje i defekty wy-
wołują określone reakcje społeczne, poprzez postawy, powstanie 
stereotypów i piętnowanie osób mających braki niezgodne z normą� 
„Reakcje społeczne na niepełnosprawność znajdują swoje odbicie 
w niektórych teoriach socjologicznych� Z powodu niemożności peł-
nienia pewnych ról społecznych, osoby niepełnosprawne zaczęto 
traktować jako dewiantów, a samą niepełnosprawność jako formę 
dewiacji społecznej”7� Oceny występują w różnych środowiskach, 
w których te osoby przebywają począwszy od rodziny, sąsiadów, 
pracy czy kontaktów towarzyskich� Narzucamy nasze oczekiwania 
związane z zachowaniem w określonych sytuacjach, nie akcep-
tując faktu, że potrzeby te muszą być zaspakajane w inny spo-
sób� Jednak mimo tego osoby niepełnosprawne żyją i rozwijają się 
wśród nas� Postawy wobec tych osób wpływają na proponowaną 
rehabilitację medyczną i psychospołeczną oraz adaptację do no-
wych warunków życia zaistniałym stanem zdrowia wobec samych 
siebie� W codziennym życiu ludzie chorzy doświadczają utrudnień 
i ograniczeń spowodowanych własną dysfunkcją, barierami ar-
chitektonicznymi, komunikacyjnymi� Najczęściej osoby dotknięte 
uszkodzeniami fizycznymi mające defekty, ograniczenia sprawno-
ści stają w sytuacji, w której pozbawione są prawa wyboru i ogra-
niczenia możliwości w funkcjonowaniu społecznym� Nie pozwala to 
na swobodny wybór celów życiowych, wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych adekwatnych do swoich aspiracji, ogranicza się swo-
bodę poruszania z racji barier architektonicznych, wyboru partnera� 
Osoby te chcą mimo swojego kalectwa być szczęśliwe podejmując 
trudy dnia codziennego, odpowiedzialności, dokonując własnych 
wyborów bez ciągłego nadzoru i ochrony, litości, konieczności wy-
ręczania ich w wielu czynnościach� Ta nadmierna opieka blokuje je 
aktywnie często odmowa pomocy odbierana jest jako niewdzięcz-
ność�

Na podstawie przytoczonych sytuacji widzimy, że osoby zdrowe 
często z braku wiedzy i małego doświadczenia oraz zakłopotania 
odsuwają się od niepełnosprawnych i stają z boku nie widząc pro-
blemu, a nie wiedząc jak zareagować reagują agresją� Widok in-
walidy może wywoływać silne emocje estetyczne, gdy przed nami 
stanie osoba poparzona lub okaleczona� Nie wiemy też jak reago-
wać wobec upośledzonych intelektualnie ich dziwne zachowania 
wynikające z choroby przerażają nas i to tu rodzi się niechęć nie do 
człowieka, lecz do jego fizyczno- psychicznych zachowań� Nasza 
niechęć negatywnie wpływa na osoby niepełnosprawne próbujące 
wyzwolić się ze swoich ułomności i powrócić do normalnego życia 
bądź żyć pełnią życia na miarę swoich możliwości�

Istnieją jednak w zdecydowanej większości inne postawy wobec 
osób niepełnosprawnych postawy tolerancji, akceptacji i zrozumie-
nia ich potrzeb� Skupmy się na cechach pozytywnych do których 
możemy zaliczyć: życzliwość, sympatię, akceptację i chęć utrzy-
mywania kontaktów z inwalidami oraz uznanie, podziw i szacunek� 
Cechy te poprzyjmy wiedzą na temat niepełnosprawności i mamy 
już osobę, z którą nasi niepełnosprawni będą się czuli dobrze� Te 
pozytywne cechy pozwalają na większą integrację osób niepełno-
sprawnych ze społeczeństwem, wzmagają apetyt na życie i chęć 
prowadzenia dalszej rehabilitacji pozwalającej na eliminowanie lub 
oswajanie własnych ułomności i lęków związanych z życiem spo-

7 Sokołowska �, Ostrowska A�, Socjologia kalectwa i rehabilitacji� PAN, Wrocław 
1976�

łecznym� Osoby niepełnosprawne otoczone dobrą atmosferą życz-
liwości i akceptacji społecznej nie traktują się jak ludzie drugiej ka-
tegorii, ale widzą w sobie pełnoprawnych członków społeczeństwa 
z przysługującymi im prawami i obowiązkami� Integracja osób nie-
pełnosprawnych jako tendencja do łączenia ludzi sprawnych i nie-
pełnosprawnych kształtuje wrażliwość na potrzeby, organizowanie 
i niesienie pomocy, spotkania i imprezy integracyjne� W otoczeniu 
osób życzliwych niepełnosprawność schodzi na drugi plan� Ważne 
stają się inne sprawy i ludzie którzy pomagają w przezwyciężaniu 
trudów dnia codziennego, które staje się lepsze�

W wyniku badań naukowych wyróżniono następujące postawy 
społeczeństw:

Spontaniczna partycypacja- charakterystyczna jest dla  »
społeczeństw rozwijających się gdzie wśród wielu róż-
norakich problemów gospodarczo- społecznych niepeł-
nosprawność odsuwana jest na dalszy plan� Osoby nie-
pełnosprawne są „widzialne”, lecz nie mają one równych 
praw jak reszta społeczeństwa�

Separacja- charakteryzuje społeczeństwa o przejścio- »
wym stopniu rozwoju niepełnosprawność postrzegana 
jest jako problem medyczny, a osoby niepełnosprawne 
są „niewidzialne” przez społeczeństwo i przebywają 
w domach, domach opieki lub szpitalach

Integracja- cechuje społeczeństwa wysoko rozwinięte  »
i charakteryzuje się ogromną otwartością na proble-
my niepełnosprawnej części społeczeństwa w pomocy 
całkowitej rehabilitacji społecznej inwalidów, usuwania 
barier społecznych i technicznych� Problemy osób nie-
pełnosprawnych są w pełni „widzialne”�

Postawa społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych ma 
ogromny wpływ na te osoby� Jest ona najważniejszym czynnikiem 
motywującym niepełnosprawnych do rehabilitacji i do pozytywnych 
postaw życiowych�

PODSUMOWANIE

Poziom wykształcenia, a także osobiste doświadczenia w kon-
taktach z osobami niepełnosprawnymi wpływają na polepszenie 
stosunków� Wspólne przebywanie dzieci jak i dorosłych niepełno-
sprawnych ze zdrowymi daje możliwość rozwoju emocjonalnego 
i społecznego� Codzienne obcowanie, współpraca, podejmowanie 
decyzji i rozwiązywanie problemów daje szansę zawierania znajo-
mości i przyjaźni� Wzrasta tolerancja, akceptacja społeczeństwa, 
otwartość na problemy i ich potrzeby� Dzięki odpowiedniej wiedzy 
i zrozumieniu okazują właściwą pomoc, mobilizując się w akcjach 
np� Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 1 % na Fundację „Nie 
jesteś sam”� Model integracyjny proponuje włączenie inwalidów do 
normalnie funkcjonujących grup poprzez przystosowanie warun-
ków społecznych, fizycznych jak powstawanie przedszkoli, szkół 
tworząc normalne warunki nauki� Warunkiem skuteczności tych 
działań jest okazywanie akceptacji, cierpliwości i wyrozumiałości 
przez obie strony� Ważne jest by kształtować nowy wizerunek in-
walidy, propagować sukcesy w życiu codziennym, rodzinnym, eko-
nomicznym, w osiąganiu celów w sporcie przez tworzenie olimpiad 
specjalnych� Przyznajemy niepełnosprawnym właściwe miejsce 
w społeczeństwie dzięki specjalnym formom pomocy lokalnej, 
w środowisku zamieszkania przy udziale organizacji i grup samo-
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pomocy tworzonych przez nich samych� Znosimy bariery architek-
toniczne, przystosowujemy mieszkania i instytucje do potrzeb nie-
pełnosprawnych, zapewniamy zatrudnienie, udostępniamy sprzęt 
ortopedyczny, zapobiegamy izolacji� Ale to początek, w tej kwestii 
jest jeszcze wiele do zrobienia� Postawy wobec ułomności wyka-
zały duży wpływ poprzez kontakty poszczególnych ludzi z kalekami 
i inwalidami, lecz oni wchodzą w nasze życie, oddzieleni niewidzial-
nym murem uprzedzeń i przesądów� Bez zburzenia tego muru nie-
możliwa jest pełna integracja� Obcując z ludźmi starymi lub niepeł-
nosprawnymi dostrzegamy ich człowieczeństwo, które nie zależy 
od tego, jak funkcjonuje kalekie ciało i umysł, ale ich doskonałość� 
Patrząc na nich, możemy w nich dostrzec nie „innych”, lecz siebie 
będąc traktowanym z szacunkiem i godnością�

Janina Aleszczyk

Licencjat pielęgniarstwa 

Patronka sp. z o.o. Szczecinek 

Rodzic w szpitalu - bierny czy czynny członek zespołu terapeutycznego?

„Człowiek jest dla człowieka lekarstwem.”

(Przysłowie gruzińskie)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r� o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta (Dz� U� z dnia 31 marca 2009 r�) w rozdziale 9 
artykule 34 zawiera ważne zapisy:

„ 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa 
w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką 
w warunkach ciąży, porodu i połogu.”

W odniesieniu do tejże ustawy dziecko powinno mieć bezdy-
skusyjne prawo do stałego kontaktu z rodzicem w sytuacji hospi-
talizacji� Każdy bowiem pobyt w szpitalu niesie przecież ze sobą 
doświadczenia mniej lub bardziej nieprzyjemnych doznań ciele-
snych: bólu, krępującego odczucia dotyku obcych osób, dotyku 
zimnych sprzętów medycznych, czy psychicznych: poczucia lęku, 
osamotnienia w środowisku niecodziennym, zagubienia w języko-
wych medycznych pojęciach, czy poczucia naruszania osobistej 
intymności, kiedy trzeba rozebrać się do badania�

Hospitalizacja to bolesne doświadczenie i dlatego szczególnie 
dzieciom należy stworzyć warunki i możliwość jak najłagodniejsze-
go przejścia przez ten czas� Nie ma potrzeby narażać je na dodat-
kowy stres związany z ograniczeniem opieki sprawowanej przez 
rodzica� Rodzicom zaś, aby mogli oni w pełni współuczestniczyć 
w sprawnej opiece nad dzieckiem, należy zapewnić bieżące infor-
macje o sposobie postępowania diagnostycznego - w możliwie jak 
najprostszy sposób�

 Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabie-
gami diagnostycznymi i leczniczymi�

Od redakcji:

Janina Aleszczyk jest pielęgniarką w zawodzie od 27 
lat� Ukończyła studia licencjackie w Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, następnie studia podyplomowe gerontopeda-
gogikę na PUM w Szczecinie, kurs pielęgniarstwa opie-
ki długoterminowej, opieki paliatywnej� Uczestniczyła w wielu 
szkoleniach i konferencjach na tematy dotyczące seniorów� 
W trakcie pracy zawodowej miała styczność z różnymi oddziała-
mi: pracowała w Szpitalu Kolejowym w Puszczykowie, następnie 
w Szczecinku na oddziale położniczym, poradni urologicznej,reu-
matologiczno-hepatologicznej� Obecnie od 2000r�  pracuje w za-
kładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym o profilu ogólnym i psychia-
trycznym  w Szczecinku� Nie zamierza na tym poprzestać, myśli 
o dalszej edukacji i ma nowe pomysły na publikację artykułów�

Pojawienie się rodziców w szpitalu jest równoznaczne z tym, że 
zechcą oni brać (w mniejszym lub większym stopniu) udział w pro-
cesie leczenia dziecka, a co za tym idzie - staną się partnerem 
w pracy pielęgniarki� Takie zdaje się było założenie przyświecające 
twórcom tejże ustawy�

Jak się jednak okazało w praktyce, rodzic z uwagi na ogromne 
obciążenie emocjonalne oraz stres związany z sytuacją hospitaliza-
cji dziecka może mieć trudność (i najczęściej ja ma) w sprawowa-
niu opieki pielęgnacyjnej nad własnym dzieckiem� Często rodzice 
nie potrafią zdecydować, co mogą zrobić dla dziecka i z każdą wąt-
pliwością zgłaszają się do pielęgniarki� Z tego powodu pielęgniarka 
często uczestniczy w zabiegach np� higienicznych wykonywanych 
przez rodziców� Rodzice mają zbyt małą wiedzę do sprawowania 
opieki nad dzieckiem i w związku z tym pielęgniarka, oprócz opie-
ki nad dzieckiem, uczy także rodziców, w jaki sposób opiekować 
się dzieckiem w warunkach ograniczeń wynikających z choroby 
lub stosowanych metod terapii� Ponadto tłumaczy im planowane 
badania diagnostyczne, sposoby postępowania z dzieckiem i przy-
gotowuje rodziców do opieki nad dzieckiem w warunkach domo-
wych� 

W sytuacji, gdy rodzice przebywają z dzieckiem przez cały 
okres hospitalizacji - to znajdują się w nowym, nieznanym środo-
wisku, do którego muszą się zaadaptować� Proces adaptacji rodzi-
ców, a zwłaszcza jego wspieranie i ułatwianie należy również do 
obowiązków pielęgniarki� Nie trzeba oczywiście nadmieniać, że jest 
to element czasochłonny i dodatkowo obciążający pielęgniarkę�

Rodzice zawsze wymagają wsparcia w sytuacji stresu, jakim 
jest hospitalizacja i choroba dziecka� Dodatkowe obciążenie pracą 
pielęgniarek wynika więc często z konieczności towarzyszenia ro-
dzicom i wspierania ich w tej trudnej sytuacji �

 Pielęgniarka przystępuje do rzeczy niezmiernie trudnej� Musi 
wykonać bowiem czynności pielęgnacyjne i pielęgniarskie u dziec-
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wiedzy nie będzie potrafił postępować w sytuacji, która dotyczy 
jego dziecka, a więc kogoś najbliższego sercu�

Pielęgniarka tak musi pokierować swoimi działaniami, by jak 
największą korzyść czerpało z nich dziecko, to przecież ono jest 
w centrum jej i rodzica działań� Jest podmiotem pracy, a nie jej 
przedmiotem�

Tylko od zdolności wczucia się pielęgniarki w sytuację rodzica 
zależy efekt, jaki współpraca ta może przynieść�

Wszystkim koleżankom z oddziałów pediatrycznych życzę 
anielskiej cierpliwości i rozsądnych rodziców, by praca sprawiała 
nam jak najwięcej satysfakcji� 

rozamunda

ka niejednokrotnie tocząc ciężki bój z rodzicem przekonując go, że 
to czego musi dokonać, będzie z pożytkiem dla dziecka�

 Niejednokrotnie i mnie zdarzało się wychodzić z sali gdzie 
przebywało dziecko z rodzicami jako „przegranej”� Ciągle gdzieś 
głęboko w społeczeństwie pokutują nieracjonalne przekonania, 
dotyczące choćby najprostszych zabiegów higienicznych, zarówno 
kąpieli u chorego dziecka, czy to zmiany bielizny, a nawet stosowa-
nych kosmetyków� Nie raz „klnąc w żywe kamienie” zarzekałam się 
,że już nie wejdę na tę salę i „uszczęśliwię” trudną mamą czy tatą 
koleżankę na dyżurze� Kiedy jednak emocje opadną, kiedy przemy-
śli się zastaną sytuacje dochodzi się do wniosku, że nie ma innej 
rady i trzeba wrócić i jeszcze raz podjąć współpracę z rodzicem�

 Musimy zdobyć jego zaufanie, na tyle jasno wyłożyć temat 
i dobrać takie argumenty, by rzeczywiście rodzic stał się naszym 
partnerem w pracy, a nie wrogiem� To my - pielęgniarki posiadamy 
olbrzymi zasób wiedzy zdobyty w toku kształcenia i licznych szko-
leń i kursów i to my musimy tą wiedzą „podzielić” się z rodzicem� 
Zdać sobie musimy także sprawę, że rodzic nie posiadający tej 

Konferencja dla Położnych w Międzyzdrojach „Praca położnej w świetle nowych 
zagadnień” zorganizowana przez Komisję ds. położnych 30.11 – 02.12.2012.

Międzyzdroje przywitały nas w osłonie zimowej, prezentując 
ośnieżone romantycznie drzewa i budki, odpoczywające po letnim 
sezonie� Wiatr był przejmujący, ale bajkowy� 

Kubek gorącej czekolady nastrajał optymistycznie� Uczestnic-
two znanych nam ludzi z medycznego świata szczecińskich szpi-
tali i PUM-u dodatkowo podgrzewało atmosferę� Hotel, w którym 
odbywała się Konferencja, położony jest vis a vis molo i większość 
uczestników miała przyjemność podziwiania uroków Bałtyku w sze-
rokiej panoramie z okna swojego pokoju� Do naszej dyspozycji po-
zostawały basen i sauna, a także szereg atrakcji SPA�

 Program konferencji był różnorodny i obejmował za-
gadnienia z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej, neo-
natologii, anestezjologii, psychologii oraz położnictwa� Prowadzący 
wykłady, doskonale poruszający się wśród najnowszych trendów 
obecnych w nauce i praktyce, przekazywali najświeższe informa-
cje usprawniające wiedzę i pracę położnych� Nasi wykładowcy: 
dr n med� Tomasz Bączkowski, dr n med� Przemysław Ciepiela, dr 
n med� Tomasz Nikodemski, dr n med� Piotr Kolczewski, dr n med� 

Katarzyna Żółtak – Bączkowska, dr n med� Joanna Konstancja 
Woźnicka, lek� med� Michał Skoczylas, lek� med� Mariusz Holicki, 
mgr Alicja Pelkowska, mgr Teresa Lewandowska, mgr Krystyna 
Dziedzic� Wśród osób, które brały czynny udział w spotkaniu, byli 
również przedstawiciele firm obecni na co dzień w naszej pracy, 
a tutaj prezentujący różnego rodzaju produkty i gadżety� 

„Wisienką na torcie” był recital prof� dr hab� n med� Jacka Rud-
nickiego, który odbył się podczas uroczystej kolacji�

Konferencja trwała trzy dni i wyjeżdżaliśmy usatysfakcjonowa-
ni, bogatsi o nową wiedzę, trochę zasmuceni, że to już koniec�

Komisja do spraw Położnych działająca przy Szczecińskiej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych organizuje kolejną konferencję 08 – 10 
marca 2013r�, również w Międzyzdrojach, na którą serdecznie 
Państwa zapraszamy� Wszelkie informacje znajdują się na stronie 
internetowej SIPiP�

mgr Zuzanna Filinowicz, sekretarz Komisji ds. Położnych
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Piszą o nas…

III przegląd kolęd i pastorałek w Chojnie.  
Kolejny sukces naszego chóru.

Będziemy tam, gdzie ludzie
Rozmowa z Krystyną Smolarek, założycielką Klubu Dyskusyj-

nego Pielęgniarek i Położnych Miejskich w Stargardzie.

W połowie grudnia minął rok, od kiedy dziala założony przez 
Panią klub zrzeszający stargardzkie pielęgniarki i położne.

- Cel był jeden, współpraca ze wszystkimi pielęgniarkami i po-
lożnymi, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów� 
Chodziło mi też o to, by wzmocnić komunikację na linii samorząd 
pielęgniarski a pielegniarki i położne z naszego miasta, nie zapo-
minając o promocji naszych zawodów� Chcemy wśród lokalnej 
społeczności szerzyć promocje zdrowia, wykonywać badania profi-
laktyczne uczestnicząc w imprezach�

Wiele lat przepracowala Pani w służbie zdrowia. Nie chciała 
Pani odejść na zasłużoną emeryturę?

- W lutym 2011 roku odeszłam z pracy w szpitalu na emerytu-
rę po 41 latach pracy� Mam duszę społecznika, od 20 lat dzialam 
w samorządzie pielęgniarskim i pomyślałam, że warto zrobić coś 
dobrego dla naszego środowiska� Poza tym, jako radna Rady Miej-
skiej Stargardu, mogę przekazywać informację zwrotną� A wszyst-
ko to dla dobra mieszkańców�

Co udało się zrobić przez miniony pierwszy rok dzialalności?

- Szerzyłyśmy profilaktykę wśród mieszkańców obchodząc 12 
maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, wykonując 150 badań 
poziomu cukru i 150 pomiarów ciśnienia krwi na ulicy Wyszyńskie-
go� Odbiór mieszkańców był bardzo pozytywny� Kilka przypadków 
odesłałyśmy do pilnego leczenia, jedna osoba trafiła prosto do le-
karza i to oznacza, że warto było to robić� Z promocją i profilaktyką 
zdrowia uczestniczyłyśmy także w dniach Stargardu� Przekazały-
śmy świąteczną paczkę dla emerytowanej pielęgniarki�

Stargardzka posłanka Zofia Ławrynowicz interweniuje 
w sprawie kłopotów z parkowaniem stargardzkich pielęgnia-
rek podstawowej opieki zdrowotnej.

- Tak, są spore problemy z dotarciem do chorych� Miejsc par-
kingowych jest zbyt mało, a mieszkańcy wspólnot często protestują 
przeciw zostawianiu przez pielęgniarki samochodów na ich terenie� 
W spółdzielni mieszkaniowej jest już, przekazana przez panią po-
seł, lista numerów rejestracyjnych samochodów pielęgniarek� Jako 
radna złożyłam też interpelację w tej sprawie�

Jakie są plany pielęgniarskiego klubu na najbliższy czas?

Dalej chcemy brać udział we wszystkich wydarzeniach, hap-
peningach w mieście, rozszerzyć swoją dzialalność profilaktyczną, 
prewencję chorób serca, cukrzycy� Poza tym zaczynamy cykl szko-
leń, prowadzonych przez specjalistów ze Szczecina, przypomnimy 
sobie kurs udzielania pierwszej pomocy� W październiku będziemy 
uczestniczyć w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych� Wcześniej w miejskiej majówce, festynie na ulicy Magicznej, 
Dniach Stargardu i w festynie świętojańskim� Czyli przede wszyst-
kim szkolenia, promocje i wyjście na zewnątrz� Chcemy zacieśnić 
też współpracę z Amazonkami� Mamy bardzo wiele pomysłów!

Kim są panie, należące do klubu? Ile ich jest?

- To osoby przede wszystkim profesjonalnie wykonujące swój 
zawód, bardzo dobrze wykształcone, mające chęć do działania 
na rzecz mieszkańców� Z propozycją współpracy zwróciłam się 
do koleżanek pielęgniarek i położnych ze wszystkich przychodni� 
Zglosiła się duża grupa� Spotykamy się raz w miesiącu� Na gru-
dniowym spotkaniu były 22 pielęgniarki i 3 położne� Wszystkie 
byłyśmy zadowolone, że do niego doszło widząc usmiechnięte, 
zadowolone koleżanki� Mogłyśmy rozmawiać o naszych spra-
wach zawodowych, wysłuchać spraw dotyczących korporacji za-
wodowych, przedstawionych przez przewodniczącą Szczecińskiej 
Izby Pielęgniarek i Polożnych Marię Matusiak� Ważne jest, by być 
otwartym na innych ludzi� Dlatego dziękuję wszystkim koleżankom 
pielęgniarkom i położnym za pomoc i zaangażowanie w pracę na 
rzecz mieszkańców�

Rozmawiała Emilia Chanczewska
(Przedruk z Głosu Szczecińskiego/Głosu Stargardzkiego – pią-

tek 11 stycznia 2013r.)

W dniu 8 stycznia w szacownym, zabytkowym Ratuszu Miej-
skim w Chojnie, gdzie od wielu lat mieści się tamtejsze Centrum 
Kultury, odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek�  

Wzięło w nim udział wielu uczestników, w tym ponad 50 - ciu 
solistów w różnych kategoriach wiekowych, 2 zespoły młodzieżo-
we, 1 chór młodzieżowy, 5 zespołów dorosłych i nasz Chór Szcze-
cińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych�

Chór nasz wyruszył o godzinie 15�30 spod Pałacu pod Globu-
sem, dawnej wieloletniej siedziby szkół kształcących pielęgniarki 
i położne� Kocham to miejsce, jego piękno i historia do dziś budzą 
respekt� Zawsze czuło się w nim jakąś nadzwyczajną atmosferę� 
Więc może to magiczne miejsce ma też jakiś udział w tym, co 
wydarzyło się kilka godzin później w Ratuszu Chojeńskim?

O godz� 18�00 odbył się nasz występ� Wykonaliśmy dwie z naj-
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starszych polskich kolęd – „Anioł pasterzom mówił” oraz „W żłobie 
leży”� Czuliśmy dobry, ciepły odbiór, ale gdy na koniec pojawiły się 
gromkie brawa i owacja, wiedzieliśmy, że jest dobrze� Ale I miejsce 
nie mieściło się w naszej wyobraźni!

Potem nastąpił czas oczekiwania na wyniki – blisko 2 godziny� 
Ale warto było czekać, choć nie mieliśmy świadomości, że czeka-
my na tak ważną nagrodę�

Kiedy ogłoszono, że mamy I miejsce w naszej kategorii przeży-
liśmy chwilę naprawdę wielkiego szczęścia� Dla takich chwil warto 
żyć!

Wielkie podziękowania należą się Pani Dyrygent Agacie Paw-
łowskiej, bez Niej mimo najszczerszych z naszej strony chęci suk-
ces podobny nie byłby możliwy� Dziękujemy Ci Agatko z całego 
serca! 

Serdeczne podziękowania kieruję do naszej Izby, do jej władz 
z Panią Przewodniczącą mgr Marią Matusiak na czele, na której 
pomoc zawsze możemy liczyć, do Pani Wiceprzewodniczącej mgr 
Anny Marii Król, która tak pięknie potrafi się wzruszać, do Pani 
Sekretarz Heleny Gąsior, która jest z nami w Chórze i na co dzień 
służy nam wielką pomocą� Nie zapomnimy Wam tego!!!

Sukces nasz wyśpiewały obecne na konkursie członkinie chóru 
w osobach:

Soprany:

Markow Bogumiła1� 

Jaworska Ewa2� 

Głowacka Ewa3� 

Szulborska Małgorzata4� 

Kmiećkowiak Katarzyna5� 

Liput Ewelina6� 

Brzezińska Anna7� 

Alty:

Wasilewska Beata1� 

Karpowicz Urszula2� 

Włochal Teresa3� 

Dziękuję Wam z całego serca za poświęcany kosztem pracy, 
rodziny czy innych zajęć czas, za solidność, za serdeczność i za 
Wasz Talent� 

Spotkanie w Izbie…

W dniu 28 stycznia odbyło się w Izbie spotkanie, na którym 
pożegnałyśmy nasze Koleżanki, które zdecydowaly się przejść na 
emeryturę� Przyszły cztery osoby z zaproszonych dziewięciu – cóż 
czas grypy i innych sezonowych chorób� Spotkanie przebiegało 
w bardzo miłej atmosferze� Koleżanki opowiadały o przebiegu pra-
cy zawodowej, życiu osobistym i o tym, jak teraz potoczy się ich 
życie� Trzy z Koleżanek nadal będą pracować, jedna zaś postano-
wiła robić to, na co nie miała czasu przez te wszystkie poprzednie 
lata, wypełnione obowiązkami zawodowymi i ustawiczną pogonią 
za uciekającym czasem� Postanowiła być „Panią domu”, pielęgno-
wać ogród, robić to wszystko, czego nie mogła robić wcześniej 
z braku czasu� Jej najbliższa koleżanka, z którą znają się jeszcze 
z piaskownicy, razem uczęszczały do szkoły podstawowej, razem 
zdobywały arkana zawodu pielegniarki, blisko siebie mieszkały 
i mieszkają, wieść będzie bardzo aktywne życie związane z upra-
wianiem sportu, żeglarstwem� 

Każda z nas uczestniczących w tym spotkaniu tj� Pani Prze-
wodnicząca Maria Matusiak, Pani Anna Maria Król i moja skromna 
osoba odniosłyśmy plany „życiowe naszych” Koleżanek do swoich� 
Cóż, niektórym osobom można pozazdrościć… Też bardzo chętnie 
poszłabym na emeryturę, ale niestety, mam zły pesel… jeszcze 
trochę (a może jeszcze więcej, niż trochę?) muszę popracować�

Oczyma duszy zobaczyłam siebie w fartuszku w kuchni przygo-
towującą pyszny obiad według przepisu z książki kucharskiej, a nie 
zwykłego „na winie” (w wolnym przekładzie – wykonany z tego, co 
akurat nawinie się pod rękę), robiącą porządek w domowym archi-
wum zdjęć (zbiory z 70 lat w kartonach, więc jest co porządkować), 
pracującą w sezonie na działce całymi dniami, a nie tylko po pracy, 
dbającą o dom i w wyjątkowy sposób o męża (który pewnie byłby 
tym faktem zdziwiony po 37 latach małżeństwa)… Z tego mojego 
rozmarzenia wyrwała mnie Pani Ania Król stwierdzając „a ile ty, 
Pelikan, byś tak wytrzymała? Myślę, że 6 miesięcy i na tym ko-
niec!”� Cóż, szara rzeczywistość, Anusia ściągnęła mnie z obłoków 
na ziemię� Pomyślałam jednak, że przecież - cytując słowa piosenki 
-„Pomarzyć dobra rzecz, oj życie, życie nudne, pomarzyć bardzo 
dobrze jest w deszczowe popołudnie”…

Wszystkiego dobrego, drogie Koleżanki! Niech Wam się dobrze 
wiedzie na „nowej drodze życia”!

Helena Gąsior

Zdjęcia ze spotkania znajdują się na kolorowej wkładce w środ-
ku wydania�
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Dzieciństwo

Najpiękniej jak potrafię
pakuję w mgiełkę wspomnień
i przewiązuję sznurkiem łez…
Nic cenniejszego
Nad tamten czas
Jakże dziś odległy
Gdziekolwiek jesteś tatusiu
Żyjesz nieśmiertelny
moją pamięcią�

30�05�2007r�

Ty w moim życiu

Odkąd jesteś
Nic nie jest proste i jednoznaczne
Łzy i uśmiech plotą się
jest nadzieja i zwątpienie
życie i śmierć
Wszystko splata się ciasno
jak nasze stęsknione dłonie�

13.12.1988r. 

Celina Gelles - Pryć 

Wiersze Celiny

Pacjenci

Odarci z tożsamości
Ważności przywilejów
W szpitalnym stroju
Z człowieka
Stajemy się nagle
Bezosobowym narządem

25�10�2012r�

Pielęgniarko

Możesz się znaleźć
Na moim miejscu
Może mną być
Ktoś Tobie bliski, ukochany
Bądź dla mnie taka
Jaką chciałabyś, by była dla ciebie
Dla twoich bliskich
Ta obca osoba
W którą patrzymy z nadzieją
Czekając na wsparcie
Która w swych dłoniach
Dzierży ból zabiegów
I uśmierzający dotyk ukojenia
Bądź moim adwokatem
Bym w gąszczu procedur
Czuła się bezpieczna�

25�10�2012r�

GRATULACJE!

Informujemy, że w styczniu br� odbyły się konkursy na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie� Poniżej przedstawiamy wyniki odbytych 
konkursów:

Lp. Nazwa placówki
Nazwa oddziału/

kliniki
Stanowisko Data konkursu

Osoba, która 
wygrała kon-

kurs

1�
Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny Nr 1 PUM

Klinika Ortopedii 
Dziecięcej 

i Traumatologii

Pielęgniarka 

Oddziałowa
03�01�2013r� Jolanta Ratajczyk

2�
109 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SP ZOZ
Pielęgniarka Naczelna 29�01�2013r�

Katarzyna  
Grabowiecka

Serdecznie gratulujemy Koleżankom� Życzymy wszelkiej pomyślności w działalności zawodowej, wytrwałości i powodzenia w realizacji 
planów� Trzymamy kciuki!
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Skarbnik przypomina!

Przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych jest 
obligatoryjna, co jest związane z obowiązkiem opłacania składek 
członkowskich – art� 2 ust� 3 i art�11 ust� 2 ustawy z dnia 1 lipca 
2011r� o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz� U� nr 174, poz� 
1038)� 

W/w ustawa wskazuje również prawne kroki, jakie ma prawo 
podjąć samorząd w stosunku do członków, którzy nie wywiązują się 
z obowiązku opłacenia składek – art� 92�

Obligatoryjny charakter członkostwa w jakiejś organizacji 
oznacza, że nie jest to członkostwo zależne od woli osoby, któ-
rej dotyczy� Taka obowiązkowa przynależność do jakiejś organi-
zacji wynika z przepisów ustawy i nie zależy od woli, ani chęci 
osób, których ustawa dotyczy� W Polsce istnieją organizacje typu 
korporacje zawodowe, zrzeszające osoby wykonujące ten sam 
zawód np� samorząd zawodowy adwokatów, lekarzy itd� Do tego 
typu organizacji zawodowej należy również samorząd pielęgnia-
rek i położnych, zrzeszający osoby mające uprawnienia zawodowe 
pielęgniarki i położnej, działający na mocy ustawy z dnia 1 lipca 
2011r� o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz� U� nr 174, poz� 
1038)� Przepisy powołanej wyżej ustawy wskazują, że wszystkie 
pielęgniarki i położne posiadające prawo wykonywania zawodu 
oraz zamierzające lub wykonujące zawód na obszarze działania 
danej izby, są członkami tej izby z mocy ustawy�

Samorząd na mocy w/w ustawy ma prawo podjąć kroki, 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
w stosunku do członków, którzy nie wywiązują się z obowiązku 
opłacenia składek� Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji wskazują, iż organ egzekucyjny wszczyna 
egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela� W przypadku 
nieopłacenia przez członków okręgowej izby pielęgniarek i położ-
nych w określonym terminie składek członkowskich, izba ta ma 
prawo wystąpić do sądu o wydanie tytułu egzekucyjnego prze-
ciwko członkowi, który nie uregulował należności z tytułu składek 
członkowskich, a następnie po zaopatrzeniu tego tytułu w klauzulę 

wykonalności, wystąpić o wszczęcie egzekucji� Wszczęcie egzeku-
cji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu 
odpisu tytułu wykonawczego�

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r� o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych narzuca również sposób płacenia składek� Członkowie sa-
morządu są obowiązani regularnie opłacać składki - art�11ust� 
2 p� 4 w/w ustawy� Natomiast Krajowy Zjazd, w drodze uchwały 
określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej - art� 
20 p� 11 w/w ustawy�

Przez regularne opłacanie składki członkowskiej w SIPiP na-
leży rozumieć przekazanie jej  na konto izby do 30 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni� Dopuszcza się opłacanie składki 
członkowskiej „z góry” za okres dłuższy niż miesiąc (Regulamin 
dofinansowania kosztów kształcenia ROZDZIAŁ I , § 3, pkt� 6�)

Nie opłacenie oraz nieregularność opłacania składek człon-
kowskich skutkuje również:

utratą biernego prawa wyborczego - art� 12 ust� 3  »
w/w ustawy,

utratą mandatu w organie izby przed upływem kadencji -  »
art� 14 ust�1 p� 8 w/w ustawy,

odmową udzielenia zapomogi czy refundacji kosztów  »
kształcenia (regulaminy komisji kształcenia i socjalnej)�

WYSOKOŚĆ SKŁADKI W 2013r.  
WYNOSI 38,80 zł

SKARBNIK

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Gabriela Hofman

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie”

Koleżance Liliannie Adamski szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Teściowej

składa 

personel Odddziału III Psychiatrycznego SPS „Zdroje”

„Z niczym przyszedłeś na ten świat, nic nie wziąłeś ze sobą.
Zostawiłeś tylko ślad, by iść za Tobą.”

Koleżance Bożenie Tudujek szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Taty 

składa 

personel Odddziału III Psychiatrycznego SPS „Zdroje”

KONDOLENCJE
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Rys naukowego zainteresowania starością

„Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw. Żniw tego, czego się nauczy-
liśmy, co przeżyliśmy; żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, 
co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Jak w końcowej partii wielkiej symfonii te 
wielkie tematy współbrzmią potężnie.”

(J�Kiliańczyk - Zięba)

W życiu ludzkim niezwykle ważnym okresem jest starość człowieka 
i związane z nią piękne chwile, ale także i trudne doświadczenia� Już w sta-
rożytności podejmowane były działania zmierzające do rozwiązywania i po-
magania w problemach osób starszych� W 334r� p�n�e� Diokles z Karystos 
– grecki lekarz opisywał znaczenie troski o zdrowie w życiu codziennym, by 
móc przeżyć starość w sile i w sprawności� Rzymski cesarz – Antoninus Pius 
nakazał lekarzom publicznym, by sprawowali opiekę nad ludźmi biednymi, 
starymi i niepełnosprawnymi� Dla Słowian (także plemion Polan) bardzo waż-
ne były osoby w sędziwym wieku, które właśnie jako rady starszych rządziły 
rodami�

W Europie za początek naukowego zainteresowania się starością można 
uznać wydanie w 1257 roku dwóch traktatów, w których autor opisuje zalety 
i wady okresu starości – Bacon Roger używa słowa „geronton” – czyli sta-
rzec� Początek  naukowej gerontologii – jak podaje Adam Zych – upatruje 
się w poglądach Francisa Bacona (1561 - 1621), angielskiego przyrodnika 
i filozofa, który twierdził, iż systematyczne badania procesów starzenia się 
pozwolą wykryć przyczyny starości�

Wiek XX to czas dużych zmian społecznych, jak i obyczajowych, co 
znacznie zmieniło pozycję człowieka starszego� Doświadczenia osób star-
szych przestały być także ważne w dobie rozwoju nauki, techniki i informacji, 
jakie oferują mass-media� W naszej cywilizacji problemy ludzi w podeszłym 
wieku nabrały dużego znaczenia zdrowotnego, ekonomicznego i prawnego� 
Wobec tego nieunikniony był rozwój nowej nauki, jaką jest gerontologia, która 
zajmuje się starością w różnych aspektach, Jest to nauka interdyscyplinarna, 
tzn� wchodzi w zakres wieku nauk: geriatrii, psychogerontologii, socjogeron-
tologii, geragogiki�

Badania naukowe w dziedzinie gerontologii zostały zapoczątkowane 
w XIX wieku przez I�I Miecznikowa� A� Aslan wynalazła preparat Gerovital H3, 
stosowany w profilaktyce i leczeniu chorób wieku starczego� Innym znanym 
gerontologiem był R� Walford, który prowadził badania nad biologicznymi 
aspektami długowieczności człowieka� Opracował dietę opartą na ograni-
czeniach kalorycznych, którą stosował na sobie z zamiarem udowodnienia 
możliwości dożycia 120 lat� Dietę tę promował w wielu publikacjach, był 
autorem wielu książek i kilkuset artykułów naukowych�

W Polsce rozwój gerontologii nastąpił pod koniec lat pięćdziesiątych XX 
wieku, między innymi dzięki pracy Edwarda Rosseta pt� „Proces starzenia 
się ludności”, opublikowanej w 1959r� Gerontolodzy uwzględniając niezwy-
kle trudną sytuację starych ludzi we współczesnym świecie, postulują wpro-
wadzenie w życie „Kodeksu starości”, szczególnego dokumentu prawnego 
i moralnego� 

Już w 1948 roku delegacja Argentyny przedłożyła  w Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych projekt Deklaracji Praw Starców� W 1970 roku polski 
demograf i gerontolog Edward Rosset (1897-1989) wystąpił z postulatem, 
aby ONZ w drodze uroczystej deklaracji stwierdziła powszechny obowiązek 
otaczania starych ludzi niezbędną opieką i szacunkiem, na jaki zasłużyli sobie 
pracą całego życia�

Droga do uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka Starego jest jeszcze 
daleka� Pamiętajmy - „starość to wieżowiec z szerokim widokiem na oko-
licę”�

Zainteresowanie odmiennością chorowania w wieku podeszłym sięga 
starożytności� W XVIII wieku brytyjscy klinicyści interesowali się wpływem 
zmiany stylu życia i sposobu żywienia na starzenie się organizmu� W 1881 
roku przetłumaczenie na język angielski wykładów Charcota opisujących 

schorzenia wieku podeszłego stanowiło istotny impuls dla rozwoju badań 
medycznych w Wielkiej Brytanii� W 1890 roku pojawiła się pierwsza pró-
ba epidemiologicznego opisu populacji osób starszych� Była to publikacja 
badania porównawczego stanu zdrowia 900 osób w wieku powyżej 80 lat 
autorstwa Humphry’ego�

W 1914 roku J� Nascher wprowadził termin geriatria� Nascher i jego na-
stępcy przyczynili się do rozwoju gerontologii społecznej i klinicznej� Prekur-
sorem geriatrii jako nowej specjalizacji medycznej jest doktor Marjory Warren 
(Anglia), która opracowała zasady klinicznego postępowania w chorobach 
wieku podeszłego i organizacji opieki geriatrycznej, które pozostają aktualne 
do dziś�

Marjory Warren dokonała fundamentalnej zmiany w podejściu do osób 
starszych poprzez sprecyzowanie specyficznych cech chorowania w wieku 
podeszłym, takich jak: wielochorobowość, skryty i nietypowy przebieg chorób 
i ich leczenie, podkreślenie odrębności opieki nad osobami w wieku pode-
szłym (zespołowy charakter opieki, wielodyscyplinarność zespołu terapeu-
tycznego, ograniczenia ekonomiczne)�

Dzięki odkrywczym przedsięwzięciom Marjory Warren, Trevora Howella, 
Toma Wilsona i Lorda Amulree, geriatria szybko nabierała znaczenia w la-
tach 40-tych� Wkrótce opisano także typowe problemy geriatryczne, takie jak 
upadki, zaburzenia czynności zwieraczy, otępienie, zmniejszenie sprawno-
ści ruchowej� Stopniowo zaczęły powstawać oddziały geriatryczne, na które 
przyjmowano osoby starsze wymagające przeprowadzenia badań diagno-
stycznych, rehabilitacji, a także opieki terminalnej� Geriatria jako specjaliza-
cja lekarska została uznana w Anglii w lipcu 1948r� w dniu, w którym w nowo 
powstałej Narodowej Służbie Zdrowia zatrudniono pierwszego konsultanta 
z dziedziny geriatrii – doktora Toma Wilsona� Obecnie geriatrię stawia się na 
drugim miejscu pod względem ważności wśród specjalności w szpitalach 
Anglii i Walii na oddziałach dla dorosłych�

Długą historię ma również geriatria Finlandii� Jej rozwój zapoczątkowała 
w 1948 roku profesor Eeva Jalavisto, zwana „matką fińskiej geriatrii”, któ-
ra poświęciła się organizowaniu naukowego potencjału w celu prowadzenia 
badań w tej dziedzinie�

Historia niemieckiej medycyny geriatrycznej rozpoczęła się w 1938 
roku, kiedy doktor Bürger, internista i pracownik naukowy specjalizujący się 
w badaniach nad starzeniem się organizmu ludzkiego założył Niemieckie 
Towarzystwo do Badań Starości, skupiające lekarzy zainteresowanych me-
dycyną geriatryczną� Po wojnie działalność Towarzystwa została wznowiona 
w Lipsku, a w Republice Federalnej Niemiec w 1966r� powstało bliźniacze 
Niemieckie Towarzystwo Gerontologiczne� W 1991r� po zjednoczeniu Niemiec 
oba towarzystwa połączyły się pod wspólną nazwą Niemieckie Towarzystwo 
Gerontologii i Geriatrii� Jego misją stało się promowanie i rozwijanie badań, 
edukacja geriatryczna oraz utworzenie specjalistycznych instytucji opieki we 
wszystkich częściach kraju i stworzenie naukowej bazy w medycynie geria-
trycznej�

W Belgii już w 1945r� pojawiły się pierwsze regulacje dotyczące centrów 
diagnostycznych i leczniczych dla osób starszych� W 1963r� Belgijskie Mini-
sterstwo Zdrowia wydało rekomendację tworzenia oddziałów geriatrycznych 
i rehabilitacyjnych� W latach 80-tych Belgijskie Towarzystwo Gerontologii 
opracowało i wdrożyło zalecenia w wyniku których powstały domy opieki, 
tworzono oddziały geriatryczne oraz wprowadzono specjalizację geriatrycz-
ną� W pozostałych krajach Europy rozwój Geriatrii nastąpił nieco później�

W Austrii w 1957 założono Austriackie Towarzystwo Geriatrii i Geronto-
logii, które od lat obejmuje starania na rzecz utworzenia oddzielnej specjal-
ności geriatrycznej na uczelniach medycznych�

W Szwecji geriatria jako oddzielna specjalność lekarska została uznana 
w 1969 roku� W Danii początek geriatrii przypada na rok 1972, natomiast 
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w Irlandii datuje się na 1979 rok� Zwieńczeniem konsolidacji działań na 
rzecz rozwoju geriatrii w Europie było utworzenie w 1999 roku Europejskiego 
Związku Towarzystwa Medycyny Geriatrycznej�

Początki polskiej geriatrii przypadły na lata 60-te ubiegłego wieku; jej 
rozwój przebiegał z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych krajów eu-
ropejskich� W 1972 roku profesor Piotrowski założył Polskie Towarzystwo 
Gerontologiczne� W tym okresie powstały pierwsze ośrodki opieki geriatrycz-
nej w Opolu, Inowrocławiu, Łodzi i Katowicach� W latach 80-tych powołano 
pierwszą jednostkę akademicką – Klinika Geriatrii w Krakowie� W później-
szym okresie szkolenia studentów medycyny z zakresu geriatrii rozpoczęto 
na uczelniach medycznych w Białymstoku, Gdańsku i Bydgoszczy� Specjali-
zację z geriatrii wprowadzono w latach 80-tych�

Podsumowując można stwierdzić, że rozwój geriatrii jest bardzo zróżni-

cowany� Kraje świadczące najlepszą opiekę dla starszej części społeczeństwa 

to: Wielka Brytania, Szwecja� Niemcy, Irlandia, Belgia i Dania� Najmniejszy 

poziom pod tym względem prezentują Bułgaria i Polska� Na Malcie i Islandii 

nie prowadzi się edukacji w zakresie specjalizacji geriatrycznej, ale udało 

się zorganizować się sprawną opiekę geriatryczną� Najdłuższą historię ma 

geriatria w Wielkiej Brytanii - tam też jest najlepiej zorganizowana�

Ostatnie stwierdzenie: spójrzmy na problemy osób w wieku pode-

szłym w kategorii MY, a nie ONI…

mgr Janina Sztama

Komisja ds. nadzoru nad IPPP

Jubileusz 65 – lecia…

20 grudnia 2012 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 
PUM im� prof� T� Sokołowskiego obchodził  Jubileusz 65 – lecia� Z tej oka-
zji odbyła się uroczysta Gala w Auli Szpitala� Obchody Jubileuszu objęte 
zostały honorowym patronatem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza� 
Uroczystości patronowali również: Wojewoda Zachodniopomorski - Mar-
cin Zydorowicz, Marszałek Województwa - Olgierd Geblewicz, Prezydent 
Miasta Szczecina - Piotr Krzystek, Rektorzy PUM: prof� Sylwester Kowalik, 
prof� Zbigniew Jańczuk, prof� Seweryn Wiechowski, prof� Krzysztof Marlicz, 
prof� Wenancjusz Domagała, prof� Przemysław Nowacki, prof� Andrzej Cie-
chanowicz, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału PCK -Joanna Ła-
skarzewska, Dyrektor Oddziału NFZ - Julita Jaśkiewicz, Przewodniczący 
OIL Mariusz Pietrzak i OIPiP Maria Matusiak� Na uroczystą Galę przybył 
Minister Zdrowia, władze województwa zachodniopomorskiego, miasta 
Szczecina, władze powiatu polickiego, posłowie, senatorowie, biskup 
pomocniczy Diecezji Szczecińsko Kamieńskiej Błażej Kruszyłowicz, wła-
dze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,dyrektorzy placówek medycz-
nych, byli dyrektorzy SPSK 1, byli i aktualni pracownicy oraz całe grono 
Przyjaciół Szpitala� Z okazji Jubileuszu na ręce Dyrektor Marii Ilnickiej 
- Mądry złożono wiele życzeń, listów gratulacyjnych i podziękowań� 

W części oficjalnej odbyły się przemówienia gości honorowych, po 
których odbyła się premiera filmu przedstawiającego historię pierwsze-
go polskiego Szpitala w Szczecinie w oczach byłych Rektorów PUM, 
planów na przyszłość obecnego Rektora PUM prof� Andrzeja Ciecha-
nowicza oraz Dyrektor Marii Ilnickiej–Mądry� Swoją działalność placów-
ka rozpoczęła w 1947 roku od 9 oddziałów, które w roku następnym 
mogły funkcjonować jako Kliniki i Zakłady� Do końca roku 1948 zatrudnia-
ła 270 pracowników� Liczba łóżek w roku 1948 wynosiła 630� W pod-
sumowaniu całego roku w szpitalu leczono wówczas 14634 pacjentów� 
Inaczej wygląda aktualna statystyka� Wzrosła liczba łóżek do 820, zwięk-
szyła się liczba pacjentów hospitalizowanych� W ubiegłym roku wynosi-
ła blisko 46 tysięcy� Obecnie to jeden z najnowocześniej działających, 
wielospecjalistycznych szpitali województwa zachodniopomorskiego� Po-
siada 3 lokalizacje: w Szczecinie przy Unii Lubelskiej i Broniewskiego oraz 
w Policach przy Siedleckiej� Na bieżąco wprowadzany jest nowy sprzęt 
medyczny i innowacyjne techniki leczenia oraz sukcesywnie moderni-
zowana jest infrastruktura�  SPSK 1 posiada 26 oddziałów szpitalnych, 
nowocześnie wyposażony blok operacyjny, pion diagnostyki medycznej, 
44 poradnie specjalistyczne� W roku 2011 udzielono ponad 100 tys� po-
rad ambulatoryjnych, przeprowadzono 12,5 tys� zabiegów operacyjnych� 
Placówka wykonuje wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową posia-
dając rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz nowe aparaty 
ultrasonograficzne� Wysoka jakość diagnostyki w połączeniu z wysokimi 
kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników medycznych gwarantu-

je odpowiedni zakres i poziom leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów� 
Rocznie wykonujemy ponad 130 tys� badań obrazowych� Szpital prowa-
dzi także działalność dydaktyczno-naukową realizując program szkoleń 
dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych� SPSK 1 posiada certyfikat ISO 
9001:2008 oraz zajmuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach� 
Zatrudnia 1752 osoby� Miejmy nadzieję, że kolejne lata przyniosą Szpita-
lowi jeszcze lepsze wyniki�

Podczas uroczystości Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz i Woje-
woda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz odznaczył Prof� Krzysztofa 
Marlicza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski� 

Na wniosek Wojewody postanowieniem Prezydenta RP zostały przy-
znane złote medale za długoletnią służbę Dyrektorowi Szpitala Marii Ilnic-
kiej – Mądry, Zbigniewowi Hamerlakowi, Halinie Jaroszewicz-Heigelman, 
Piotrowi Majowi, Zbigniewowi Najmowiczowi, Anicie Warżajtis, Ewie Wierz-
bickiej-Paczos, Mirosławie Zasławskiej i srebrny Elżbiecie Kamieńskiej�

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą Za-
rządu Województwa nadano złotą Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego 
pracownikom: Marii Ilnickiej – Mądry, Dariuszowi Bielickiemu, Dariuszowi 
Jeżewskiemu oraz srebrną Odznakę Bożenie Derkowskiej, Barbarze Rapa-
cewicz, Danucie Śnieżek-Grochowicz, Ewie Żyngiel� 

Po raz pierwszy w 65 letniej historii Szpitala wręczony został medal 
„Za zasługi dla Szpitala”� Autorem projektu jest dr n� med� Mieczysław 
Chruściel� 

Odznaczeniem tym pośmiertnie uhonorowano prof� dr hab� n� med� 
Ignacego Urasińskiego� Medal Pani Dyrektor przekazała synowi Pana Pro-
fesora dr hab� n� med� Tomaszowi Urasińskiemu�

Od wielu lat Szpital ma wiernych przyjaciół wśród instytucji, które 
wspomagają nas w naszych potrzebach, stąd dziękując za dotychcza-
sową współpracę medale zostały wręczone Pani Marzenie Górskiej ze 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choro-
by Nowotworowe, Panu Jackowi Chrzanowskiemu z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej� Medal został przy-
znany również PGE Oddział Dolna  Odra oraz 87  pracownikom SPSK 1 
PUM� Wśród nich byli obecni, jak również emerytowani pracownicy z róż-
nych grup zawodowych� Przygotowano wystawę fotograficzną „Z przeszłości 
w przyszłość” oraz Jubileuszowe wydanie „65 lat Szpitala przy Unii Lubel-
skiej” przedstawiające historię oraz bieżącą działalność Klinik i Zakładów� 

Uroczystość uświetnił występ Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego i Okręgowej Izby Lekarskiej pod dyrekcją prof� Ryszarda Handt-
ke�

oprac. dr n. med. Joanna Woźnicka
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Widok sali – wykładowcy i uczestnicy.Wykład dra Piotra Kolczewskiego.

W kuluarach – stanowisko ZCO – pro�laktyka raka 
sutka.

szczęście
to pachnące wiosną bzy

to obecność kogoś kto obetrze łzy

szczęście
to ufne dziecka spojrzenie

to bujanie w obłokach kolejne marzenie

szczęście
to pokryta rosą o świcie trawa

to z kochaną osobą poranna kawa

szczęście
to piękny sen który właśnie się spełnia

to spokój który serce wypełnia

szczęście
to zimą śnieg który drzewa na biało ubiera

to rodzina  która zawsze i wszędzie cię wspiera

szczęście
to pierwsza miłość i ręce splecione

to mieszkanie zapachem chleba wypełnione

szczęście
to uśmiech na twarzy który wszystkim rozdajesz

to dobro które masz w sobie gdy innym je dajesz
 

szczęście
to wiara która przenosi góry

to w upalny dzień deszczowe chmury

szczęście
to umieć patrzeć w przyszłość z nadzieją

to zagubieni ludzie gdy dzięki tobie się śmieją

szczęście
to mieć przyjaciela który wszystkie wady twe zna

to że siebie mamy  - to ty i ja!

     Kasia Mandes

Wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Wyjątkowy występ Pana prof. Jacka Rudnickiego.Zasłuchane koleżanki.

Od lewej – dr n. med. Dorota Ćwiek i mgr Anna Maria 
Król.

Widok sali.


