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Od redakcji 

Szanowne koleżanki i koledzy,

Kolejny rok już za nami, a przed nami sta-

re obowiązki i nowe wyzwania. Życzę aby 

ten rok był pełen niespodzianek, oczywi-

ście tylko tych miłych i radosnych. A jeżeli 

zdarzą się gorsze dni niech szybko mijają 

i dobrze się kończą. Wiosna już puka do 

naszych domów, za oknami robi się cieplej 

a w naszych sercach jest miejsce na radość 

i miłość. A powodów do radości w pierw-

szym półroczu będzie sporo.

W marcu jak zwykle spotkamy się na XXX 

Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położ-

nych Regionu Warmii i Mazur. A w kwietniu, 

radosne Święta Wielkanocne. Maj, najpięk-

niejszy miesiąc w roku i kolejne święta. 

Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień 

Pielęgniarki.

A w naszym, aktualnym numerze biulety-

nu dużo wiadomości, sprawozdań i innych 

ważnych informacji. Zapraszam do lektury.

  Łączę wiosenne pozdrowienia 

	 	 	 	 Ewa	Kamieniecka	
    Redaktor Naczelna 
    Biuletynu 
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Z PRAC ORPiP W OLSZTYNIE 
Kalendarium	Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	

Regionu	Warmii	i	Mazur	z	siedzibą	w	Olsztynie

6.11.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP –	podjęto 14 uchwał w sprawach: stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek	i położnych,	zrzeczenia się prawa wykonywania 
zawodu, wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, skreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych, współfinansowania konferencji, refundacji kosztów szkolenia oraz wsparcia finansowego 
dla pielęgniarek.

6.11.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego ORPiP.
6.11.2013 Spotkanie Edukacyjne dla położnych i pielęgniarek nt. Cukrzyca ciążowa

• Synbiotyki XXI wieku.
• Przyjaciele w bezpiecznej, skutecznej i wygodnej pielęgnacji dziecka od pierwszych lat życia.
• Ochrona karmienia piersią – nowe rozwiązania LOVI wspomagające laktację – Organizatorzy; 

FIRMA PELARGOS i OIPiP.
6.11.2013 Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „pielęgniarstwo 

– nauka, praktyka” Pielęgniarstwo bez granic.
7.11.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w uroczystości otwarcia skrzydła północnego 

budynku głównego w tym chirurgii jednego dnia z blokiem operacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu 
Rehabilitacyjnym dla Dzieci	w Ameryce.

12.11.2013 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPiP w Olsztynie.
13.11.2013 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym dla Dzieci	w Ameryce na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek.
16.11.2013 Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – udział Wiceprzewodnicząca ORPiP Jadwiga 

Kwiatkowska i Członek Prezydium ORPiP Mirosława Sokół
16.11.2013 Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej – 

Udział Wiceprzewodnicząca ORPiP Małgorzata Zalewska.
16.11.2013 XXII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie – udział Sekretarza 

ORPiP – Danuty Jurkowskiej.
19.11.2013 Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.
20.11.2013 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego	ORPiP, przyznano 180 

pożyczek zwrotnych, 17 zapomóg,	124 refundacje na kwotę 50.951,40 zł.
20.11.2013  Konwent Przewodniczących ORPiP,	udział Przewodnicząca ORPiP Maria Danielewicz
21.11.2013 Współorganizacja konferencji „Rola pielęgniarki i położnej środowiskowo – rodzinnej w działa-

niach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia”, w której uczestniczyło 71 pielęgniarek i położnych.
24.11.2013 Posiedzenie Komisji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych ORPiP.
26.11.2013 Posiedzenie Komisji Konkursowej ORPiP.
27.11.2013 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Samodzielnym Publicz-

nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko –	Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oddziałów: klinicznego, chirurgii ogólnej, hematologii, 
klinicznego szpitalnego oddziału ratunkowego oraz przełożonej pielęgniarek.

28.11.2013 Posiedzenie Komisji Opieki Paliatywnej ORPiP.
29.11.2013 Posiedzenie ORPiP – podjęto 3 uchwały w sprawach: zwołania XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-

rek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, przyznania nagród za pracę społeczną Przedstawicielom 
ORPIP oraz zmiany Uchwały 21/2011 w sprawie zmiany składu Komisji. Odbyło się	szkolenie 
„Elektroniczne narzędzia w pracy pielęgniarki i pielęgniarza, które pozwalają wprowadzić pielę-
gniarstwo w XXI wiek”

2-3.12.2013 Współorganizacja konferencji „Działania profilaktyczne podejmowane przez pielęgniarki w śro-
dowisku nauczania i wychowania”, w której uczestniczyło 90 pielęgniarek.

3.12.2014 Posiedzenie Komisji Pracy i Etyki Zawodowej ORPiP.
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3-4.12.2013 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

4.12.2014 Szkolenie „Postępowanie po ekspozycji na krew i na inny potencjalnie infekcyjny materiał”, w któ-
rym wzięło udział 26 pielęgniarek.

5.12.2013 Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.
7.12.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP – podjęto 17 uchwał w sprawach: stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek	i położnych,	wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, 
skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych, wsparcia finansowego dla pielęgniarek	i położnych, 
nagród rocznych dla pracowników biura, nagród dla studentów UWM kierunku pielęgniarstwo, 
zmiany uchwały 96/2013 w sprawie regulaminu biura, wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

7.12.2013 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP, wraz ze szkoleniem	„Postępowanie po ekspo-
zycji na krew i na inny potencjalnie infekcyjny materiał”, w którym wzięło udział 28 pielęgniarek 
i położnych.

10.12.2014 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Olsztynie	na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ratunkowego 
i Izby Przyjęć.

11.12.2013 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w uroczystości otwarcia oddziałów: ratunko-
wego intensywnej terapii, ginekologiczno – położniczego, neonatologicznego i pediatrycznego 
po modernizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym 
w Piszu.

11.12.2013 Szkolenie współorganizowane z Firma ConvaTec	„Leczenie ran przewlekłych”, „Odpowiedzial-
ność pielęgniarek i położnych w zakresie leczenia ran”.

11.12.2013 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego	ORPiP, przyznano 56	
pożyczek zwrotnych, 7 zapomóg,	45 refundacji na kwotę 16.093,90 zł.

12.12.2013 Szkolenie nt „Aspekty etyczne w pracy pielęgniarki i położnej, w którym wzięło udział 39 pielę-
gniarek i położnych.

12.12.2013 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Skarbnika ORPiP – Danuty Kowalskiej 
w uroczystości wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom Wydziału Nauk 
Medycznych Kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

13.12.2013 Szkolenie Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej Podmiotów Leczniczych w którym wzięło udział 45 osób.
13.12.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP –	podjęto 5 uchwał w sprawach: wsparcia finansowego dla pielę-

gniarek, ryczałtów za IV kwartał 2013r., wyposażenia biura Izby, nagród za działalność społeczną.
16.12.2013 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP.
17.12.2013 Udział Sekretarza ORPiP – Danuty Jurkowskiej w uroczystości otwarcia Kaplicy i spotkania opłat-

kowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.
17.12.2013 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w uroczystym spotkaniu wigilijnym, które 

odbyło się w Warmińsko -Mazurskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Olsztynie.

17.12.2013 Szkolenie „Postępowanie po ekspozycji na krew i na inny potencjalnie infekcyjny materiał”, w któ-
rym wzięło udział 13 pielęgniarek.

17.12.2013 Posiedzenie Komisji Opieki Długoterminowej ORPiP.
18.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Społecznej ORPiP oraz szkolenie dla kadry pielęgniarskiej Do-

mów Pomocy Społecznej	„Postępowanie po ekspozycji na krew i na inny potencjalnie infekcyjny 
materiał” „Problemy pielęgniarek z pacjentem w zespołach otępiennych”, w którym wzięły udział 
22 pielęgniarki.

18.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju Zawodowego ORPiP.
19.12.2013 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w spotkaniu Przyjaciół Szpitala połączonym 

z otwarciem pracowni rezonansu magnetycznego	w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcy w Olsztynie.

19.12.2013 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

20.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego ORPiP.
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7.01.2014 Posiedzenie Zespołu Pielęgniarek i Położnych Środowiska Nauczania i Wychowania ORPiP.
4.01.2014 Posiedzenie Prezydium ORPIP – podjęto 10 uchwał w sprawach: stwierdzenia prawa wykonywa-

nia zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych,	wpisu do rejestru pielęgniarek i położ-
nych, planu kontroli podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe oraz indywidualnych 
i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, zmiany uchwały 245/2013	w sprawie stwierdze-
nie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu, wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą oraz stanowisko Prezydium ORPiP w sprawie zatrudniania położnych na 
oddziałach szpitalnych.

8.01.2014 W siedzibie OIPiP odbyły się zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów licencjackich 
stacjonarnych Kierunku Pielęgniarstwo „Filozofia i etyka zawodu”	z udziałem Przewodniczącej 
i Członków Prezydium	ORPiP, Członków Komisji Etyki oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych. 

11.01.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w Świąteczno – Noworocznym Spotkaniu 
Pracowników Ochrony Zdrowia zorganizowanym przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzie-
cięcy w Olsztynie.

14.01.2014 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz z Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa – Piotrem Narlochem.

15.01.2014 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz z Zarządem Oddziału Warmińsko-Mazur-
skiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych.

15.01.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

15.01.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP –	podjęto 9 uchwał w sprawach: stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych,	wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, 
wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

21.01.2014 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz z prof. dr hab. Marią Dynowską,	dotyczyło 
Kierunku Pielęgniarstwo na UWM W Olsztynie.

21.01.2014 Spotkanie komitetu organizacyjnego Biuletynu OIPiP.
22.01.2014 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz z Prorektorem ds. kształcenia dr hab. Je-

rzym Andrzejem Przyborowskim, prof. UWM	–	dot. Kierunku Pielęgniarstwo na UWM w Olsztynie.
22.01.2014 Organizacja warsztatów szkoleniowych dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie sposobu ustalania	minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545). W których 
uczestniczyło 25 pielęgniarek i położnych. 

23.01.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczących ORPiP.
27.01.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w uroczystości „Dnia Pracownika Publicznych 

Służb Zatrudnienia”.
29.01.2014 Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Re-

gionu Warmii i Mazur.
30.01.2014 Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.

Nowy	wykaz	dziedzin	pielęgniarstwa	oraz	dziedzin	mających	zastosowanie	
w	ochronie	zdrowia,	w	których	może	być	prowadzona	specjalizacja	i	kursy	

kwalifikacyjne

W grudniu 2013 roku opubliko-
wano treść Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin 
pielęgniarstwa oraz dziedzin ma-
jących zastosowanie w ochronie 
zdrowia, w których może być pro-
wadzona specjalizacja i kursy kwa-
lifikacyjne (Dz.U. nr 236 z 16 grudnia 
2013, poz.1562.)

Zgodnie z rozporządzeniem, któ-
re wchodzi w życie z dniem 24 sierp-
nia 2015 roku

specjalizacje	 dla	 pielęgniarek 
mogą być prowadzone w dziedzi-
nach pielęgniarstwa: 
1)  anestezjologicznego i intensyw-

nej opieki; 

2)  chirurgicznego; 
3)  geriatrycznego; 
4)  internistycznego; 
5)  onkologicznego; 
6)  operacyjnego; 
7)  opieki długoterminowej; 
8)  opieki paliatywnej; 
9)  pediatrycznego; 

10)  psychiatrycznego; 



Nr 01 • I – III 2014r.

7

Ustawa	z	dnia	26	 lipca	2013	r.	
o	 zmianie	 ustawy	 o	 zawodach	
pielęgniarki	i	położnej	Dz. U. 2013 
poz. 940

Rozporządzenie	Ministra	Zdrowia	
z	 dnia	 4	 lutego	 2013	 r.	 w	 sprawie	
wzorów	dokumentów	o	prawie	wy-
konywania	zawodu	pielęgniarki	lub	
położnej	Dz. U. 2013 nr 0 poz. 222

Rozporządzenie	Ministra	Zdro-
wia	 z	 dnia	 6	 czerwca	 2013	 r.	
w	 sprawie	 bezpieczeństwa	 i	 hi-
gieny	 pracy	 przy	 wykonywaniu	
prac	 związanych	 z	 narażeniem	
na	zranienie	ostrymi	narzędziami	
używanymi	przy	udzielaniu	świad-
czeń	zdrowotnych	Dz. U. 2013 nr 0 
poz. 696

Rozporządzenie	Ministra	Zdro-
wia	 z	 dnia	 27	 czerwca	 2013	 r.	

w	sprawie	szczegółowego	zakre-
su	oraz	warunków	ustalania	wy-
sokości	świadczenia	w	przypadku	
zdarzenia	medycznego	Dz. U. 2013 
nr 0 poz. 750

Rozporządzenie	Ministra	Zdro-
wia	 z	 dnia	 12	 grudnia	 2013	 r.	
w	sprawie	wykazu	dziedzin	pielę-
gniarstwa	oraz	dziedzin	mających	
zastosowanie	w	ochronie	zdrowia,	
w	których	może	być	prowadzona	
specjalizacja	i	kursy	kwalifikacyj-
ne	Dz. U. 2013 poz. 1562

Rozporządzenie	Ministra	Zdro-
wia	z	dnia	6	grudnia	2013	r.	zmie-
niające	rozporządzenie	w	sprawie	
szpitalnego	oddziału	 ratunkowe-
go	Dz. U. 2013 poz. 1511

Rozporządzenie	Ministra	Zdro-
wia	 z	 dnia	 16	 stycznia	 2014	 r.	

w	 sprawie	 sposobu	 dokumento-
wania	przypadków	zastosowania	
przymusu	bezpośredniego	Dz. U. 
2014 poz. 87

Danuta	Jurkowska	
Sekretarz	ORPiP

Zmiany	w	przepisach	prawa	w	2013	r.	–	akty	prawa	związane		
z	wykonywaniem	zawodu	pielęgniarki	i	zawodu	położnej

11)  ratunkowego; 
12)  rodzinnego;
13)  w dziedzinie pielęgniarstwa ma-

jącego zastosowanie w ochro-
nie zdrowia - w ochronie zdro-
wia pracujących;

specjalizacje	dla	położnych mogą 
być prowadzone w dziedzinach pie-
lęgniarstwa:
1) ginekologiczno-położniczego,
2) rodzinnego;

specjalizacje	 dla	 pielęgniarek	
i	położnych mogą być prowadzone 
w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) epidemiologicznego
2) neonatologicznego.

Bardzo się cieszymy, że po kon-
sultacjach społecznych projektu 
rozporządzenia zostały uwzględ-
nione w treści opublikowanego 
rozporządzenia wnioski zgłasza-
ne przez członków samorządu 
pielęgniarek i położnych nasze-
go regionu w sprawie rozdzie-
lenia kształcenia pielęgniarek 

chirurgicznych i operacyjnych 
na poziomie specjalizacji i kursu 
kwalifikacyjnego (Wniosek nr 3 
XXVII Okręgowego Zjazdu Pie-
lęgniarek i Położnych Regionu 
Warmii i Mazur z dnia 17 marca 
2012 roku) oraz w sprawie utrzy-
mania odrębnej specjalizacji pie-
lęgniarstwa opieki paliatywnej 
(Wniosek nr 4 XXVII Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur z dnia 17 
marca 2012 roku).

Powyższe rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia określiło również w ja-
kich dziedzinach pielęgniarstwa 
mogą być prowadzone kursy	kwa-
lifikacyjne	dla	pielęgniarek:
a) anestezjologicznego i intensyw-

nej opieki
b) chirurgicznego;
c) diabetologicznego
d) geriatrycznego
e) internistycznego;
f) kardiologicznego;
g) nefrologicznego z dializoterapią;
h) neonatologicznego;

i) neurologicznego;
j) onkologicznego;
k) operacyjnego;
l) opieki długoterminowej;
m) opieki paliatywnej;
n) pediatrycznego;
o) psychiatrycznego;
p) ratunkowego;
q) rodzinnego;
r) środowiska nauczania i wycho-

wania;
s) transplantacyjnego.
t) w dziedzinie mającej zastoso-

wanie w ochronie zdrowia – 
w ochronie zdrowia pracujących;

kursy	 kwalifikacyjne	 dla	 położ-
nych	w dziedzinie pielęgniarstwa:
a) anestezjologicznego i intensywnej 

opieki w położnictwie i ginekologii
b) operacyjnego
c) rodzinnego;

kursy	kwalifikacyjne	dla	pielęgnia-
rek	i	położnych w dziedzinie pielę-
gniarstwa epidemiologicznego.

Danuta	Jurkowska	Sekretarz	ORPiP
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Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych zorganizo-
wało cykl szkoleń dla Kierowniczej 
Kadry Pielęgniarskiej Podmiotów 
Leczniczych naszego regionu. 

Wiodącym tematem spotkań, 
które odbyły się w dniu 13 grud-
nia 2013r. i 22 stycznia 2014r. było 
zagadnienie wdrażania 
w praktyce Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z 28 
grudnia 2012r. w sprawie 
sposobu ustalania mini-
malnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych 
nie będących przedsiębior-
stwami.

Na szkoleniu w grud-
niu mgr Ewa Smoleń – 
nauczyciel akademicki 
Zakładu Pielęgniarstwa, 
Instytutu Medycznego 
PWSzZ im. J. Grodka 
w Sanoku omówiła tech-
niki mierzenia pracy oraz strukturę 
czasu pracy na stanowiskach pie-
lęgniarskich, a także przedstawiła 
kryteria opieki i kategorie opieki 
stosowane w odniesieniu do czyn-
ności wykonywanych przez pielę-
gniarki.

Również podczas tego spotkania 
mgr Beata Siwik – z-ca Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa ZOZ MZW z W-MCO 
w Olsztynie przedstawiła jak prze-
biega rozwój zawodowy pielęgnia-
rek i położnych w tej placówce.

Natomiast Naczelna Pielęgniarka 
„Pro - Medica w Ełku Sp. zo.o.” mgr 

Ewa Faliszewska podzieliła się spo-
strzeżeniami dotyczącymi rangi Pie-
lęgniarki Naczelnej w spółce prawa 
handlowego na podstawie własnych 
doświadczeń.

Na spotkaniu styczniowym go-
ściliśmy koleżanki z Gdańska, 

Przewodniczą ORPiP w Gdańsku 
– mgr Annę Wonaszek, Wiceprze-
wodniczącą mgr Marzenę Olszew-
ską – Fryc, która jednocześnie pełni 
funkcję Dyrektora ds. Pielęgniar-
stwa i Organizacji Opieki w pla-
cówce leczniczej Copernicus Sp. 
zo.o w Gdańsku i mgr Ewę Zarach 

położną Oddziałową tej 
placówki.

Koleżanki podzieliły 
się wiedzą praktyczną 
jak prowadzą prace nad 
wyliczaniem norm obsa-
dy pielęgniarskiej w po-
szczególnych oddziałach 
i komórkach zakładu.

Uczestniczki spotkań 
zadawały pytania w kwe-
stiach, które budzą ich 
wątpliwości dzieliły się 
spostrzeżeniami na te-
mat trudności, na jakie 
napotykają podczas pro-
wadzenia prac w swoich 

placówkach.
Dyskusja przebiegała bardzo cie-

kawie i kontynuowana była w bar-
dzo miłej atmosferze przy kawie.

 Jadwiga	Kwiatkowska
Wiceprzewodnicząca	ORPiP

Komisja	pracy	i	etyki	zawodowej

SPOTKANIA	SZKOLENIOWE	KIEROWNICZEJ	KADRY	PIELĘGNIARSKIEJ

Na zdjęciu uczestnicy szkolenia

PRACE W KOMISJACH PROBLEMOWYCH

Elżbieta	Najmowicz	
Członek	Komisji	Pracy	i	Etyki	Zawodowej

PIELĘGNIARSTWO	TRANSKULTUROWE	(część V)

Romowie / Cyganie

Społeczność romska/cygańska 
jest doskonałym przykładem, że nie 
tylko wyznawana religia determinu-
je sposób życia i obyczajowość, ale 
także historia i uwarunkowania kul-
turowe.

Problem pochodzenia ludności 
w Polsce zwanej Cyganami, a obec-

nie, zgodnie z postulatami przedsta-
wicieli części jej inteligencji Roma-
mi, jest bardzo skomplikowany. 

Brak własnego pisma, utrzymy-
wana stuleciami niepiśmienność 
oraz brak własnej tradycji ustnej 
powodują, że Cyganie sami nie po-
siadali świadomości swego pocho-

dzenia, a przekazy ustne odwoły-
wały się do wydarzeń co najwyżej 
w skali kilku generacji.

W połowie XVIII wieku w Austro 
-Węgrach lingwiści stwierdzili, że ję-
zyk Cyganów

„romani” dzielący się na liczne 
dialekty, zawiera wiele słów wspól-
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nych z językami Indii. Badania pro-
wadzone w XIX wieku potwierdziły, 
że języki grup cygańskich wywodzą 
się z terenu Indii, skąd wyemigrowali 
oni pomiędzy V a X wiekiem naszej 
ery. Do Europy przybyli poprzez Per-
sję, Armenię i Bizancjum. Podczas 
swej wędrówki przejmowali niektóre 
elementy kultury ludów lokalnych. 
Cechę znaczącą stanowi brak hi-
storycznych świadectw własnych 
wierzeń religijnych, co sprzyjało 
przejmowaniu religii ludów, wśród 
których przebywali. Przetrwały jed-
nak niektóre wierzenia charaktery-
styczne dla hinduizmu.

Języki poszczególnych grup Cy-
ganów różnicowały się wskutek za-
pożyczeń od innych ludów, gdyż 
wbrew temu, co się o nich potocznie 
sądzi, nie są oni grupą homogenicz-
ną, wewnętrznie niezróżnicowaną. 
I tu właśnie leży główny problem 
związany z nietrafnością stosowa-
nia nazwy „Romowie” do wszyst-
kich grup cygańskich, gdyż termin 
ten stosowany do wszystkich Cyga-
nów odnosi się równocześnie tylko 
do jednej z ich grup, choć w Europie 
najliczniejszej. Przedstawiciele po-
zostałych grup często uważają, że 
są Cyganami, natomiast nie identy-
fikują się z Romami. Cygan jest więc 
pojęciem szerszym niż Rom i niektó-
rzy przedstawiciele tej zbiorowości 
mocno to podkreślają.

 W wielu państwach uznano 
jednak, zgodnie ze stanowiskiem 
znaczących przedstawicieli spo-
łeczności romskiej i zgodnie z obo-
wiązującymi obecnie wymogami 
poprawności politycznej, że stoso-
wanie tradycyjnych nazw Cyganie 
czy Gypsies jest dyskryminujące, 
gdyż posiadają one negatywną ko-
notację. Pamiętajmy jednak, że na-
zwa Romowie jako określenie całej 
zbiorowości pojawiła się bardzo 
późno, w II połowie XX wieku.

Od ponad 600 lat żyje w Polsce 
niezbyt liczna ale zróżnicowana 
grupa etniczna Romów/Cyganów: 
według różnych szacunków od 20 
do 60 tys. Dzielą się oni na cztery 
grupy: 
• pierwsza to osiadli Cyganie górscy 

(Karpaccy), czyli Bergitka	Roma, 
którzy przybywali do Polski w wie-

kach XV – XVIII i od 
swego przybycia pro-
wadzą życie osiadłe 
na terenach wiejskich 
Podtatrza i Beskidów. 
Jest to grupa najuboż-
sza spośród polskich 
Romów/Cyganów,

• kolejna, dominująca 
grupa to Polska	Roma, 
przez wieki wędrujący 
Cygani Nizinni, potem 
przymusowo osiedlani,

• trzecią grupą są przybyli w XIX wie-
ku z Węgier i Rumunii Kalderasze	
(Kełderasze), potocznie zwani ko-
tlarzami,

• grupę czwartą stanowią Lowarzy, 
dawni eksperci od handlu końmi.

Organizacja społeczna Romów/
Cyganów nigdy nie była jednolita, 
a charakter przywództwa zmienia 
się w zależności od grupy. U Kel-
deraszy	i	Lowarów wszystkie pro-
blemy rozwiązuje Rada	Starszych	
„Romano	Kris”.

Zwierzchnikiem Polskiej	 Romy 
jest natomiast „Szero	Rom”	nazy-
wany często	„królem”.	Jego decy-
zje są w zasadzie nieodwołalne.

Romowie posiadają własna	flagę. 
Całość daje wrażenie ruchu obroto-
wego, nasuwając na myśl koła wo-
zów, w których często podróżowali 
i mieszkali Romowie/Cyganie. Przy-
pomina o koczowniczym trybie życia, 
który dopiero niedawno został przez 
większość z nich porzucony. Błękit 
i zieleń odzwierciedlają tułaczkę pod 
niebieskim niebem, po zielonej zie-
mi – brak własnego państwa, życie 
w ciągłej drodze. Uchwalona w 1971 
roku na Pierwszym Światowym Kon-
gresie Romów w Londynie. 

Stereotypy	 dotyczące Romów/
Cyganów wyrosły na bazie ich her-
metyczności, sposobu życia i wy-

znawanych zasad, niezrozumiałych 
dla innych. Zderzają się tu dwa ste-
reotypy: malowniczo-folklorystycz-
ny i degradująco-kryminalny. Pierw-
szy z nich charakteryzuje Romów/
Cyganów jako naród ludzi wolnych, 
wędrujących, kochających muzykę 
i śpiew. Drugi stereotyp wiąże tę 
mniejszość etniczną z jej społecz-
ną marginalizacją (ubóstwem, że-
bractwem, niechęcią do edukacji).
Większość przysłów przedstawia 
Roma/ Cygana w złym świetle. Kul-
tura romska otoczona jest tajemnicą 
ze względu na niezrozumiały język, 
wróżbiarstwo, czynienie uroków. 
Jest to często przyczyną dyskrymi-
nacji i zamykania się na daną grupę. 

Zasady	funkcjonowania

O wszystkich aspektach życia 
społeczności decyduje Romanipen	
-	swoisty kodeks reguł postępowa-
nia, jak również kar za przewinienia 
wobec społeczności. 

Mageripen to z kolei tzw. system 
„skalań” czyli wykluczeń, „wzgar-
dzeń” spowodowanych zachowa-
niem „nieczystym”. Skalania do-
tyczą zwłaszcza sfery domowej, 
rodzinnej, naznaczonej relacjami 
damsko-męskimi. 

Mageripen (rom. mageripe, mah-
rime - skalanie) - jedno z najważ-
niejszych pojęć w ramach romskiej 
tradycji, dotyczące idei rytualnej 
„czystości-nieczystości”. Status 
bycia „skalanym” czyli rytualnie 
nieczystym jest sankcją za przekro-
czenie zasad Romanipen, co wiąże 
się z różnym stopniem i formą wy-
kluczenia danej osoby z życia spo-
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łecznego. Uznanie Roma za osobę 
skalaną wiąże się najczęściej z wy-
kluczeniem ze społeczności. Wów-
czas nie może jeść ze wspólnego 
stołu, ani utrzymywać kontaktów 
z rodziną. 

O przebiegu i długości trwania 
kary w grupie Polska Roma decy-
duje Szero	Rom, a u Kełderaszów 
i Lowarów - Romano	Kris, w pozo-
stałych grupach, gdzie nie ma tak 
ustalonego charakteru decyzyjnego 
- decyduje konsensus społeczny. 
Zasadą jest, by spory rozstrzygano 
w obrębie własnej grupy. Decyzje 
dotyczące kary zapadają wyłącznie 
w przypadku Wielkich	skalań (rom. 
bare mageripena - wielkie skalania): 
kradzieży, zabójstwa, kłamstwa, 
zdrady wewnątrz romskiej społecz-
ności. Koniec trwania kary ogłasza 
starszy, naczelnik, głowa rodu przez 
wypicie wódki ze wspólnego kielisz-
ka z wykluczonym. 

Małe	 skalania (rom. tikne ma-
geripena - małe skalania) dotyczą 
głównie relacji między mężczyznami 
i kobietami, kontaktu z przedmiota-
mi uznanymi za nieczyste i ogólnej 
organizacji życia. Zakazują również 
jedzenia psiego mięsa i koniny, 
określają, jak należy postępować 
ze wszystkimi nieczystymi wydzie-
linami ciała. Toalety powinny być 
jak najdalej od kuchni, powinno się 
używać oddzielnie ręcznika do twa-
rzy i do reszty ciała. Wytarcie nosa 
i schowanie chusteczki do kieszeni 
jest uznawane za obrzydliwe. 

Romowie powinni unikać nieczy-
stych	zawodów i kontaktów z oso-
bami pracującymi jako: hycle (po-
dejrzenie o jedzenie psów), rzeźnicy 
(mogą zabijać konie), zamiatacze 
ulic (nieczyści przez zetknięcie się 
z brudem), pracujący przy śmie-
ciach lub zwłokach, pielęgniarze, 
lekarze (badają kobiety, stykają się 
ze zwłokami) i akuszerki (poród jest 
aktem nieczystym). 

Istnieje ścisły podział na	 sfery	
czyste (rom. źiużio, wużio) i sfery	
nieczyste (rom. marime, magerdo). 
Nieczyste jest ciało od pasa w dół 
oraz wszystko to, co z tym ciałem 
bezpośrednio się styka, a więc bie-
lizna i obuwie. Kontakt mężczyzny 

z kobietą ponad potrzebę związaną 
z prokreacją może powodować nie-
czystość. Także wnętrze ciała i jego 
wydzieliny są uważane za nieczyste. 

Niższy	 status	 kobiety wśród 
Romów wynika z tego, że przez 
większość czasu jest skalana - doty-
czą jej skalania: porodowe, spódni-
cowe, trzewikowe oraz kobiece ska-
lanie związane z okresem. Wówczas 
nie może przygotowywać posiłków, 
powinna dbać o to, by spódnicą lub 
butami nie dotknąć męża, ma też 
rozdzielnie prać spodnie i spódnice. 
Reguła spódnicowa bywa również 
bronią, kiedy cześć kobiety w jaki-
kolwiek sposób zostanie naruszona. 
Mężczyznę można skalać spódnicą, 
wtedy pozostali będą się musieli od 
niego odsunąć. Niższy status wyra-
ża się również tym, że kobieta nie 
może górować nad mężczyzną, np. 
mieszkać nad nim. Dlatego Romo-
wie starają się zajmować najwyższe 
kondygnacje budynków. 

Rodzina	 romska opiera się na 
monogamicznym małżeństwie i jest 
to rodzina patrylokalna 

(małżeństwo mieszka z rodziną 
męża lub w jej pobliżu) oraz patriar-
chalna ( decydentem w rodzinie jest 
mężczyzna – ojciec) Rom nie może 
istnieć poza rodziną.

Romowie korzystają z usług 
ochrony zdrowia, ale szpitale uwa-
żają za miejsca nieczyste. Korzysta-
ją z usług medycznych w sytuacjach 
kryzysowych a poddają się zabie-
gom operacyjnym tylko w ostatecz-
ności, traktując je jako groźne dla 
integralności ciała i duszy. Znieczu-
lenie ogólne traktowane jest jako 
„mała śmierć”.

Romowie są przekonani, że im 
człowiek jest większy, tym jest 
zdrowszy i szczęśliwszy stąd oty-
łość jest cechą pożądaną.

W rodzinach romskich ilość dzieci 
jest wyznacznikiem szczęścia i bo-
gactwa rodziny. Jednak poród jest 
uznawany jako akt nieczysty. Rom-
ki chętnie rodzą w szpitalu traktu-
jąc je jako miejsce odosobnienia. 
Podczas porodu i połogu położnica 
jest największym źródłem skalania 
osób, miejsc i przedmiotów których 
dotyka. Po porodzie młoda matka 

nie może podawać do stołu, używać 
tych samych rzeczy co członkowie 
rodziny. Po zakończeniu okresu izo-
lacji (ochrzczenie dziecka) wszystkie 
przedmioty z którymi miała kontakt 
kobieta muszą zostać wyrzucone.

Przy porodzie nigdy nie ma ojca 
i nie kontaktuje on się bliżej z dziec-
kiem do momentu jego chrztu. 

Zadania	pielęgniarki:
• uzyskaj wiedzę na temat zakazów 

i nakazów obowiązujących osobę 
będącą pod twoją opieką,

• pamiętaj o dokładnym, widocz-
nym dla zainteresowanych myciu 
rąk i zmianie rękawic podczas 
pielęgnowania poszczególnych 
partii ciała,

• w miarę możliwości zapewnij pa-
cjentce warunki odosobnienia 
i intymności,

• podczas porodu używaj w miarę 
możliwości sprzętu i naczyń jed-
norazowego użytku,

• pamiętaj o roli rodziny w życiu 
romskim i akceptuj nawet liczną 
obecność rodziny podczas cho-
roby jej członka, zwłaszcza cięż-
kiej i w stanie terminalnym,

• zapewnij warunki do pożegnania 
osoby zmarłej w sposób akcepto-
wany przez rodzinę (konieczność 
uzyskania błogosławieństwa od 
umierającego, co ma stanowić 
dobry prognostyk dla pozostają-
cych).
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Efekty	 działań	 środowiska	
pielęgniarek	 opieki	 długoter-
minowej	w	sprawie	zmiany	pro-
jektu	 Zarządzenia	 Prezesa	 NFZ	
w	sprawie	określenia	warunków	
zawierania	i	realizacji	umów	w	ro-
dzaju:	 świadczenia	 pielęgnacyj-
ne	i	opiekuńcze	w	ramach	opieki	
długoterminowej.	

Przedmiotowy projekt, zgodnie 
z procedurą został poddany kon-
sultacjom społecznym. Na wniosek 
i w oparciu o opinie napływające 
z Okręgowych Rad Pielęgniarek 
i Położnych (między innymi opinie 
przygotowane przez Komisję ds. 
Opieki Długoterminowej ORPiP 
w Olsztynie) odbyło się wiele spo-
tkań, prowadzono korespondencję 
na poziomie NRPiP, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Departamentu Pielę-
gniarek i Położnych w Ministerstwie 
Zdrowia. NRPiP przekazała do NFZ 
sugestie, będące implementacją 
uwag, opinii, postulatów od ORPiP, 
Świadczeniodawców – pielęgnia-
rek realizujących powyższe świad-
czenia, Krajowego Związku Praco-
dawców Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej – Porozumienie 
Śląskie, NZOZ-ów – Pielęgniar-
ska Opieka Domowa, Zespołów 
ds. Opieki Długoterminowej Do-
mowej działających przy Okręgo-
wych Radach Pielęgniarek i Położ-
nych, Konsultantów Wojewódzkich 
w dziedzinie przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych, zgodnie z oczekiwaniami 
środowiska zawodowego konse-
kwentnie wnioskowała o wydanie 
Zarządzenia Prezesa Funduszu 
w sprawie określenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju: 
świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach opieki długoter-
minowej na rok 2014r. na aktualnie 
obowiązujących zasadach. Ponad-
to, w celu przygotowania propozycji 
nowych warunków umów na lata na-
stępne. NRPiP wnosiła o powołanie 
zespołu składającego się z przed-

stawicieli Narodowego Funduszu 
Zdrowia, świadczeniodawców oraz 
członków i ekspertów komisji ds. 
kontraktowania świadczeń działają-
cej przy NRPiP.

Działania	podjęte	przez	NRPiP	
przyniosły	oczekiwany	przez	śro-
dowisko	efekt	i	w	dniu	18	grudnia	
2013r.	na	stronie	internetowej	Na-
rodowego	Funduszu	Zdrowia	zo-
stało	opublikowane	Zarządzenie	
Nr	 87/2013/DSOZ	 Prezesa	 NFZ	
z	dnia	18	grudnia	2013r.	w	spra-
wie	określenia	warunków	zawie-
rania	 i	realizacji	umów	w	rodza-
ju:	 świadczenia	 pielęgnacyjne	
i	 opiekuńcze	 w	 ramach	 opieki	
długoterminowej. W Komunikacie 
prasowym Funduszu czytamy: „...
Po przeanalizowaniu uwag zgło-
szonych do projektu zarządzenia 
uznano, że wprowadzenie nowych 
rozwiązań powinno zostać poprze-
dzone modyfikacją sprawozdaw-
czości w okresie przejściowym oraz 
ich ewentualnej weryfikacji w trakcie 
roku. Ta przesłanka spowodowała, 
że - przychylając się do wniosku 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - Prezes Funduszu określiła 
wejście w życie nowych zasad roz-
liczania świadczeń z zakresu pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej 
domowej, z uwzględnieniem współ-
czynników korygujących, na dzień 1 
stycznia 2015r. Do końca 2014 roku 
będą obowiązywały dotychczasowe 
zasady rozliczeń, to jest podział na 
dwa produkty rozliczeniowe: oso-
bodzień w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej dla 
pacjentów pod różnymi adresa-
mi zamieszkania oraz osobodzień 
w pielęgniarskiej opiece długoter-
minowej domowej dla pacjentów 
pod tym samym adresem zamiesz-
kania. Zmodyfikowany został jedy-
nie zakres sprawozdawanych infor-
macji w szczególności w zakresie 
czynności związanych z opieką nad 
pacjentami w szczególnie ciężkim 
stanie”.

Oto	 brzmienie	 postanowień	
końcowych	przedmiotowego	roz-
porządzenia:

§	21.	W okresie od dnia 1 stycz-
nia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 
r. w świadczeniach pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej 
– dla wartości każdego osobodnia 
przyjmuje się następujące współ-
czynniki korygujące:
1. w przypadku świadczeń udziela-

nych świadczeniobiorcom prze-
bywającym pod różnymi adresa-
mi zamieszkania – współczynnik 
korygujący 1,0;

2. w przypadku świadczeń udzielo-
nych świadczeniobiorcom prze-
bywającym pod tym samym adre-
sem zamieszkania – współczynnik 
korygujący 0,4.

§	 22.	 1.	 Przepisy zarządzenia 
stosuje się do postępowań w spra-
wie zawarcia lub zmiany umów 
o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, począwszy od dnia 1 
stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. Przepisy	§ 17 stosuje się do za-
wierania i realizacji umów, począw-
szy od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zapisy	 dotyczące	 zasad	 rozli-
czania	z	uwzględnieniem	współ-
czynników	korygujących	od	dnia	
1	stycznia	2015	r.

§16.	W przypadku świadczeń 
zrealizowanych przez zespół dłu-
goterminowej opieki domowej dla 
świadczeniobiorców wentylowa-
nych mechanicznie, dla wartości 
każdego osobodnia przyjmuje się 
następujące współczynniki kory-
gujące:
1. współczynnik korygujący 1,0 – 

w przypadku świadczeniobior-
ców wentylowanych metodą in-
wazyjną;

2. współczynnik korygujący 0,7 – 
w przypadku świadczeniobiorców 
wentylowanych metodą nieinwa-
zyjną.

Komisja	ds.	Opieki	Długoterminowej

Stanisława	Marta	Kosmala
Przewodnicząca	Komisji	ds.	opieki	długoterminowej
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§	 17.	 1. W przypadku świadczeń 
zrealizowanych przez pielęgniarkę 
opieki długoterminowej domowej, 
za wykonane świadczenia zgodnie 
z ustalonym planem opieki, w tym, co 
najmniej jedno z wymienionych w pkt. 
2 i 3 załącznika nr 8 do zarządzenia, 
dla wartości osobodnia, w którym zo-
stało wykonane, stosuje się:
1. współczynnik korygujący 1,0 - 

w przypadku świadczeń udzie-
lonych świadczeniobiorcom 
przebywającym pod różnymi ad-
resami zamieszkania;

2. współczynnik korygujący 0,6 - 
w przypadku świadczeń udzielo-
nych świadczeniobiorcom przeby-
wającym pod tym samym adresem 
zamieszkania, (np. w domu pomo-
cy społecznej).

W przypadku świadczeń zre-
alizowanych przez pielęgniarkę 
opieki długoterminowej domowej, 
za wykonane pozostałe świadcze-
nia, o których mowa w pkt. 4. za-
łącznika nr 8 do zarządzenia, dla 
wartości osobodnia, w którym zo-
stały wykonane oraz osobodnia, 
w których nie odbyła się wizyta 
pielęgniarki (była zachowana do-
stępność w godzinach od 800 do 
2000), stosuje się:
1. współczynnik korygujący 0,7 - 

w przypadku świadczeń udzie-
lonych świadczeniobiorcom 
przebywającym pod różnymi ad-
resami zamieszkania;

2. współczynnik korygujący 0,4 - 
w przypadku świadczeń udzielo-
nych świadczeniobiorcom przeby-

wającym pod tym samym adresem 
zamieszkania (np. w domu pomo-
cy społecznej).

Szczegółowa chronologia prac 
NRPiP nad projektem Zarządzenia 
Prezesa NFZ w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju:,,świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ra-
mach opieki długoterminowej” 
wraz z porównaniem projektu 
i aktualnego Zarządzenia Prezesa 
NFZ - Opieka długoterminowa jest 
dostępna na:

www.nipip.pl/.../Porównanie%20
projektu%20%20Zarzadzenia.pdf

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej (Dz.U. 2011 Nr. 112 poz. 654, 
z póżn. zm.) mówimy o konkursach 
organizowanych w zakładach nie-
będących przedsiębiorcami, któ-
ra mówi nam, na jakie stanowiska 
mogą być organizowane konkursy. 
Są to: stanowisko kierownika zakła-
du, zastępcy kierownika w przypad-
ku gdy kierownik nie jest lekarzem, 
stanowisko naczelnej/przełożonej 
pielęgniarek i położnych oraz sta-
nowisko pielęgniarki oddziałowej, 
położnej oddziałowej. Na te stano-
wiska obligatoryjnie powinny być 
przeprowadzone konkursy. 

Aby zostać pielęgniarką oddziało-
wą, trzeba wygrać konkurs.

Ogłoszenie o konkursie musi być 
zamieszczone w prasie codziennej 
o zasięgu ogólnokrajowym, oraz 
podane do wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty w siedzibie 
podmiotu leczniczego. Pracodaw-
ca podejmuje decyzję, w jakim 
medium konkurs będzie ogłoszo-

ny. Może to być np. „Gazeta Wy-
borcza”, „Rzeczpospolita”. Po tym 
ogłoszeniu kandydaci mają 30 dni 
na złożenie dokumentów.

Skoro mowa o ogłoszeniu należy 
wspomnieć o kwalifikacjach, jakie są 
wymagane przy ubieganiu się o sta-
nowisko pielęgniarki oddziałowej.

Wszystko to jest zapisane w tabeli 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwa-
lifikacji wymaganych od pracowni-
ków na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębior-
cami (Dz.U. Nr 151, poz. 896), która 
przedstawia rodzaj wykształcenia 
plus lata pracy w szpitalu 

Jakie	zatem	dokumenty	musi	zło-
żyć	kandydat?	

Wyżej wymienione Rozporządze-
nie reguluje również, jakie doku-
menty powinien kandydat/ kandy-
datka złożyć na stanowisko objęte 
konkursem. Są to:

Podanie o przyjęcie na stanowi-
sko objęte konkursem

Dokumenty stwierdzające kwali-
fikacje zawodowe (potwierdzające 
wymagane wykształcenie) 

Prawo wykonywania zawodu
Opisany przez kandydata prze-

bieg pracy zawodowej
Inne dokumenty potwierdzające 

dorobek i kwalifikacje zawodowe 
kandydata (udokumentowane lata 
pracy w szpitalu)

Zaświadczenie o niekaralności 
(wydane przez Sąd Okręgowy)

Oświadczenie o wyrażaniu zgody 
na przetwarzanie danych osobo-
wych w celu przeprowadzenia po-
stępowania konkursowego na dane 
stanowisko.

Kopie dokumentów powinny być 
poświadczone za zgodność z ory-
ginałem. Brak złożenia kompletu 
dokumentów powoduje dyskwalifi-
kację kandydata do dalszego postę-
powania konkursowego. Na prośbę 
podmiotu ogłaszającego konkurs 
lub komisji konkursowej kandydat 
jest obowiązany przedstawić ory-
ginały dokumentów. Dokumenty 
należy złożyć do właściwego pod-

Komisja	konkursowa

Bogumiła	Szymańska	
Członek	Komisji	Konkursowej

Jak	zostać	pielęgniarką	oddziałową?
Najważniejsze	informacje	w	pigułce
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miotu w zamkniętej kopercie, na 
której kandydat umieszcza swoje 
imię i nazwisko oraz adres i numer 
telefonu kontaktowego, a także ad-
notację o treści: „Konkurs na stano-
wisko ….…” (należy podać nazwę 
stanowiska objętego konkursem).

Sposób przeprowadzania kon-
kursu w podmiocie leczniczym nie-
będącym przedsiębiorcą, skład oraz 
tryb i warunki powoływania oraz od-
woływania komisji konkursowej i ra-
mowy regulamin przeprowadzania 
konkursu określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkur-
su na niektóre stanowiska kierowni-
cze w podmiocie leczniczym niebę-
dącym przedsiębiorcą. (Dz. U. Nr.12 
poz. 182).

Oprócz formalnego przeglądu 
dokumentów, ważnym elementem 
jest rozmowa podczas której kan-
dydaci mają możliwość zaprezento-
wania się przed członkami komisji 
konkursowej. Komisja rekomenduje 
osobę wybrana w trakcie konkursu, 
natomiast o zatrudnieniu decyduje 
Kierownik podmiotu ogłaszającego 
konkurs. 

Na koniec chcemy życzyć powo-
dzenia wszystkim osobom ubiega-
jącym się o stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej. 

Pezinok – niewielkie miastecz-
ko, położone 20 km na północ 
od centrum Bratysławy kultywuje 
wielowiekową tradycję winiarstwa. 
Renesansowy Stary Ratusz przy 
rynku, kościół Przemienienia Pań-
skiego z 1659r., barokowe organy 
wykonane w Norymberdze stają 
się bramą i zachętą do dalszej 
wędrówki w głąb kraju – Słowa-
cji. Tutaj w dniach 21-22 listopada 

2013r. odbyła się XV Międzynaro-
dowa Konferencja Pielęgniarstwa 
Psychiatrycznego z udziałem 
przedstawicieli czterech Państw: 
Czech, Polski, Słowacji i Węgier. 
Hasło tegorocznej konferencji 
brzmiało: „Wyzwania pielęgniar-
stwa psychiatrycznego na rzecz 
wsparcia zdrowia psychicznego”. 
Miałyśmy ogromną przyjemność 
uczestniczyć w tej konferencji, 

reprezentować Polskie Stowarzy-
szenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy 
Psychiatrycznych, Wojewódzki 
Zespół Lecznictwa Psychiatrycz-
nego w Olsztynie. Jesteśmy pod 
wrażeniem pobytu w tym miejscu, 
klimatu jaki nam sprzyjał. Koleżan-
ki, pielęgniarki ze Słowacji są nie-
zwykle sympatyczne, komunika-
tywne, bardzo życzliwe. Podczas 
dwóch dni trwania konferencji, 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA
XV	MIĘDZYNARODOWA	KONFERENCJA	PIELĘGNIARSTWA	

PSYCHIATRYCZNEGO	NA	SŁOWACJI
Pezinok	21	–	22	listopada	2013	rok
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w sześciu sesjach i w następują-
cych po sobie 39 prezentacjach 
przedstawiono szereg zagadnień 
związanych z opieką nad osoba-
mi z zaburzeniami psychicznymi. 
Bogato zróżnicowana tematyka 
wystąpień wśród wielu dotyczyła 
jakości życia osób po kryzysach 
zdrowia psychicznego, pracy 
pielęgniarki w poszczególnych 
oddziałach psychiatrycznych, 
edukacji pacjentów i ich rodzin, 
postępowania z pacjentem mło-
dym, dorosłym, starszym, uzależ-
nionym, agresywnym, z zaburze-
niami nastroju, lękami, z chorobą 
Alzheimera. 

 W pierwszym bloku omówiono 
zdrowie psychiczne jako ważną 
wartość dla życia człowieka. Na 
budowanie odporności psychicz-
nej duży wpływ mają pozytywne 
emocje, poczucie szczęścia, umie-
jętność rozwiązywania problemów 
i trudności życiowych, korzystanie 
z pomocy innych, wiara we wła-
sne siły, chęć własnego rozwoju, 
wypełnianie ról społecznych. Do 
osiągnięcia harmonii psychicznej 
i fizycznej niezbędne są min: zdro-
wy styl życia, prawidłowe odżywia-
nie, spacery, ruch, odpowiednia 
ilość snu i wypoczynku, relaksacja, 
spędzanie czasu z najbliższymi, 
unikanie alkoholu, papierosów i in-
nych używek. W kolejnych wystą-
pieniach zaprezentowano Szpital 
Psychiatryczny im. Philippa Pinela 
w miejscowości Pezinok, który był 
współorganizatorem Konferencji. 
Przedstawiono historię i rozwój 
dziewięćdziesięcioletniego szpitala. 
Położony jest on na obrzeżach mia-
sta, składa się z kilku oddzielnych 
budynków, otoczonych parkiem. 
Od 2004 roku szpital jest akredyto-
wanym ośrodkiem klinicznym, zaj-
muje się kształceniem lekarzy i psy-
choterapeutów. Ośrodek świadczy 
usługi diagnostyczne, lecznicze 
i rehabilitacyjne: stacjonarne i am-
bulatoryjne w zakresie psychiatrii, 
chorób wewnętrznych, neurologii, 
ginekologii i rehabilitacji. W jego 
skład wchodzą następujące kliniki: 
dwie ogólnopsychiatryczne: mę-
ska i żeńska ( dla 138 i 100 osób), 
gerontologii (70 łóżek), neuropsy-

chiatrii (24 łóżka), chorób psycho-
somatycznych (61 łóżek), lecze-
nia uzależnień (90 łóżek) i zespół 
poradni specjalistycznych. Dużą 
część kompleksu zajmują: sala 
gimnastyczna oraz pracownie do 
rehabilitacji psychiatrycznej: stolar-
nia, garncarnia, tkactwo, metalopla-
styka, obszerna pracownia manu-
alna, a także rehabilitacji fizycznej: 
kinezyterapia, fizjoterapia, hydrote-
rapia i basen. Szpital zatrudnia 336 
pracowników medycznych i 117 
niemedycznych i świadczy usłu-
gi dla lokalnej ludności oraz osób 
z innych rejonów Słowacji.

W kolejnej prezentacji Julia Mol-
nár reprezentująca Szpital Psy-
chiatryczny Hronovce przedstawiła 
statystyki zaburzeń psychicznych 
na Węgrzech z 2012r. Na prawie 
10 mln. obywateli ponad 200 tyś. 
ma demencję, 475 tyś. cierpi na 
przewlekły alkoholizm, rocznie 
ponad 16 tyś. osób poddaje się 
detoksykacji od środków toksycz-
nych, 23,2 osób na 100 tyś. doko-
nuje samobójstw. W dalszej części 
omówiła system kształcenia pielę-
gniarek. Przebiega on podobnie 
jak u nas w kilku etapach. Istotną 
różnicą jest to, że pielęgniarka po 
ukończeniu specjalizacji otrzymu-
je licencję na 5 lat, w tym czasie 
ma obowiązek nadal dokształcać 
się, aby uzyskać 150 pkt. edu-
kacyjnych. Jest to niezbędne do 

przedłużenia licencji na kolejne 5 
lat. Udział w konferencji dawał 13 
pkt. edukacyjnych. Na Węgrzech 
jest niedobór pielęgniarek psy-
chiatrycznych, notuje się małe za-
interesowanie kształceniem w tym 
kierunku. W bieżącym roku na Wę-
grzech rozpoczęto kształcenie te-
rapeutów leczniczych, którzy będą 
pełnili znaczącą rolę w rehabilitacji 
osób z zaburzeniami psychiczny-
mi. Do ich zadań należeć będzie 
m.in. praca z podopiecznymi we 
własnym środowisku, przygotowa-
nie ich do samodzielnego radze-
nia sobie z czynnościami życia co-
dziennego, aktywności życiowej 
oraz organizacji czasu wolnego. 

 Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się prezentacje dotyczące 
metod wspomagających leczenie 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Jedna z nich dotyczyła zastosowa-
nia lalek w terapii osób z zaburze-
niami otępiennymi. Każdy pacjent 
otrzymuje na stałe lalkę, którą ma 
cały czas przy sobie, nadaje jej 
imię. Płeć lalki jest zgodna z płcią 
własnego dziecka. Opieka nad wła-
sną lalką pobudza instynkty, które 
człowiek posiada od urodzenia, 
przywołuje wspomnienia, odwraca 
uwagę od niepożądanych czynno-
ści, poprawia komunikację. Lalki 
stymulują czynności mózgu, indu-
kują przyjemne poczucie bezpie-
czeństwa, wywołują miłość i spo-

Na zdjęciu z lalkami terapeutycznymi pomocnymi w opiece nad osobami z demencją
od lewej stoją: Krystyna Grochowska, Jolanta Ewertowska i Bożena Krawczyk.
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kój. Personel wyraźnie obserwuje 
zmniejszenie agresji i niepokoju, 
co często pozwala na zmniejszenie 
dawki leków psychotropowych. 

 Przedstawiciel Firmy Banchem 
z Czech omówił znaczenie aro-
materapii w psychiatrii. Jest ona 
stosowana jako metoda wspoma-
gająca w leczeniu osób z zabu-
rzeniami emocjonalnymi, z nerwi-
cami, z przewlekłą bezsennością, 
zaburzeniami lękowymi czy po 
urazach głowy. Leczenie tą me-
todą poprzedzone jest testem na 
zapachy, po to aby znaleźć aro-
mat, który jest najprzyjemniejszy 
dla danej osoby. Olejki pochodzą 
ze źródeł naturalnych, z tego co 
mamy w przyrodzie a ich aktywne 
składniki działają na układ nerwo-
wy i emocje, stymulują działanie 
podwzgórza i przysadki mózgo-
wej, korzystnie wpływają na ak-
tywność mózgu, motywacje i chęć 
do działania. Cykl terapii trwa 7 dni 
i może być powtarzany.

 Znaczna część konferencji 
poświęcona była specyfice pra-
cy pielęgniarek w psychiatrii. Na 
Słowacji obowiązują minimalne 
normy zatrudnienia pielęgniarek 
w psychiatrii: na dyżurze dzien-
nym jest 1 pielęgniarka na 10 pa-
cjentów, w nocy 1 pielęgniarka 
na 18 pacjentów i całodobowo 1 
sanitariusz na 40 pacjentów. Pra-
ca jest uznawana za mało atrak-

cyjną, obciążoną dużym ryzykiem 
bezpieczeństwa personelu, na-
rażeniem na złość, płacz, krzyk, 
wulgaryzmy, tendencje samobój-
cze, brak współpracy z pacjentem 
czy rodziną, odrzucenie, ucieczki. 
Zwrócono uwagę na konieczność 
rozwoju profilaktyki skierowanej 
na zdrowie psychiczne pielęgnia-
rek zatrudnionych w psychiatrii.

Ciekawie omówiona została rola 
treningów balintowskich dla m.in. 
pielęgniarek zatrudnionych w od-
działach psychiatrycznych. Odbywa-
ją się one cyklicznie w grupach 8-12 
osobowych. Ich celem jest reflek-
sja nad procesami zachodzącymi 
w komunikacji z pacjentem. Udział 
w Grupie Balinta daje możliwość 
lepszego zrozumienia siebie i pa-
cjenta, poznania swoich trudności 
w relacji z pacjentem, poprawy ko-
munikacji, wzbogaca doświadcze-
nia oraz redukuje stres. Szkolenie 
dla grupy jest jednym z najważniej-
szych narzędzi psychoprofilaktyki, 
zapobiega wypaleniu zawodowe-
mu. Polskie Grupy Balinta istnieją 
od 1996 roku, szkolenia liderów 
odbywają się w kilku ośrodkach: 
w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, 
Poznaniu i Częstochowie.

 Dobrze zorganizowany prze-
bieg konferencji dawał możliwość 
po zakończeniu każdej sesji tema-
tycznej zadawania pytań i często 
była to ożywiona dyskusja za-

równo ze strony pielęgniarek ze 
Słowacji, jak i z Polski a było nas 
około 40 osób m.in. z Bydgoszczy, 
Grudziądza i my we trzy z WZLP 
z Olsztyna. Pielęgniarki pracu-
jące z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi ze Słowacji, Czech, 
Węgier i Polski miały okazję do 
poznania się i wzajemnej wymiany 
doświadczeń. 

Spotkaniu przyświecała idea in-
tegracji środowiska, podejmowa-
nie działań na rzecz rozwoju pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego. Dla 
wszystkich chętnych uczestniczek 
konferencji zorganizowano tzw. 
wieczorek zapoznawczy w Domu 
Kultury. Miałyśmy okazję podzi-
wiać występ zespołu tańczącego 
w stylu „irlandzkim”, grę na piani-
nie na cztery ręce, występ kilkuoso-
bowego zespołu big-bandowego, 
który grał popularne przeboje kra-
jowe i zagraniczne i wiele innych 
atrakcji. Z niemałym zdziwieniem 
przyglądałyśmy się słowackim pie-
lęgniarkom jak potrafią się dobrze 
bawić bez względu na wiek.

Podczas drugiego dnia odby-
ło się również spotkanie przed-
stawicieli czterech państw Grupy 
Wyszehradzkiej [V4] z udziałem 
Polskiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek i Pielęgniarzy Psychia-
trycznych. Ważnym zagadnieniem 
okazuje się temat dotyczący okre-
ślenia jednolitych kompetencji 
pielęgniarek, specjalistek w dzie-
dzinie pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego oraz temat bezpieczeństwa 
naszej pracy. W najbliższym cza-
sie, tj. w październiku 2014r.,Pol-
skie Stowarzyszenie Pielęgniarek 
i Pielęgniarzy Psychiatrycznych 
wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Pielęgniarstwa Polskiego oraz 
Polskim Towarzystwem Pielęgniar-
skim planują zorganizować w War-
szawie wspólną konferencję mię-
dzynarodową. Już zapraszamy.

Jolanta	Ewertowska,	
Krystyna	Grochowska,	

Bożenna	Krawczyk
	Pielęgniarki	z	WZLP	w	Olsztynie

	uczestniczki	Konferencji	
w	Pezinok

Podczas zwiedzania pięknego Starego Rynku w Bratysławie
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W dniu 12.12.2013 roku w sie-
dzibie Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych członkowie Komisji 
Pracy i Etyki Zawodowej zorganizo-
wali szkolenie pt. „Aspekty etyczne 
w pracy pielęgniarki i położnej“. 
W trakcie szkolenia poruszano te-
maty dotyczące historii pielęgniar-
stwa oraz dylematów etycznych 
z którymi spotykają się pielęgniarki 
i położne w codziennej pracy.

Szkolenie rozpoczęło się przypo-
mnieniem symboli naszego zawodu 
oraz początków pielęgniarstwa czyli 
wspomnieniem Florencji Nightinga-
le. Postać ta odegrała najważniejszą 
rolę w nowoczesnym pielęgniarstwie, 
warto więc zapamiętać kilka faktów 
z jej życia. Urodziła się 12 maja 1820 
r. we Florencji, a zmarła 13 sierpnia 
1910 r. Otrzymała wszechstronne 
wykształcenie (pochodziła z rodzi-
ny arystokratycznej), biegle włada-
ła czterema językami. Początkowo 
interesowała się starożytnością, ale 
w wieku 25 lat postanowiła studiować 
pielęgniarstwo. Niestety nie otrzyma-
ła na to zgody rodziców (w tym cza-
sie pielęgniarstwem zajmowały się 
siostry zakonne albo kobiety z mar-
ginesu), którzy postanowili wysłać 
Florence w długą podróż. Ona jed-
nak nie zrezygnowała ze swych pla-
nów i podczas podróży starała się 
jak najlepiej poznać pracę pielęgnia-
rek w szpitalach w różnych krajach. 
W swoich założeniach teoretycznych 
F. Nightingale największy nacisk kła-
dła na środowisko otaczające czło-
wieka (zarówno zdrowego, jak i cho-
rego). Podkreślała ścisły związek 
pielęgnowania z tym, co dzieje się 
w otoczeniu pacjenta — jej zdaniem 
zdrowie jest uzależnione od środowi-
ska. Rola pielęgniarki sprowadza się 
zatem do tworzenia odpowiedniego 
środowiska, tj. do dbania o wodę, 
światło, powietrze, odżywianie, cie-
pło, spokój, tak aby złagodzić prze-
bieg choroby oraz ułatwić powrót do 
zdrowia. Wszystkie te zadania mają 

jak najmniej obciążać pacjenta. Flo-
rencja Nightingale, uznana za twór-
czynię pielęgniarstwa, zauważyła tak-
że potrzebę postępowania w pracy 
pielęgniarki według zasad etycznych.

W 1912 r. Międzynarodowy komi-
tet Czerwonego Krzyża ustanowił 
Medal im. Florence Nightingale. Jest 
to najwyższe i zaszczytne odzna-
czenie pielęgniarskie, które przy-
znaje się co 2 lata pielęgniarkom za 
wybitną działalność zawodową i hu-
manitarną postawę w czasie działań 
wojennych i klęsk żywiołowych, jak 
również za działania organizacyjne.

Kolejnym tematem poruszanym 
na szkoleniu były dylematy etyczne 
z którymi na codzień spotykamy się 
w naszej pracy oraz przemyślenia 
dotyczące Kodeksu Etyki Zawodo-
wej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Jest to akt prawny, 
który gwarantuje przestrzeganie praw 
pacjenta oraz zasady etycznego po-
stępowania pielęgniarek i położnych. 
Nie oznacza to jednak, że Kodeks 
Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Po-
łożnej jest panaceum na wszystkie 
dylematy moralne. Etyczny dylemat 
to,,wybór, który odwołuje się do 
przekonań każdego z nas, do tego 
co uważamy za pożądane, słuszne 
w świetle wartości i zasad moral-
nych”. Współczesne pielęgniarki i po-
łożne mają gruntowne wykształcenie 
ogólne i specjalistyczne. Znają za-
gadnienia medycyny, pielęgniarstwa, 
a także elementy socjologii, psycho-
logii, ekonomiki, zarządzania i prawa, 
jednak nie zawsze przywiązują na-
leżną uwagę znajomości kodeksów. 
Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki 
i Położnej oraz ustawy odnoszące się 
do zawodu regulują zasady postępo-
wania w sytuacjach budzących wąt-
pliwość, dlatego znajomość ich jest 
zarówno koniecznością, jak i ochro-
ną siebie samego. Niestety, kodeks 
nie mówi pielęgniarce, co powinna 
zrobić w konkretnej sytuacji. Ko-
rzystając z własnej wiedzy etycznej 

i umiejętności posłużenia się nią, 
musi sama podjąć odpowiednią de-
cyzję. Żeby prawidłowo wykonywać 
obowiązki zawodowe i odnaleźć się 
w skomplikowanym świecie proble-
mów moralnych, podejmować słusz-
ne pod względem etycznym decyzje, 
niezbędne jest przestrzeganie pod-
stawowych wartości, zasad i norm 
wspólnych dla całej grupy zawodowej 
– takich, które mogą stanowić opar-
cie w sytuacjach moralnie niejedno-
znacznych,,Od pielęgniarki oczekuje 
się nie tylko poważnego i pogodnego 
spojrzenia na życie, ale i zinternalizo-
wanych wartości i norm moralnych 
oraz poczucia odpowiedzialności za 
swoje postępowanie”. Pielęgniarstwo 
to nie tylko zawód, ale także powoła-
nie, wymagające od jej przedstawicie-
li przyjęcia i prezentowania specyficz-
nej postawy zawodowej.

Rozwój etyki łączy się więc z do-
ciekaniem i wyjaśnianiem istoty 
pielęgniarstwa i pielęgnowania, ze 
specyficznym charakterem ochrony 
zdrowia i życia człowieka. Ideą prze-
wodnią współczesnych pielęgnia-
rek jest świadomość, że przyszłość 
pielęgniarstwa, jego rola społeczna, 
zdobywanie szerokiej akceptacji dla 
profesjonalizmu i statusu społecz-
nego zawodu, mogą być osiąga-
ne tylko przez ścisłe integrowanie 
rozwoju kompetencji pielęgniarek 
kształtowanych na osiągnięciach 
nauki i etyki zawodowej.

W trakcie szkolenia poruszono 
także temat etycznego postępo-
wania w transplantologii. Historia 
przeszczepiania narządów u ludzi 
obejmuje już pół wieku osiągnięć 
w ratowaniu ludzkiego zdrowia i ży-
cia. Mimo to, transplantologia nadal 
wydaje się być jedną z najbardziej 
obiecujących i najszybciej rozwi-
jających się dziedzin medycyny. 
Dostrzegając rosnące znaczenie 
przeszczepiania narządów w lecze-
niu chorych nie należy jednak zapo-
minać o etycznym wymiarze działań 

SZKOLENIE
ASPEKTY	ETYCZNE	W	PRACY	PIELĘGNIARKI	I	POŁOŻNEJ

12	grudnia	2013r.	Olsztyn

Kosiorek	Dorota
Przewodnicząca	Komisji	Pracy	i	Etyki	Zawodowej
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medycznych. Aspekt moralny, od 
zawsze wpisany w chirurgię, jest 
nierozerwalnie związany z transplan-
tologią i wciąż rodzi pytania o słusz-
ność ingerencji w ciało ludzkie, 
jakich podejmuje się medycyna. 
Troska o szeroko pojęte dobro czło-
wieka, tu rozumiane w kontekście 
przeszczepiania narządów, zmusza 
do poszukiwania odpowiedzi na te 
pytania i określenia wymogów, które 
powinny spełnić działania medycy-
ny przeszczepowej, aby można było 

kwalifikować je jako moralnie dobre. 
Prawo i religia, zajmując się moralną 
stroną przeszczepiania narządów, 
normują w oparciu o etykę i kulturę, 
sposób i okoliczności dokonywania 
zabiegów transplantacyjnych tak, 
aby nie naruszały one godności 
i praw człowieka, a także wykluczały 
możliwość nadużyć.

Niestety mimo szeroko dostęp-
nych informacji z zakresu etyki 
i kultury, pozwalających na właści-
we ustosunkowanie się do reguł 

obowiązujących w transplantologii, 
świadomość społeczna w tym za-
kresie jest nadal niewielka, a indy-
widualne decyzje dotyczące przesz-
czepienia podejmowane są na 
podstawie niejasnych wrażeń i opi-
nii szerzonych w mediach. Należy 
zatem zwrócić uwagę na potrzebę 
edukacji społeczeństwa w dziedzi-
nie problemów i korzyści transplan-
tologii, bez niej bowiem rozwój tej 
dziedziny medycyny zostanie gwał-
townie zahamowany.

Szkolenie odbyło się 24 paździrnika 
2013 r, tym razem w Baniach Mazur-
skich. Organizatorem szkolenia była 
Komisja Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej i Kontraktowania Świadczeń przy 
ORPiP w Olsztynie. W szkoleniu wzięło 
udział 17 osób. Wykład na temat stopy 
cukrzycowej przygotowała i prowadzi-
ła diabetolog Pani Barbara Rogalska. 
Poniżej prezentujemy kilka najważniej-
szych informacji w tym zakresie.

Dlaczego	trzeba	dbać	o	stopy?
 Trwająca latami cukrzyca, zbyt 

wysokie poziomy glukozy we krwi 
może prowadzić do uszkodze-
nia nerwów. Uszkodzenie nerwów 
w stopach nazywamy neuropatią. 
Neuropatia powoduje, że stopy sta-
ją się mniej wrażliwe na temperaturę 
i ból. W wyniku uszkodzenia układu 
nerwowego i naczyniowego docho-
dzi do przewlekłych powikłań m.in. 
zespół stopy cukrzycowej

Objawy	stopy	cukrzycowej:
1  Zaburzone odczuwanie bólu,
2. Niedokrwienie stóp,
3. Gorsze gojenie się ran,
4. Tworzenie się stanów zapalnych, 

owrzodzeń, odcisków i innych 
uszkodzeń skóry,

5. Deformacje kości,

Jeśli	 stopy	 są	 zimne	 a	 krążenie	
słabe	 należy	 pamiętać	 o	 żela-
znych	zasadach	postępowania:

• nie rozgrzewaj stóp za pomocą 
gorącej kąpieli, moczenie niedo-
zwolone,

• nie używaj termoforu,
• nie kładź stóp na grzejniku,
• przed kąpielą sprawdź tempera-

turę wody aby upewnić się czy nie 
jest za gorąca,

• ubieraj się ciepło aby utrzymać 
odpowiednią temperaturę ciała,

• wykonuj ćwiczenia, ruszaj palca-
mi, stopą aby pobudzić krążenie,

• w domu noś ciepłe bawełniane 
skarpetki i kapcie, nie chodź boso,

• wychodząc z domu wkładaj skar-
petki bezuciskowe i obuwie najle-
piej o jeden numer większe

• utrzymuj stopy w czystości, myj 
codziennie, dokładnie osuszaj,

• skracaj paznokcie, obecnie zale-
ca się delikatne zaokrąglanie aby 
uniknąć skaleczenia,

• codziennie sprawdzaj stan stóp, 
zwracaj uwagę na skaleczenia, 
zadrapania, odciski itp.

• w przypadku jakichkolwiek zmian 
na skórze zwróć się do lekarza,

• kontroluj poziom glikemii, 
• utrzymuj właściwą wagę ciała,
• rzuć palenie (nikotyna wzmaga 

ryzyko uszkodzenia naczyń).
 Szacuje się, że w najbliższych la-

tach nastąpi wzrost zachorowań na 
cukrzycę o 170% w krajach rozwija-
jących się o 42% w krajach rozwinię-
tych. W Szwecji od lat prowadzi się 
działania, które przynoszą ulgę pa-

cjentom oraz pomagają zrozumieć 
samą chorobę. Leczenie okazuje 
się często niewystarczające. Tak jak 
każde schorzenie, tak i stopa cukrzy-
cowa– wymaga działań zapobiegaw-
czych. Warto zaznaczyć, że koszty 
profilaktyki stopy cukrzycowej są niż-
sze w porównaniu kosztami leczenia 
owrzodzeń stóp czy amputacji. Każ-
dy pacjent z problemem stopy cu-
krzycowej powinien być pod opieką 
zespołu, w skład którego wchodzą: 

diabetolog/internista, chirurg or-
topeda, protetyk/ortotyk, podia-
tra, pielęgniarka diabetologiczna 
 Należy pamiętać, że na rozwój stopy 
cukrzycowej narażony jest każdy pa-
cjent chorujący na cukrzycę. Do czyn-
ników sprzyjających rozwojowi stopy 
cukrzycowej należy m.in: niewyrów-
nana cukrzyca, starszy wiek pacjenta, 
palenie tytoniu, zniekształcenia stopy. 

Rozwojowi tego schorzenia można 
zapobiec. Jednym z podstawowych 
elementów działań jest profilaktyka 
czyli wczesne wykrycie zaburzeń 
czucia oraz edukacja pacjenta, m.in. 
w zakresie samokontroli stóp. 

Piśmiennictwo;
1. Dr John L. Day, Jak żyć z cukrzy-

cą, Poradnik Brytyjskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego dla 
chorych na cukrzycę typu 2

2. Polska Federacja Edukacji w Dia-
betologii, Abbott Laboratories Po-
land Sp.z o.o.

SZKOLENIE
STOPA	CUKRZYCOWA

24	października	2013	r.	Banie	Mazurskie
Małgorzata	Kuliś	-	Przewodnicząca	Komisji	ds.	POZ	i	Kontraktowania	Świadczeń	
Magister	pielęgniarstwa	-	PANACEUM	Pielęgniarska	Spółka	Partnerska	-	Banie	Mazurskie
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Wybór tematu pracy magister-
skiej stanowi poważny dylemat, 
ambitny student chciałby oczywi-
ście zabłysnąć swoją pracą na tle 
innych, żeby wybrany temat nie był 
powielaniem cudzej pracy. Pracu-
ję na oddziale intensywnej terapii, 
wnikliwie obserwowałam najpierw 
koleżanki, potem pacjentów, zada-
wałam mnóstwo pytań aż usłysza-
łam bardzo ciekawą podpowiedź: 
tracheotomia. Jeden z ciekawszych 
zabiegów, często wykonywany na 
oddziale lub bloku operacyjnym, 
gdzie właściwa pielęgnacja zależy 
od nas pielęgniarek. 

Tracheotomia czy tracheostomia 
są synonimami zamiennie używany-
mi różniącymi się definicją. Tracheo-
tomia oznacza wykonanie zabiegu, 
czyli otwarcie tchawicy i wprowa-
dzenie rurki tracheostomijnej do jej 
światła, tracheostomia natomiast 
jest procedurą wykonaną na stałe, 
polegającą na wszyciu brzegów 
tchawicy w skórę. Historia wyko-
nania pierwszego zbiegu trache-
otomii to doniesienia z Egiptu ok. 
3600 r.p.n.e., natomiast pierwsze 
pisemne wzmianki to rok 1546 i po-
myślnie zakończona tracheotomia, 
wykonana z powodu ropnia gardła 
przez Włocha Antonio Musa Bra-
savola z Ferrary (1490-1554). Jako 
pierwszy terminu tracheotomia użył 
w roku 1718 Lorenz Heister. Epi-
demia błonicy panująca w Europie 
w XIX wieku przyspieszyła stosowa-
nie tracheotomii. Wiek XX przyniósł 
uznanie tracheostomii w leczeniu 
pacjentów wymagających przewle-

kłej wentylacji. Aktualnie stosowane 
wiążące zasady techniki chirurgicz-
nej tracheotomii zostały opisane 
w roku 1909 przez Chevalier Jack-
sona (1865-1958), wybitnego pro-
fesora laryngologii, który opracował 
także metody usuwania ciał obcych 
z tchawicy i płuc za pomocą bron-
choskopii. 

Prawdziwego przełomu w dzie-
dzinie trachotomii przezskórnej 
dokonał Pascquale Ciaglia w 1985 
roku, kiedy to opracował pierwszy 
zestaw do wieloetapowego, dyla-
tacyjnego wykonania tracheotomii 
drogą przezskórną. 

Trcheotomia	chirurgiczna	(STD)	
Klasyczna tracheotomia chirur-

giczna „standardowa” jest stoso-
wana przez chirurgów i laryngo-
logów, w związku z zasadniczym 
procesem leczenia obejmującym 
schorzenia tkanek szyi, krtani, 
tchawicy, przełyku. Wykonywana 
jest zazwyczaj planowo u pacjen-
tów wymagających długotrwałego 
zabezpieczania drożności dróg 
oddechowych i wspomaganego 
oddechu, u pacjentów stabilnych 
hemodynamicznie. Najczęściej jest 
wykonywana na sali operacyjnej, 
rzadko w Oddziale Intensywnej Te-
rapii, najczęściej w sedacji z zasto-
sowaniem znieczulenia ogólnego 
lub miejscowego. Cechą charak-
terystyczną metody chirurgicznej 
jest dotarcie do przedniej ściany 
tchawicy drogą warstwowego roz-
preparowywania tkanek przedtcha-
wiczych.

Trcheotomia	przezskórna	(PDT)
Alternatywną metodą wykonania 

tracheotomii klasycznej jest trache-
otomia przezskórna, wieloetapowa 
technika rozszerzania (dylatacji) 
tkanek przedtchawiczych. Trache-
otomia przezskórna jest wykony-
wana: jednoetapowo, gdy kanał 
stomii przygotowany jest przez 
wprowadzane stopniowo rozsze-
rzadła (technika Griggsa) lub wie-
loetapowo nazwane także technika 
wsteczną – przezkrtaniową, gdy 
rozszerzadło wprowadzane jest pod 
kontrolą wzroku poprzez wcześniej-
sze wprowadzenie fiberoskopu do 
tchawicy (technika Ciaglia, Fanto-
niego). Jest wykonywana na od-
działach intensywnej terapii przez 
lekarzy anestezjologów, w warun-
kach przyłóżkowych. W celu za-
stąpienia długotrwałej intubacji, 
minimalizacji powikłań związanych 
z przewlekłą wentylacją oraz uła-
twieniu długotrwałego utrzymania 
sztucznej drogi oddechowej, aby 
prowadzić wentylację mechanicz-
ną i zminimalizować niedogodno-
ści w prowadzeniu toalety drzewa 
oskrzelowego. 

Wyróżniamy	następujące	techniki	
tracheotomii	przezskórnej:
• Technika Ciagliii (TC) - wieloeta-

powa kaniulacja kolejnymi roz-
szerzaczami

• Technika Griggsa (TG) - jednoeta-
powa z zastosowaniem kleszczy 
rozszerzających (GWDF)

• Technika Schaschnera. Jednoeta-
powa stosowana sporadycznie

OSIĄGNIĘCIA NSZYCH KOLEŻANEK
Joanna	Wyszyńska – magister pielęgniarstwa w oddziale intensywnej terapii w Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim 
Centrum Onkologii w Olsztynie.
W roku 2013 ukończyła studia pielęgniarskie II stopnia na Uniwersytecie Warmińsko – Ma-
zurskim w Olsztynie uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa. W roku 2010 zdała egzamin 
państwowy i uzyskała tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Liceum 
Medyczne ukończyła w Rybniku w latach 1989-1994. 

Temat pracy magisterskiej:

Tracheotomia	porównanie	metody	przezskórnej	i	klasycznej	
wśród	pacjentów	OIT	w	oparciu	o	pielęgnację	i	powikłania
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• Technika Fantoniego (TLT) - od-
środkowa (od światła tchawicy), 
wieloetapowa

• Technika BlueRchino (Ultrperc) 
- jednoetapowa za pomocą kali-
browanego rozszerzadła

• Technika Uniperc - jednoetapowa 
za pomocą specjalnie kształtowa-
nego rozszerzadła S

• Technika PercuTwist - dwuetapo-
wa z zastosowaniem wkręcanego 
rozszerzadła

• Technika Blue Dolphin - jednoeta-
powa z zastosowaniem Balonu 
pneumatycznego do kształtowa-
nia stomii

Badania przeprowadzono na 
podstawie analizy historii choroby 
108 pacjentów leczonych w Od-
dziale Intensywnej Terapii w Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
z Warmińsko - Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie. Wśród bada-
nych było 46 kobiet i 62 mężczyzn. 
Badaniu poddano pacjentów, któ-
rym założono tracheostomię w roku 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 tyl-
ko w I kwartale. Celem pracy było 
stwierdzenie, który sposób wykona-
nia tracheotomii jest korzystniejszy, 
czyli niesie za sobą mniej powikłań. 
Brano pod uwagę wiele kryteriów: 
dobę, w której wykonano zabieg, 
rozpoznanie, choroby współistnie-
jące, wykonywanie procedur inwa-
zyjnych.

Wybierając spośród kryteriów 
badawczych czas pobytu danego 
pacjenta w OIT stwierdzono iż naj-
więcej było chorych przebywają-
cych w oddziale od 20 do 29 dni 
(32,4%), druga wyróżniona grupa 
to pobyt od 10 do 19 dni (18,5%), 
trzecią grupa to leczenie od 30 – 39 
dni (17,6%). Pobyty powyżej 60 dni 
do 119 dni, są nieliczne (8,5%). Tak 
samo krótkich pobytów do 9 dni jest 
niewiele (5,6%).

Kolejnym punktem badań było 
przeanalizowanie rozpoznania z po-
wodu, którego przyjęto pacjenta 
do oddziału. Priorytetowym wska-
zaniem jest niewydolność odde-
chowa i stanowi aż 37% przyjętych 
pacjentów, drugim pod względem 
zagrożenia życia rozpoznaniem jest 

nagłe zatrzymanie krążenia i prze-
prowadzona resuscytacja stanowi 
to równie duży odsetek bo 36,1%, 
zaostrzenie POCHP sięga do 9,3%. 

Tracheotomię wykonywano naj-
częściej pomiędzy 10 a 14 dobą 
pobytu pacjenta 30,6%, następnie 
w 15 - 19 dobie 27,8%. W 5 do 9 
dobie 13,9%. Maksymalny czas 
od przyjęcia do wykonania trache-
otomii to 35 do 39 dni, ale w tym 
czasie zabiegi stanowiły zaledwie 
0,9%. Niewielki odsetek stanowią 
zabiegi wykonane od 0 doby do 4, 
bo 7,4%. W tym czasie wykonano 
także w czterech przypadkach tra-
cheotomię nagłą, wynikającej ze 
wskazań życiowych, co daje 4,6% 
wszystkich wykonanych zabiegów. 
Poddano analizie ilość wykonanych 
tracheotomii chirurgicznych STD 
47,2% i przezskórnych PDT 52,8%. 
Podjęto próbę udowodnienia jakie 
czynniki wpływają na ilość powi-
kłań i czy założenie, że tracheotomia 

przezskórna niesie za sobą mniej 
powikłań jest słuszne.

Doba wykonania zabiegu nie jest 
decydującym czynnikiem wpływa-
jącym na powstanie powikłań. Przy 
wykonaniu 108 tracheotomii powi-
kłania wystąpiły w 59 przypadkach 
co stanowi 39,8%. Wśród powikłań 
wystąpiły:
1. Krwawienie śródoperacyjne
2. Krwawienie w 1 dobie
3. Krwawienie trwające dłużej niż 1 

dobę 
4. Infekcja rany
5. Konieczność wymiany rurki
6. Niedrożność rurki 
7. Spadek ciśnienia krwi podczas 

zabiegu
8. Reoperacja 
9. Obrzęk

Najliczniej występującym powi-
kłaniem jest krwawienie trwające nie 
dłużej niż jedną dobę, wystąpiło ono 
u 30 chorych (27,8%), drugim w czę-
stości występowania jest krwawienie 

Rozpoznanie wstępne chorego przyjętego w do OIT

Powikłania po tracheotomii z podziałem na technikę wykonania zabiegu
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podczas zabiegu, 6 przypadków 
(5,6%). Infekcja rany i niedrożność 
światła rurki wystąpiła po 5 razy 
(4,6%). Reoperacji z powodu krwa-
wienia wymagało 4 chorych (3,7%), 
z powodu niedrożności rurkę wy-
mieniono u 4 pacjentów (3,7%).

Badano również wpływ chorób 
współistniejących na powstawanie 
powikłań. Wzięto pod uwagę nadci-
śnienie tętnicze, cukrzycę, POCHP 
i miażdżycę przy dwóch ostatnich 
zaobserwowano nieznaczny wpływ 
na większą liczbę powikłań. Wpływ 
na powikłania ma liczba jednostek 
chorobowych, ponieważ u chorych 
obciążonych więcej niż trzema roz-
poznaniami wystąpiło więcej powi-
kłań. Przeanalizowano wpływ BMI na 
występowanie powikłań, ponieważ 
założono, iż u osób otyłych wystąpi 
więcej powikłań, ale nie wykazano 
takiej zależności. Wśród analizowa-
nego materiału zaobserwowano, że 
jeśli u pacjenta występuje patogen 
alarmowy charakterystyczny dla OIT 
to pielęgnacja tracheotomii jest tak 
prowadzona, że nie ma to wpływu 
na występowanie powikłań. 

Po zakończonym leczeniu w Od-
dziale Intensywnej Terapii chorzy 
po dekaniulacji byli wypisywani na 
inny oddział celem dalszego lecze-
nia. Mogą być także wypisani na 

inny oddział z rurką tracheostomijną 
lub do dekaniulacji. Pacjenci są też 
wypisywani do specjalnej placówki 
celem przewlekłej wentylacji, gdy 
leczenie zostało zakończone a pa-
cjent nie jest w stanie samodzielnie 
oddychać. Odsetek pacjentów wy-
pisanych po dekaniulacji stanowi 
13%, wypisanych z rurką tracheosto-
mijną ale oddychających samodziel-
nie 30%, do ośrodków z przewlekłą 
wentylacją trafiło również 30% cho-
rych, w 27% były to zgony. Pacjent 
wypisany z OIT-u z rurką tracheosto-
mijną trafiający na inny oddział de-
kaniulację ma najczęściej wykony-
waną przed wypisaniem do domu. 
Przeanalizowany materiał wykazał, 
że niewielką przewagę udanych de-
kaniulacji ma technika chirurgiczna 
nad tracheotomią przezskórną. 

Tworzenie pracy magisterskiej 
na tym etapie kariery zawodowej, 
było ciekawym doświadczeniem, 
kompletowanie literatury każdego 
dnia przynosiło coś zaskakującego, 
żmudne przeglądanie dokumentacji 
medycznej przyniosło nad wyraz sa-
tysfakcjonujące wyniki i uznanie dla 
wnikliwości i spostrzegawczości ko-
leżanek pielęgniarek prowadzących 
dokumentację pacjenta.
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Zarządzanie	wiedzą	kapitału	intelektualnego	w	służbie	zdrowia	
na	przykładzie	grupy	zawodowej	pielęgniarek	i	położnych.	(cz.1)

1.	Zarządzanie	wiedzą	kapitału	in-
telektualnego

Pierwsze dziesięciolecie XXI wie-
ku to okres widocznego oddziaływa-
nia trendów społeczno-gospodar-
czych o charakterze cywilizacyjnym. 
Wyraźnie przyspieszył proces prze-
chodzenia od gospodarki industrial-
nej, opartej na sile, do gospodarki 

postindustrialnej, opartej na wiedzy. 
W gospodarce opartej na wiedzy, 
służba zdrowia staje przed nowymi 
wyzwaniami. Podstawowym kapi-
tałem staje się wiedza, a pozostałe 
(ziemia, praca, finanse) pełnią rolę 
wspomagającą.

Kapitał ludzki w literaturze przed-
miotu jest niejednoznacznie i niepre-

cyzyjnie określany. Autorzy w wyja-
śnieniu pojęcia, co oznacza kapitał 
ludzki stosują metodę przytaczania 
przykładów operowanych w róż-
nych kontekstach, które można od-
czytywać intuicyjnie lub traktować, 
jako sposób definiowania Kapitał 
ludzki postrzegany w człowieku jest 
jako wielkość wpływająca na popra-
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wę dobrobytu gdy jest on właściwie 
akumulowany i wykorzystywany. 
W odniesieniu do umiejętności i wie-
dzy, które ludzie nabywają w swoim 
życiu stanowią w znacznej mierze 
efekt rozmyślnych inwestycji mają-
cych aspekt ilościowy i jakościowy.

Kapitał ludzki należący do zaso-
bów niematerialnych i stanowiący 
najważniejszą składową kapitału in-
telektualnego, definiowany jest, jako 
zbiór wartości tkwiący w ludziach 
takich jak wiedza, umiejętności, 
doświadczenie zawodowe, cechy 
psychologiczne, zdrowie i energia 
witalna zawarta w poszczególnych 
osobach i społeczeństwie lub na-
rodzie jako całości1. Stanowi źródło 
zdolności do pracy, usług, satysfak-
cji i zarobków

Wśród ekonomistów panuje zgo-
da, że kapitał ludzki jest zasobem 
zawartym w społeczeństwie. Jednak 
różne są w poszczególnych defini-
cjach składniki tego zasobu. Można 
zauważyć, że poszczególne skład-
niki kapitału ludzkiego decydują 
o kreatywności i przedsiębiorczości

Po raz pierwszy jednostka ludzka 
potraktowana została jako element 
składowy kapitału trwałego przez 
W. Petty’ego, który przedstawiał tę 
kwestię następująco: „tak na kapitał, 
jak i na człowieka ponosi się pewne 
wydatki, a z nich pochodzi zdolność 
świadczenia usług, którymi spłaca 
się te wydatki z zyskiem2.” Od tego 
momentu datuje się włączanie przez 
wielu ekonomistów przy szacun-
kach bogactwa z zasady wartości 
żywego kapitału3. Kolejnym eko-
nomistą, który dostrzegł, że każdy 
człowiek może być traktowany, jako 
forma kapitału, był Adam Smith. 
Uważał, że umiejętności nabywane 
przez wszystkich mieszkańców kra-
ju można uznać za część jego kapi-
tału. Poglądy Petty’ego oraz Smitha 
podzielał J.B. Say. Wytyczył on jesz-
cze jeden kierunek w pojmowaniu 
ekonomicznych aspektów człowie-
ka. Z jednej strony, zaliczał nagro-

1 T. Listwan: Słownik zarządzania kadrami, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s.7
2 J.R. Walsh, Capital Concept Applied to Man, 
The Quarterly Journal of Economics, February, 
1935, s. 225
3 J.S. Nicholson, The Living Capital of the Unit-
ed Kingdom, The Economic Journal, 1891, I, 1-4, 
s. 95

madzone umiejętności do majątku 
narodowego, jako część niemate-
rialnych funduszy zdolności prze-
mysłowych4, z drugiej zaś, pojęcie 
kapitału ograniczył do materialnych 
wytworów pracy ludzkiej5. Natomiast 
G. Becker w teorii kapitału ludzkie-
go starał się sie udowodnić ścisłe 
powiązania oddziaływania czynnika 
ludzkiego wyrażonego poziomem 
jego wykształcenia na wzrost pozio-
mu jego dobrobytu6. Dla I. Fischera 
kapitałem ludzkim jest zasób wie-
dzy, zdrowia, siły i energii zawartej 
w człowieku. Postawił on kwestię za-
liczania do kapitału z ekonomiczne-
go punktu widzenia ludzkie zdolno-
ści i wiedzę, które mogą być bardzo 
istotne, jeżeli będą odpowiednio	wy-
korzystane7.

Konkretyzując pojęcie kapitału 
ludzkiego kapitał intelektualny rozu-
miany jest w nim jako wiedza „za-
warta” w ludziach. Wiedzę można 
postrzegać, jako inwestycję, której 
celem jest powiększanie zdolności 
człowieka zarówno do osiągania 
korzyści materialnych (zwiększone 
dochody w przyszłości), jak i nie-
materialnych. Siła sprawcza tych 
wszystkich przemian tkwi w wiedzy, 
która postrzegana jest jako czynnik 
produkcji, składnik dobrobytu, sty-
mulator rozwoju, przedmiot obrotu, 
narzędzie konkurowania czy wresz-
cie narzędzie do kreowania bądź 
pozyskiwania nowej wiedzy 

Istotę wiedzy jako fundamental-
nego składnika kapitału jeszcze le-
piej można zrozumieć, gdy dokona 
się jej podziału. Apanowicz podzielił 
wiedzę na racjonalną i irracjonalną, 
wiedzę ludzką i wiedzę organizacji. 
Wiedza ludzka może być potoczna, 
ukryta, dostępna, zawodowa i na-
ukowa8.

W literaturze przedmiotu uwagę 
zwraca się na doświadczenie ma-
jące wpływ na umiejętności i kom-

4 J.B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, 
PWN, Warszawa 1960, s. 878
5 S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospo-
darczy, PWN, Warszawa 1993, s. 38
6 G. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań 
ludzkich, PWN, Warszawa 1990, s. 44–54
7 D. Dobija, Pomiar kapitału ludzkiego i możli-
wości raportowania wyników, Zarządzanie Zaso-
bami Ludzkimi 2002, 5, s. 28
8 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowa-
nia pracy naukowej, Wyd. Dyfin, Warszawa 2005, 
s. 11-15

petencje. Zwłaszcza kapitał z do-
świadczenia odznacza się wysoką 
indywidualnością. Stanowi kwin-
tesencję ludzkiej indywidualności 
i osobistych zdolności. Powstaje bo-
wiem jako produkt uboczny pracy, 
nie zużywa się podczas pracy lecz 
wzrasta. Kształt kapitału z doświad-
czenia uzależniony jest od zdolności 
i postaw życiowych pracownika, ale 
również od polityki i sposobu realiza-
cji funkcji personalnej w organizacji.

Kapitał ludzki stanowi podstawo-
wy element kapitału intelektualnego. 
Według Thomasa Stewarta kapitał 
intelektualny: „to suma wszystkie-
go, co każdy w przedsiębiorstwie 
wie, a co decyduje o przewadze 
konkurencyjne przedsiębiorstwa 
na rynku”9. Główne składniki kapi-
tału intelektualnego to: posiadane 
patenty, umiejętności pracowników 
oraz ich doświadczenie, stosowane 
technologie, a także posiadane infor-
macje o otoczeniu konkurencyjnym, 
w szczególności informacje o klien-
tach, dostawcach i o konkurencji. 
Wszystkie te elementy razem stano-
wią wiedzę będącą kapitałem intelek-
tualnym” Oto uzupełniające definicje 
kapitału intelektualnego, rzucające 
nowe światło na jego istotę: „Kapitał 
intelektualny – stanowi sumę ukry-
tych aktywów przedsiębiorstwa, któ-
re nie są ujęte w sprawozdawczości 
bilansowej, a które obejmują zarów-
no to, co tkwi w głowach członków 
organizacji, jak i to, co pozostaje 
w organizacji po ich odejściu”10.

„Kapitał intelektualny to wiedza, 
praktyczne doświadczenie, tech-
nologie, dobre stosunki z klientami 
oraz wszelkie umiejętności pozwa-
lające firmie na osiągnięcie prze-
wagi konkurencyjnej”11. „Kapitał 
intelektualny składa sie z aktywów 
powstałych na skutek czynności 
intelektualnych rozciągających sie 
od nabywania nowej wiedzy (czyli 
organizacyjne uczenia się) przez in-

9 T. Steward, Intellectual Capital, The New 
Wealth of Organizations, Nicolas Brealey, Lon-
don 1997, s.15
10 B. Osbert –Pociecha, M. Karas, Wykorzysta-
nie koncepcji zarządzania zintegrowana wiedza 
pracowników w reengineeringu przedsiębiorstwa, 
Przegląd Organizacji, 1999, 3
11 L. Edvinsson, M.S. Malone, The Proven Way to 
Establish Your Company’s Real Value by Measur-
ing Its Hidden Brainpower, Piatkus, London 1997
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wencję do tworzenia cennych i uni-
kalnych relacji z innymi”12.

Często kapitał intelektualny jest 
definiowany jako suma kapitału 
ludzkiego (Human capital) i kapitału 
strukturalnego (Structural capital). 
Koresponduje to z ogólnie akcepto-
wanym podziałem zasobów niemate-
rialnych przedsiębiorstwa na kompe-
tencje (Competences) oraz zasoby 
relacyjne (Relational resources)13.

W literaturze spotykamy szereg 
definicji zarządzania wiedzą. Ich 
zróżnicowanie, zależy od warunków 
jej systematyzowania. Zarządzanie 
wiedzą jest sztuką przetwarzania in-
formacji i aktywów intelektualnych 
w trwałą wartość dla klientów i pra-
cowników organizacji. Definicja ta 
zawiera elementy zarządzania infor-
macją i zarządzania ludźmi, ale tylko 
w części dotyczącej tego czym już 
dysponujemy. Istotne jest ukierun-
kowanie w zarządzaniu wiedzą na 
budowanie kapitału intelektualne-
go, jako czynnika mającego wpływ 
na rozwój organizacji. Również ele-
menty tej definicji możemy odnieść 
do kreowania wiedzy w organiza-
cjach służby zdrowia. 

Bardzo ciekawe jest spojrzenie 
ewolucyjne M. Strojnego14, w któ-
rym zarządzanie wiedzą postrzega 
się jako nowe spojrzenie na organi-
zację i pracownika. „Nie w kategorii 
kosztu (koszt pracy) lub zasobu (siła 
robocza), ale w kategorii najcenniej-
szego aktywu, jakim organizacja 
dysponuje (kapitału ludzkiego)”. 
Podkreśla się tu, że źródłem wiedzy 
jest umysł ludzki, a wiedza w połą-
czeniu z intuicją i doświadczeniem 
prowadzi do mądrości. Definicja 
według M. Strojnego15 łączy dwa 
wymiary: operacyjny i strategiczny, 
co z punktu widzenia rozważanego 
tematu jest bardzo istotne. 

Zarządzanie wiedzą w wymiarze 
operacyjnym jest procesem polega-

12 K. M Wiig., Integrating Intellectual Capital 
with Knowledge Management, Long Range Plan-
ning, June/1997
13 R. Meyer, de B. Witt, Strategy - Process, 
Content, Context,, International Thompson Busi-
ness Press, London 1998
14 M.Strojny, Knowledge Management, czyli 
o zarządzaniu w warunkach „Nowej Ekonomii”, 
KPMG
15 M. Strojny M., Zarządzanie kapitałem inte-
lektualnym. Ogólny zarys koncepcji, Przegląd 
Organizacji, 7-8/2000

jącym na tworzeniu lub zdobywaniu 
wiedzy, dającej się skonkretyzować 
oraz tak zwanej wiedzy cichej zawar-
tej w umysłach jej twórców, następ-
nie na jej przetwarzaniu i gromadze-
niu oraz praktycznym wykorzystaniu 
w realizacji celów biznesowych or-
ganizacji. 

Zarządzanie wiedzą w wymiarze 
strategicznym polega natomiast na 
stwarzaniu sprzyjających warun-
ków wewnątrz organizacji, umożli-
wiających efektywne zarządzanie 
nią w wymiarze operacyjnym m.in. 
poprzez tworzenie kultury organi-
zacji uczącej się, w tym kształto-
wanie odpowiednich postaw pra-
cowników, stosowanie technologii 
informacyjnych wspomagających 
udostępnianie wiedzy, budowę sys-
temu umożliwiającego pomiar efek-
tywności wykorzystania wiedzy oraz 
integrowanie zarządzania wiedzą 
ze strategią całej organizacji. Takie 
spojrzenie jest dobrym punktem 
wyjścia do budowy systemu zarzą-
dzania wiedzą w organizacji. 

Strategiczny wymiar zarządza-
nia wiedzą jest szczególnie istotny 
z punktu widzenia w organizacji. Nie 
da się bowiem efektywnie bez po-
wszechnej świadomości powiązania 
wielowymiarowych procesów za-
chodzących w organizacji - niemoż-
ności realizacji celów finansowych 
bez rozwoju i dostosowania zaso-
bów organizacji, zarówno ludzkich, 
jak i technologicznych oraz spraw-
nych struktur organizacyjnych. Nie 
wykorzysta się efektywnie zasobów, 
jeśli kluczowe procesy w organizacji 
nie zostaną rozpoznane, a następ-
nie podporządkowane celom rynko-
wym organizacji, które dotyczą także 
służby zdrowia. Nie da się również 
efektywnie zarządzać jeśli nie zwiąże 
się z organizacją kapitału ludzkiego, 
który jest twórcą nowych rozwiązań 
w zakresie świadczeń medycznych 
oraz ich skutecznego wdrażania, 
będących nie tylko źródłem wiedzy, 
ale i mądrości. Dostęp do informacji 
o ludziach kreatywnych jest ważną 
bazą wiedzy w organizacji, zawartą 
w ich umysłach, którą często można 
pozyskiwać tylko w wyniku bezpo-
średniej współpracy z nimi, czy to 
w formie indywidualnych konsulta-

cji, czy też poprzez włączenie ich do 
zespołów projektowych.

Istotne elementy systemu zarzą-
dzania wiedzą dotyczy przekładania 
wiedzy ukrytej, na wiedzą ogólnodo-
stępną, zewnętrzną. Rozwiązanie 
tego problemu zależy głównie od 
postaw ludzi w organizacji. Kluczo-
wą rolę do spełnienia ma tu kadra 
kierownicza, od której postawy za-
leży pozyskiwanie dla idei dzielenia 
się wiedzą pozostałych pracowni-
ków. Chodzi tu o inny rodzaj przy-
wództwa, który nie jest oparty na 
przekonaniu, że wiedza to władza. 
Z przekonania tego wynika bowiem 
tendencja do trzymania monopolu 
na wiedzę, nie dzielenia się nią. Jeśli 
takie przekonanie jest zakodowane 
wśród zarządzających w organiza-
cji, trudno mówić o zmianie posta-
wy wśród pracowników. Dopiero 
zrozumienie, że władza w czasach 
dynamicznego rozwoju wiedzy, nie-
możliwej do pozyskania przez jed-
nostkę przy takiej skali ogromnego 
rozproszenia, oznacza umiejętne 
zarządzania nią oraz wpływa na roz-
wój członków organizacji.

Wiedza jest często utożsamiana 
z kapitałem intelektualnym, choć 
jest to znacznie uproszczone. Za-
rządzanie odnosi się do kapitału in-
telektualnego człowieka, ludzi oraz 
obejmuje zarządzanie kapitałem 
intelektualnym organizacji. Należy 
rozumieć je jako szczególny rodzaj 
przepływu wiedzy pomiędzy kapita-
łem ludzkim, klienta i organizacyj-
nym, a także wpływu na kreowanie 
wartości16.

Zarządzanie kapitałem intelektu-
alnym generuje wiele różnorodnych 
zadań a sposób ich realizacji uza-
leżniony jest od specyfiki danego 
przedsiębiorstwa, w tym jego wizji, 
misji, strategii, polityki, zaawanso-
wania w diagnozowanie kapitału 
intelektualnego, posiadanych moż-
liwości organizacyjnych i finanso-
wych.

Sposób zarządzania kapitałem 
intelektualnym w przedsiębiorstwie 
zależy od: przyjętej koncepcji kapi-
tału intelektualnego, strategii przed-
siębiorstwa oraz uwarunkowań sy-

16 E. Skrzypek, G. Grela: Gospodarka oparta 
na wiedzy szansa na sukces w doskonaleniu or-
ganizacji, Annales UMCS 2006, s. 259-273
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tuacyjnych. Proces zarządzania 
kapitałem intelektualnym w przed-
siębiorstwie obejmuje:
• rozwinięcie polityki, dotyczącej 

kapitału intelektualnego
• zapisywanie i przechowywanie 

w bazie danych dotyczących ka-
pitału intelektualnego

• wzrost, odnawianie i szerzenie ka-
pitału intelektualnego

• ochronę kapitału intelektualnego
• monitorowanie kapitału intelektu-

alnego
Korzyści jakie może przynieść 

sprawne zarządzanie kapitałem 
intelektualnym i wiedzą w każdym 
przedsiębiorstwie obejmują:
• zwiększenie wartości kapitału in-

telektualnego
• określenie wymagań wiedzy, do-

świadczenia i kwalifikacji na pod-
stawie przyjętej strategii

• wyeliminowanie możliwości po-
pełnienia ponownie tych samych 
błędów

• zachęcenie do innowacyjności
• wykorzystanie dotychczas zgro-

madzonej wiedzy
• lepsze dostosowanie tematów 

szkoleń do potrzeb firmy
• lepsze wykorzystanie środków in-

formacyjno-technicznych
• zapewnienie rozwoju, utrzymania 

i zabezpieczenia zasobów intelek-
tualnych i wiedzy w organizacji

• promowanie tworzenia wiedzy 
oraz wprowadzanie innowacji 
przez każdego pracownika

• stosowanie wiedzy do planowa-
nia oraz realizacji celów i zadań

• udostępnianie wiedzy, jej groma-
dzenie i dystrybucja do odpo-
wiednich miejsc

• wykorzystanie wiedzy bardziej 
efektywnie, minimalizowanie bra-
ków we wiedzy, rozwój wiedzy, 
która dodaje wartości produktom 
i usługom

• zarządzanie, tworzenie i kontro-
lowanie przyszłej wiedzy w celu 
stosowania innowacji,

• wyników badań i rozwoju, alian-
sów strategicznych17.
Zarządzanie kapitałem intelek-

tualnym traktowane jest dziś jako 

17 E. Skrzypek (red.) Kapitał intelektualny jako 
szansa na poprawę jakości zarządzania w wa-
runkach globalizacji, Materiały konferencyjne, 
Wyd. UMCS Lublin 2005

podstawowe narzędzie zarządzania 
przyszłością stanowi szanse na ra-
dykalne reorientacje w sposobie my-
ślenia i działania każdego podmiotu. 
Zarządzanie kapitałem intelektual-
nym przynosi firmie wymierne efek-
ty, które przyjmują postać: wzrostu 
wartości kapitału intelektualnego, 
możliwości eliminacji błędów, wzro-
stu innowacyjności, rozwoju zaso-
bów intelektualnych, promowania 
wiedzy, zarządzania wiedzą, wzrostu 
kreatywności i przedsiębiorczości18. 

W warunkach społeczeństwa 
wiedzy należy zwrócić uwagę na 
relacje jakie zachodzą pomiędzy 
zarządzaniem wiedzą i kapitałem 
intelektualnym. Można zauważać, 
iż zarządzanie wiedzą jest bliższe 
naukom organizacji i zarządzania 
a zarządzanie kapitałem intelektual-
nym bliższe jest ekonomii i rachun-
kowości. Te dwie formy zarządzania 
współistnieją ze sobą, są powiązane 
i mają wiele cech wspólnych. 

Rozpatrując znaczenie i istotę za-
rządzania kapitałem intelektualnym, 
nie sposób pominąć zagadnień do-
tyczących zarządzania wiedzą i na 
odwrót. Najbardziej efektywną me-
todą poznania istoty zarządzania ka-
pitałem intelektualnym i zarządzania 
wiedzą oraz ich wzajemnych relacji 
jest wskazanie podobieństwa i róż-
nic obu tych koncepcji. 

Zarządzanie kapitałem intelek-
tualnym ma charakter strategiczny 
i koncentruje się wokół budowania 
i zarządzania aktywami intelektu-
alnymi, zarządzanie wiedzą ma 
charakter taktyczny, operacyjny 
i koncentruje sie wokół tworzenia 
kodyfikacji, transferu i wykorzysta-
nia wiedzy19.

Obecnie uważa się, że kluczo-
wym czynnikiem sukcesu orga-
nizacji jest zdobywanie i wycho-
wywanie bardziej utalentowanych 

18 E. Skrzypek, G. Grela: Knowledge-Based 
Economy Determinas – A Comparative Analy-
sis of the Economies of Poland and Other EU 
Countries MIC’06 Management Internationale 
Conference: Advancing Business and Manage-
ment in Knowledge based Society 7th Interna-
tional Conference of the Faculty of Management 
Koper,University of Primoska, Congres Center 
Berhardin Portoro, Slovenia 2006
19 E.Skrzypek, Kapitał intelektualny jako pod-
stawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wie-
dzy, Materiały konferencyjne, Wyd. UMCS Lublin 
2005,s.11.

ludzi, których niezbędna i aktualna 
wiedza odpowiada wiedzy pracow-
ników, a organizacja powinna być 
organizacją uczącą się oraz otwar-
ta na zmiany zachodzące w kon-
kurencyjnym otoczeniu. Sprawne 
zarządzanie kapitałem intelektual-
nym i wiedzą przynosi wiele korzy-
ści. Efektem takiego działania jest 
pobudzanie kreatywności kapitał 
ludzkiego organizacji, uwzględ-
niających rozwój i wykorzystanie 
posiadanego kapitału intelektual-
nego, jak i potrzebę motywowania 
członków organizacji do kierowania 
ich aktywności na osiąganie celów 
oraz ich skoordynowanego rozwo-
ju. Można stwierdzić, że organizacja 
bazująca na wiedzy powinna stawać 
się organizacją bazującą na odpo-
wiedzialności. Wśród najczęściej 
popełnianych błędów przez kadrę 
zarządzającą współczesnych orga-
nizacji wymienia się nieodpowiednie 
motywowanie podwładnych. Powo-
dem wystąpienia tego rodzaju błę-
dów są najczęściej dwie kwestie. 

Pierwsza dotyczy (świadomego 
lub nieświadomego) niezaspokaja-
nia potrzeb podwładnych a w skraj-
nych przypadkach całkowitego ich 
ignorowania lub też zaspokajanie 
tylko niektórych z nich20.

Druga kwestia to błędne po-
strzeganie potrzeb podwładnych. 
Wywołuje to ogólne zniechęcenie 
do wykonywanej pracy i brak twór-
czego podejścia do niej. Dzieje się 
tak, kiedy, przykładowo, przełożony 
przeceniając rolę wynagrodzenia, 
nie dostrzega takich motywatorów, 
jak możliwości rozwoju, w tym do-
kształcania się pracowników21. Me-
nedżer, jako osoba zarządzająca in-
nymi, odpowiedzialna za stworzenie 
środowiska, w którym ludzie uzupeł-
niają swoje mocne strony i niwelują 
słabsze, powinien umieć rozpoznać, 
rozwinąć i należycie spożytkować 
potencjał tego motywatora.

20 Jest to na przykład doprowadzenie do sytu-
acji, w której wymaga się od pracownika rozwoju 
i doskonalenia jego umiejętności nie zapewniw-
szy mu najpierw bardziej podstawowych potrzeb, 
jak bezpieczeństwo czy szacunek.
21 J. Zgud, Menedżer na manowcach… czyli 
o błędach w zarządzaniu personelem, Dostęp: 
www.manager.money.pl [Data wejścia: 20-09-
2010].
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W styczniu, na spotkaniu komite-
tu redakcyjnego koleżanki zmobili-
zowały mnie do napisania kolejnego 
artykułu. Tym razem temat dotyczy 
Świąt Wielkanocnych. Lubię pozna-
wać tradycje i zwyczaje nie tylko na-
szego kraju ale też innych narodów. 
Poznawaniem zwyczajów i kultury 
nie tylko tych świątecznych zaintere-
sowała mnie siostrzenica Agata, któ-
ra jest etnologiem. Jaj pasja pomału 
staje się też moją nową pasją. Dziś 
zapraszam w wielkanocną podróż 
dokoła świata.

Polska	
Uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego poprzedza w Kościele 
Katolickim okres Wielkiego Postu. 
W naszej tradycji okres świąt, jak też 
i czas Wielkiego Postu przepełniony 
jest bogatymi w treści zwyczajami. 
Pierwszy dzień Wielkiego Postu czyli 
Środa Popielcowa oprócz swego sa-
kralnego charakteru, ścisłego postu, 
posypywania głów popiołem powsta-
łym ze spalania święconych palm 
wielkanocnych, ma też bogate tra-
dycje ludowe. Popielec dawniej był 
również dniem żartów. Szczególnie 
ludzie młodzi chętnie bawili się ro-
biąc najbliższym różne psikusy i żar-
ty. A świąteczny poranek rozpoczyna 
się śniadaniem w gronie rodziny i bli-
skich. Przed śniadaniem całe rodziny 
wspólnie uczestniczą w mszy rezu-

rekcyjnej. Śniadanie rozpo-
czyna się w wielu domach 
składaniem życzeń i dzie-
leniem się święconym jaj-
kiem. Święta Wielkanocne 
mają bogatą tradycję. Są 
niezwykle barwne, towa-
rzyszy im wiele obrzędów, 
zwyczajów i tradycji. Wypa-
dają w okresie wiosennym, 
kiedy przyroda budzi się do 
życia. Po zimowych i chłod-
nych dniach oraz wielkim 
poście, ludzie z niecierpli-
wością czekają na święta. 

O wielu wielkanocnych obyczajach 
pamiętamy także jeszcze dzisiaj. 
Dzięki nim świąteczne dni są bardziej 
radosne i urozmaicone. Ze Świętami 
Wielkanocnymi wiążą się licz-
ne religijne i ludowe obrzę-
dy jak święcenie pokarmów, 
malowanie jajek, oblewanie 
się wodą. Śmigus-dyngus 
szczególnie lubią dzieci i mło-
dzież. My dorośli wolimy tylko 
przyglądać się tym zabawom. 
Jajko króluje na wielkanoc-
nym stole prawie w każdym 
domu. Jajko jest symbolem 
życia i odrodzenia. Tradycja 
pisanek i dzielenia się świę-
conym jajkiem podczas skła-
dania życzeń sięga daleko 
w przeszłość. Już starożytni 
Persowie w okresie wiosen-
nym rozdawali w prezencie swoim 
bliskim jajka. Jajka były malowane 
tylko na kolor czerwony. Zwyczaj 
ten przyjęli od nich również Grecy 
i Rzymianie. Pisanki pomalowane 
na czerwono mają podobno moc 
magiczną i odpędzają złe uroki, są 
symbolem serca i miłości. Dziś ma-
lowanie jajek nadal przetrwało, z tą 
różnicą, że maluje się jajka na różne 
kolory. Czasami dekoruje się wykle-
jając kolorowymi ozdobami lub rzeź-
bi się w wymyślne wzorki.

W żywieniu jajko zawiera wszyst-
kie konieczne dla odżywienia skład-

niki: białko, tłuszcz, sole mineralne 
i witaminy. Ma zaledwie 60 - 100 
kalorii zależnie od wagi produktu. 
Dlatego jajka jemy chętnie i często, 
dodajemy też do wielu potraw.

Baranek to najbardziej znamien-
ny symbol Świąt Wielkanocnych, 
wśród chrześcijan uosabia zwycię-
stwo Chrystusa, który jak ofiarny 
baranek oddał swoje życie za ludzi, 
by następnie zmartwychwstać i od-
nieść zwycięstwo nad grzechem, 
złem i śmiercią.

Święconka ma swoje począt-
ki w VIII wieku. Do Polski zwyczaj 
ten dotarł w XIV wieku. Najpierw do 
święcenia noszono tylko baranka 
upieczonego jako chleb. Święcono 

też inne produkty jak ser, masło, 
ryby, olej, mięso, ciasto, wino, jajka 
i wiele innych pokarmów. Rodzaj 
święconych pokarmów jest bardzo 
zróżnicowany w zależności od trady-
cji ludowych i chrześcijańskiej sym-
boliki produktów. Różnice widać też 
w poszczególnych regionach kraju. 
Aktualnie w wielu rodzinach, naj-
częściej święci się chleb, jajko i sól. 
Koszyczki do święcenia wykłada się 
najładniejszymi, białymi serwetkami, 
bogato zdobionymi koronką. Deko-
ruje się baziami, bukszpanem lub 
barwinkiem. 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
Ewa	Kamieniecka	
Redaktor	Naczelna	Biuletynu	OIPiP	w	Olsztynie

Fot. Ewa Kamieniecka

Jajko udekorowane metodą quallingu, 
wykonanie i fotografia - Ewa Kamieniecka
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Baby	 i	 mazurki	 to ciasta, które 
w wielu domach pieczone są tylko 
raz w roku na Święta Wielkanocne. 
Ciasta są dekorowane wyjątkowo 
okazale i związane z symbolami 
świątecznymi. Najpopularniejsze 
dekoracje to baranek, bazie, lub 
napis Alleluja.	 Orzechy, migdały 
i czekolada to produkty najczęściej 
używane do ozdabiania ciasta.

Bukiety	wielkanocne	to pierwsze 
po zimie żywe kwiaty w naszych do-
mach.	Na stołach	pojawiają się	wio-
senne kwiaty jak tulipany, żonkile, 
forsycja i oczywiście barwinek.		

Hiszpania	Wielkanoc to najważ-
niejsze święto w tym kraju. Miesz-
kańcy świętują w kościołach oraz na 
ulicach miast, biorąc udział w licz-
nych procesjach. Większy nacisk 
kładzie się tutaj na mękę Chrystusa 
niż na zmartwychwstanie. W Wiel-
ki Piątek mieszkańcy wchodzą na 
wzgórza Hiszpanii po relikwie, a na-
stępnie, przy głośnym biciu w bębny, 
schodzą na procesje. Wszystkie re-
kwizyty powracają na swoje miejsce 
w sobotę, kiedy już bębny milkną. 
W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w Hiszpanii można spotkać tzw. pi-
caos, którzy biczują swoje plecy do-
tąd, aż skóra nabierze granatowego 
koloru. Następnie ochotnicy zadają 
im dwanaście ukłuć za pomocą wto-
pionych w pszczeli wosk ostrych 
kawałków szkła. To według wierzeń 
oczyszcza organizm ze złej krwi. Pi-
caos idą bez obuwia, ich ubiorem są 
tylko białe płótna i ciągną za sobą 
ciężkie łańcuchy. Biczowanie jest 
niezwykle widowiskowym wydarze-
niem przez co Święta Wielkanocne 
od lat są tu wielką atrakcją zarówno 
dla turystów krajowych jak zagra-
nicznych. 

Rosja	 Wielkanoc na wschodzie 
nazywana jest Paschą. W Rosji 
Wielkanoc obchodzi się zgodnie 
z przyjętym w Cerkwi kalendarzem 
juliańskim. Zwykle świeta wypadaja 
trochę później niż u nas. Przed świę-
tami, w okresie Wielkiego Postu, 
przez 40 dni prawosławni nie spo-
żywają mięsa, ryb, nabiału i białego 
pieczywa. Większość rosyjskich re-
stauracji w tym okresie oferuje spe-
cjalne postne dania. Najczęściej 
spożywa się wiele warzywa, a tak-

że wiele gatunków ciemnego chle-
ba. Ścisły post obowiązuje również 
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

W sobotę, podobnie jak w Ko-
ściele katolickim, następuje po-
święcenie pokarmów. Rosjanie 
święcą jajka a także wielkanocne 
baby i paschę. Niedziela Wielka-
nocna zaczyna się od radosnego 
bicia dzwonów, zwiastujących zmar-
twychwstanie Chrystusa. W święta 
Rosjanie obdarowują się kolorowy-
mi pisankami i prezentami mającymi 
sprzyjać szczęściu. Dawniej w dniu 
Paschy podawało się pieczone ja-
gnię, szynkę lub cielęcinę. Obec-
nie rodzaj potraw ma już mniejsze 
znaczenie, choć nadal nie przygo-
towuje się przy tym święcie dań 
z ryb. W Poniedziałek Wielkanocny 
w Cerkwi odbywa się obrzęd przy-
gotowania krzyżma i jest to bardzo 
ważna uroczystość. Krzyżmo składa 
się z 50 olejków i pachnących ziół. 
Proces przygotowania krzyżma trwa 
aż trzy dni. Przeprowadza się go 
tylko w czasie Wielkiego Tygodnia. 
Krzyżmo jest używane do namasz-
czenia podczas chrztu i konsekracji 
ołtarzy. 

Szwecja	Szwecja to kraj w którym 
religijny charakter świąt zanika i two-
rzy się bardziej świętem świeckim 
ale nadal rodzinnym. Jajka maluje 
się tylko na południu kraju z uwagi 
na klimat w północnej części o tej 
porze roku kury nie znoszą jeszcze 
wiele jajek. Charakterystyczne dla 
Szwecji jest przebieranie się dziew-
czynek za „wielkanocne wiedźmy” 
które w Wielką Sobotę spacerują 
po domach i w zamian za ofiarowa-
nie świątecznych i życzeń dostają, 
słodycze lub drobne pieniądze. Ze 
słodyczy najbardziej lubią anyżko-
we cukierki. Wszystkie przebrane 
dziewczynki obowiązkowo malu-
ją sobie liczne piegi na całej twa-
rzy. Tradycja ta jest pozostałością 
po wierzeniach w zloty czarownic. 
W Szwecji obowiązuje również zwy-
czaj przyozdabiania brzozowych 
gałązek różnokolorowym pierzem. 
Gałązki wykonuje się samodzielnie 
lub kupuje w sklepie. Gałązki mają 
związek z wiarą w ludzką moc przy-
spieszania nadejścia wiosny. Wielka 
Sobota jest  najważniejszym dniem 

w trakcie trwania świątecznego 
okresu. Już dawno zniesiono post 
ale tradycja jest tak silna, że nadal 
wiele rodzin spożywa tylko rybę 
a najczęściej jest to łosoś. W godzi-
nach popołudniowych spożywa się 
wystawny rodzinny obiad złożony 
przede wszystkim z jajek i ryb. Dzie-
ci otrzymują od zajączka wielkanoc-
ne jajko wypełnione słodyczami. 

Anglia	 Wielkanocne zwycza-
je w Wielkiej Brytanii mają swój 
początek długo przed nastaniem 
chrześcijaństwa a ważnym symbo-
lem jest zajączek. W Wielkanocnej 
tradycji jajka to symbol wiosny i no-
wego życia. Dawniej dekorowano 
je farbami, obecnie zostają wyparte 
przez czekoladowe i cukrowe jaj-
ka. Na północy kraju,  obowiązuje 
zwyczaj turlania ugotowanych na 
twardo jajek. To, które znajdzie się 
najdalej wygrywa. W innych regio-
nach podobnie jak w Polsce, ludzie 
bawią się trzymając jajko w dłoni 
i uderzając w jajko przeciwnika. Wy-
grywa ten którego jajko pozostanie 
całe. Ale nadal przetrwała tradycja 
wyjazdów za miasto, oczywiście 
z koszami pełnymi jedzenia.

Australia	 Święta na tym kon-
tynencie to mieszanka angiel-
sko-irlandzkich obyczajów. Nie 
ma tradycji święcenia pokarmów 
a malowanie jajek kontynuuje się 
w nielicznych domach. Bardzo po-
pularne jest spożywanie wspólnego 
wielkanocnego śniadania w gronie 
ubogich. Spotkania organizowane 
są w kościołach, posiłek spożywa 
się wspólnie z duchownymi. W po-
niedziałkowy poranek popularną 
zabawą dzieci jest zbieranie jajek 
w ogrodzie i wymiana z koleżanka-
mi i kolegami. Tradycyjny wielkanoc-
ny posiłek składa się z wieprzowiny 
i kurczaka. Obowiązkowo podaje 
się smażone ziemniaki z marchew-
ką i dynią. 

Niemcy	 U naszych zachodnich 
sąsiadów podobnie jak u Polsce 
najważniejszymi dniami wielkiej 
nocy jest piątek, niedziela i ponie-
działek. W Wielki Piątek większość 
Niemców spędza czas na wspól-
nej modlitwie. Obecnie już w wielu 
domach nie przestrzega się ścisłe-
go postu ale w święta najbardziej 
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popularną potrawą są jajka i ryby. 
Dekoracją wielkanocnego stołu jest 
zajączek z cukru lub czekolady. 
A w niedzielę wielkanocną rodzice 
chowają pomalowane jajka, zającz-
ki z czekolady oraz inne słodycze, 
a dzieci szukają ich w mieszkaniu 
lub ogrodzie.	Stany	Zjednoczone	

W tym kraju święta trwają zaled-
wie jeden dzień. W niedzielę wielka-
nocną organizowane są konkursy 
na najładniejszy kapelusz. Począt-
kowo w zabawie brały udział tyko 
kobiety i dziewczynki a z czasem do 
zabawy włączyli się również chłopcy 
i mężczyźni. Na świątecznym stole 
oprócz jajek pojawia się pieczona 
szynka w słodkim sosie i ciasta. 
W USA z okazji świąt zajączek wiel-

kanocny przynosi dzieciom słody-
cze, owoce oraz drobne upominki.

Włochy	Włosi najczęściej Wielka-
noc spędzają poza domem. Nie mają 
zwyczaju polewania się wodą  w wiel-
kanocny poniedziałek, więc mogą 
spokojnie wyruszać w podróż. Ich 
wyjazd przypomina nieco wyjazd na 
majówkę. Nie przetrwała równie tra-
dycja święcenia potraw. Najważniej-
szym momentem  świąt jest obiad, 
na który tradycyjnie podawana jest 
baranina lub jagnięcina. Na włoskim 
stole jako przystawka pojawiają się 
plasterki salami i jajka na twardo, na 
pierwsze danie podaje się barani ro-
sół z pierożkami a potem pieczone 
jagnię. Swoje tradycyjne ciasto na-
zywane gołębicą, które kupują prze-

ważnie w cukierni. Włosi nie mają 
też zwyczaju malowania jajek a ich 
symbolem świąt jest baranek. 

Literatura:
1. Jurasz Tomasz; Warmia i Mazury, 

Panorama turystyczna 
2. Wydawnictwo Krajowa Agencja 

Wydawnicza W-wa 1979
3. Zadrożyńska Anna; Świętowanie 

polskie, przewodnik po tradycji 
4. Wydawnictwo Twój STYL Warsza-

wa 2002 
5. http://www.asksa.republika.pl/

wielkanoc.htm
6. http://www.bibliotekawszkole.pl/

inne/gazetki/62/index.php
7. http://dziecisawazne.pl/tradycje
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Tryb	postępowania	w	przedmiocie	
odpowiedzialności	zawodowej.

W I części przedstawione zostały 
przesłanki odpowiedzialności za-
wodowej pielęgniarek i położnych. 
W tej części zostanie omówiony tryb 
postępowania przed organami pro-
wadzącymi postępowanie w przed-
miocie odpowiedzialności zawodo-
wej. Postępowanie w tym zakresie 
toczy się przed rzecznikiem odpo-
wiedzialności zawodowej i sądem 
pielęgniarek i położnych.

Postępowanie	to	obejmuje:
1. Czynności sprawdzające.
2. Postępowanie wyjaśniające.
3. Postępowanie przed sądem pie-

lęgniarek i położnych.
4. Postępowanie wykonawcze.

Ad.1.Celem tego postępowania 
jest ustalenie okoliczności niezbęd-
nych do uznania, że istnieje pod-
stawa do wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego. Postępowanie w tej 
części prowadzone jest w sprawie, 
a nie przeciwko osobie i może za-
kończyć się odmową wszczęcia po-

stępowania lub przekazanie sprawy 
do dalszego postępowania.

Ad.2.Celem tego postępowa-
nia jest ustalenie okoliczności czy 
został popełniony czyn mogący 
stanowić przewinienie zawodowe, 
wyjaśnienie okoliczności sprawy, 
zebranie dowodów oraz ustalenie 
osoby obwinionej. 

Rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej po przeprowadzeniu 
postępowania sprawdzającego 
wskazującego na możliwość popeł-
nienia przewinienia zawodowego 
zobowiązany jest wydać postano-
wienie o wszczęciu lub odmówieniu 
wszczęcia postępowania. Jeżeli po-
stępowanie wyjaśniające nie dostar-
czyło podstaw (dowodów) do spo-
rządzenia wniosku o przedstawieniu 
zarzutów rzecznik odpowiedzialno-
ści zawodowej wydaje postanowie-
nie o umorzeniu postępowania.

Każde wydane w toku postępo-
wania postanowienie doręcza się 
stronom. Stronie niezadowolonej 
z treści postanowienia przysługu-
je zażalenie. np. pokrzywdzonemu 
z odmowy wszczęcia lub umorze-

nia postępowania. Postępowanie to 
skończyć się może także postano-
wieniem o przedstawieniu zarzutów 
osobie obwinionej i skierowanie 
sprawy do sądu odpowiedzialności 
zawodowej.

Ad.3.Celem postępowania przed 
sądem pielęgniarek i położnych 
jest przeprowadzenie czynno-
ści potwierdzających, iż zebrane 
w sprawie dowody (analiza i ocena 
dowodów) są dostateczne do uzna-
nia, iż obwiniony/a popełnił/a czyn 
zarzucany jemu/jej przez rzeczni-
ka odpowiedzialności zawodowej. 
Ta cześć postępowania kończy się 
orzeczeniem zawierającym orzecze-
nie o karze.

Postępowanie dowodowe w każ-
dej fazie postępowania przeprowa-
dzane jest z urzędu przez organ pro-
wadzący postępowanie tj. rzecznika 
odpowiedzialności lub sąd, a także 
na wniosek stron.

Dowodami	w	postępowaniu	są	
zazwyczaj: dokumenty, zeznania 
świadków, opinie biegłych (jeżeli 
występuje okoliczność wymagają-
ca wiedzy specjalistycznej). Postę-

OPINIE RADCY PRAWNEGO
Odpowiedzialność	zawodowa	pilęgniarek	i	położnych	(część	II)
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powanie przed sądem pielęgniarek 
i położnych odbywa się na rozpra-
wie jawnej. Sąd może wyłączyć jaw-
ność gdy naruszyłaby ona tajemni-
cę zawodową, wywołała zakłócenie 
spokoju i porządku, obrażała dobre 
obyczaje, naruszała ważny interes 
prywatny. 

Ad.	4. Celem tego postępowania 
jest zrealizowanie orzeczenia jakie 
zostało wydane przez sąd.

W postępowaniu w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej pie-
lęgniarek i położnych stronami są 
pokrzywdzony i obwiniona/y. Przed 
sądem stroną jest także rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej. Po-
krzywdzonym jest każdy czyje dobro 
(materialne i niematerialne) zostało 
naruszone w wyniku działania ma-
jącego znamiona czynu o charakte-
rze odpowiedzialności zawodowej. 
Prawa pokrzywdzonego, który zmarł 
może, realizować małżonek, dzieci, 
rodzice, rodzeństwo, powinowaci, 
a także osoba pozostająca faktycz-
nie we wspólnym pożyciu. 

Osobą obwinioną/ym jest pielę-
gniarka lub położna wobec której/
go, na podstawie zebranego ma-
teriału dowodowego, rzecznik od-
powiedzialności zawodowej wydal 
postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów skierował sprawę do roz-
poznania przez sąd. Każda stro-
na w postępowaniu ma określone 
uprawienia procesowe. Może prze-
glądać akta, mieć dostęp do ze-
branych dowodów, składać w toku 
postępowania różnego rodzaju 
wnioski, uczestniczyć w postępo-
waniu przed sądem.

Pokrzywdzony w toku postępo-
wania może korzystać z pomocy 
pełnomocnika ustanowionego spo-
śród pielęgniarek i położnych, ad-
wokatów, radców prawnych.

Natomiast obwiniona/y może ko-
rzystać z pomocy obrońcy ustano-
wionego także spośród pielęgniarek 
i położnych, adwokatów, radców 
prawnych.

Sąd	 odpowiedzialności	 zawodo-
wej	wydaje	orzeczenie	o:
• ukaraniu (wymierza obwinionej/

mu karę) lub jej uniewinnieniu,

• umorzeniu postępowania jeśli za-
chodzą przewidziane w ustawie 
okoliczności.

Karami	–	zgodnie	z	art.	60	u.s.p.p	
–	są	:	
• upomnienie, nagana, kara pienięż-

na (od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł) 
orzeczona na cel społeczny zwią-
zany z ochroną zdrowia.

• zakaz pełnienia funkcji kierowni-
czych w podmiotach leczniczych 
(od 1 roku do 5 lat),

• zakaz pełnienia funkcji w orga-
nach samorządu zawodowego 
(od 1 roku do 5 lat),

• ograniczenie zakresu czynności 
zawodu (od 6-ciu miesięcy do 2 
lat),

• zawieszenie prawa wykonywania 
zawodu (od 1 roku do 5 lat),

• pozbawienie prawa wykonywania 
zawodu.

Bieg kary rozpoczyna się z chwilą 
uprawomocnienia się orzeczenia.

Orzekając karę ograniczenia za-
kresu czynności w wykonywaniu za-
wodu sąd musi szczegółowo okre-
ślić czynności których pielęgniarka 
nie może wykonywać.

W razie orzeczenia kary zawie-
szenia wykonywania zawodu okrę-
gowa izba pielęgniarek i położnych 
właściwa ze względu na miejsce 
wykonywania zawodu wzywa uka-
raną do złożenia dokumentu prawa 
wykonywania zawodu. Natomiast 
kara pozbawienia prawa wykony-
wania zawodu oznacza w praktyce 
skreślenie ukaranej z rejestru pielę-
gniarek i położnych prowadzonego 
prze oipip,co stanowi zupełny brak 
możliwości realnego wykonywa-
nia zawodu. Ponowne ubiegać się 
o prawo wykonywania zawodu moż-
na dopiero po upływie 10 lat od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia.

Kara zawieszenia prawa wyko-
nywania zawodu oraz pozbawienia 
zawodu stanowi podstawę do roz-
wiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika, także 
umowy cywilnoprawnej.

Prawomocne orzeczenie sądu 
doręcza się wraz z uzasadnieniem 
stronom, ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia, przewodniczącemu 

właściwej okręgowej rady, Prezeso-
wi Naczelnej Rady. Naczelna Rada 
prowadzi rejestr ukaranych pielę-
gniarek i położnych. Rejestr jest 
jawny dla osób które wykażą interes 
prawny.

O orzeczenia sądu I instancji 
strona niezadowolona z orzeczenia 
może wnieść odwołanie do Naczel-
nego Sądu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia.

Zgodnie z art. 73 u.s.p.p (po 
nowelizacji z 2013r.) od prawo-
mocnego orzeczenia Naczelnego 
Sądu, kończącego postępowanie 
w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej stronom, ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia, Pre-
zesowi Naczelnej Rady przysługuje 
kasacja, która może być wniesiona 
w terminie 2 miesięcy od dnia do-
ręczenia orzeczenia. Jest to nowe 
rozwiązanie prawne dotychczas nie 
występujące w postępowaniu o od-
powiedzialności zawodowej pielę-
gniarek i położnych.

Powyższe omówienie stanowi je-
dynie zasygnalizowanie zagadnień 
związanych z odpowiedzialnością	
zawodową pielęgniarek i położ-
nych. Szczegółowe uregulowania 
zawarte zostały w aktualnie obo-
wiązującej ustawie o samorządzie 
zawodowym pielęgniarek i położ-
nych dnia 1 lipca 2011r(z p. z.) oraz 
w przepisach wykonawczych do tej 
ustawy np. rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. 
w sprawie sposobu i trybu prowa-
dzenia rejestru ukaranych pielęgnia-
rek i położnych oraz sposobu wyko-
nywania prawomocnych orzeczeń 
sądów pielęgniarek i położnych 
(DZ.U z dn. 18.05. 2012 r. poz.545).

Halina	Domańska
Radca	prawny	OIRP

	w	Olsztynie	
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Dziś prezentujemy przepis pani Ewy 
Kossakowskiej, pielęgniarki OIT-SP 
ZOZ MSW z Warmińsko Mazurskim 
Centrum Onkologii w Olsztynie. Nie-
stety autorka nie nadesłała zdjęcia ale 
po przeczytaniu przepisu domyślam 
się, że jest i smaczne i dekoracyjne.

Z przepisu należy też sądzić, że 
ciasto jest bardzo kaloryczne, ale 
zbliżająca się wiosna zmobilizuje 
nas do aktywności ruchowej i nie 
liczmy bardzo tych kalorii. 

BISZKOPT Z NUTELLĄ 
I SUSZONYMI ŚLIWKAMI

Składniki:
•	 BISZKOPT: 4 jaka, 1 szklanka cu-

kru, 1/2 szklanki mąki pszennej, 
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej, 
2 łyżki kakao, 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia,

•	 KREM	 Z	 NUTELLĄ	 I	 ŚLIWKA-
MI: 1/2 kg suszonych śliwek (bez 
pestek), wódka do namoczenia 
śliwek ok. 1/2 szklanki, 25 dkg 
masła, 20 dkg nutelli,

•	 WIERZCH	BISZKOPTU: 1/2 litra 
śmietany 30%, 4 łyżki cukru pu-
dru, 2 op. śmiatana-fix

•	 DO	DEKORACJI: 10 dkg gorzkiej 
czekolady

Sposób	wykonania:
Białka ubić, dodać cukier i nadal 

ubijać. Dodać żółtka i jeszcze ubi-
jać. Następnie dodać mąkę pszen-
ną, mąkę ziemniaczaną, kakao i 
proszek do pieczenia. Delikatnie wy-
mieszać. Wylać do wysmarowanej 
tłuszczem prostokątnej formy. Piec 
ok. 25 minut w temp. 170°. Ostudzić 
i nasączyć pączem (mocna herbata 
+ wódka, ok. 1/2 szklanki herbaty).

Suszone śliwki przełożyć do litro-
wego słoika, zalać wódką, zakręcić 
słoik i zostawić na 24 godziny. Na 
drugi dzień, jak już wchłoną alkohol, 
pokroić w drobną kosteczkę.

Miękkie masło utrzeć na puszy-
stą masę, dalej ucierając dodawać 
porcjami nutellę. Pod koniec dodać 
drobno pokrojone śliwki i wymie-
szać. Krem wyłożyć na upieczony, 
ostudzony i nasączony pączem 
biszkopt.

Schłodzoną śmietanę ubić z cu-
krem pudrem, pod koniec ubijania 
dodać śmietana-fix, wymieszać. Na-
stępnie wyłożyć ją na krem.

Na bitą śmietanę zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach gorzką czekoladę.

Schłodzić w lodówce.

Życzę	smacznego
Ewa	Kossakowska	

Redakcja Biuletynu Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych Re-
gionu Warmii i Mazur W Olsztynie 
przypomina o warunkach jakie na-
leży spełnić przesyłając materiały 
do publikacji. 

1. Materiały proszę wysyłać drogą 
elektroniczną na adres: izba@
oipip.olsztyn.pl Uwaga maszy-
nopisów, rękopisów i informacji 
telefonicznych nie przyjmujemy.

2. Objętość tekstu nie może prze-
kraczać 5 stron z zastosowaniem 
Trzcionki Times New Roman 
w stopniu 12.

3. Tabele i wykresy należy ponume-
rować i podpisać.

4. Zdjęcia należy podpisać co 
przedstawiają i opatrzyć nazwi-
skiem i imieniem autora.

5. Każdy artykuł należy poprzedzić 
informacją o autorze: imię, na-

zwisko, miejsce pracy nazwę in-
stytucji, oddziału/działu, pełniona 
funkcja lub stanowisko oraz miej-
scowość.

6. Autorzy prac do działu Osiągnię-
cia naszych koleżanek i kolegów, 
dodatkowo muszą podać rodzaj 
ukończonego kształcenia, nazwę 
uczelni, szkoły, rok ukończenia 
oraz miejscowość. Poza stresz-
czeniem pracy ważne jest poda-
nie wyników jakie uzyskało się 
poprzez prowadzone badania.

7. W Kąciku kulinarnym mile widzia-
ne będą zdjęcia prezentowanej 
potrawy.

8. Autorów wszystkich artykułów 
zapraszamy do przesyłania swo-
jego zdjęcia. Zdjęcie będziemy 
umieszczać przy informacji o au-
torze artykułu.

9. Do wiadomości redakcji proszę 
podać numer telefonu i adres 

e-mailowy. Jest to potrzebne 
w razie konieczności szybkiego 
kontaktu redakcji z autorem arty-
kułu. 

10. Na zakończenie artykułu obo-
wiązkowo należy podać wykaz 
piśmiennictwa. maksymalnie 10 
pozycji. Artykuły bez wykazu lite-
ratury nie będą zakwalifikowane 
do publikacji.

11. Nadsyłane artykuły, sprawoz-
dania z konferencji, ogłoszenia 
i pozostałe informacje będą 
poddane ocenie zespołu redak-
cyjnego, o publikacji i kolejności 
drukowania decyduje redakcja.

12. Zastrzegamy sobie prawo od-
mowy publikacji oraz prawo do 
dokonywania poprawek redak-
cyjnych lub skracania tekstu.

13. Redakcja nie informuje autorów 
artykułów o nie zakwalifikowaniu 
pracy do druku.

KĄCIK KULINARNY

WAŻNE INFORMACJE 
WARUNKI	NADSYŁANIA	ARTYKUŁÓW	I	INFORMACJI	DO	PUBLIKACJI		

W	BIULETYNIE	OIPiP	W	OLSZTYNIE
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14. Redakcja nie zwraca nadesła-
nych prac ani zdjęć, nawet jeżeli 
nie będą opublikowane.

15. Prosimy autorów, jeżeli praca 
była już publikowana w innych 
czasopismach o informację w ja-
kim czasopiśmie i kiedy.

16. Autorzy opublikowanych prac 
w dziale Nasze publikacje otrzy-
mują symboliczne honorarium 
autorskie. Pozostałym autorom 
honorarium nie przysługuje. 

17. Za treść ogłoszeń i reklam redak-
cja nie ponosi odpowiedzialności.

W imieniu Komitetu Redakcyjnego 
Ewa	Kamieniecka	

Redaktor	Naczelna	Biuletynu
OIPiP	w	Olsztynie 

Zarząd Kolegium Pielęgniarek 
i Położnych Oddział Terenowy 
w Olsztynie zaprasza Koleżanki 
Pielęgniarki i Położne na szkolenia 
w roku 2014 w terminach :

8 marca 2014r.(sobota), 14 czerw-
ca 2014 r.(sobota), 18 października 
2014 r.(sobota).

Spotkania będą odbywać się 
o godzinie 10.00 w budynku Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Olsztynie 
ul. Kościuszki 46/48

INFORMACJA O SZKOLENIU

PODZIĘKOWANIA
„Gratulować, dziękować to za mało,
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą
Trzeba pojąć całą głębię tej służby,
Pielęgniarskiej codziennej pracy”

Pani ZOFIA PIOŚ
Pielęgniarka Domu Pomocy Społecznej 

w Węgorzewie

W związku z przejściem na zasłużoną 
emeryturę, dziękujemy za długoletnią 

pracę, za serce i uśmiech, za cierpliwość 
i poświęcenie. Za życzliwość i opiekę nad 
mieszkańcami. Życzymy zdrowia i wszel-
kiej pomyślności na nowym etapie życia.

Z wyrazami szacunku
Pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej  

w Węgorzewie
oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek  

i Położnych
Regionu Warmii i Mazur  
z siedzibą w Olsztynie

Pani LILA URYNOWICZ
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 

Chirurgii i Ginekologii
GoldMedica sp z o.o. w Gołdapi

W związku z przejściem na emeryturę, 
dziękujemy za wszystkie dni, które prze-
żyliśmy w ciągu wielu lat wspólnej pracy. 
Serdecznie dziękujemy za profesjonalną, 
pełną zaangażowania pracę zawodową, 
profesjonalizm, poświęcenie, za cierpli-

wość i uśmiech w stosunku do pacjentów 
oraz całego zespołu współpracującego.

Życzymy dużo zdrowia i pogody ducha na 
nowym etapie życia.

Z wyrazami szacunku
Współpracownicy GoldMedica sp z o.o.  
w Gołdapi oraz Okręgowa Rada Pielę-

gniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą  

w Olsztynie
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POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI ...

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5.01.2014r w wieku 54 lat 
odeszła od nas nagle nasza koleżanka

LUCYNA CURYŁA

Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ z Oddziałem Nefrologicznym 
Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba o wielkim sercu, wyjątkowej skromności
i życzliwości. Opiekuńcza, dobra, otwarta na ludzi i świat.

Zgasła nam jak świecy płomyk bez skargi, bez słowa... 
Umarła nie po to, by przestać żyć, ale by żyć inaczej.

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają Koleżanki i Koledzy, Pielęg-
niarki i Położne ze Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach oraz Okrę-
gowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

“Pan Bóg zabiera człowieka wtedy gdy widzi, 
że zasłużył sobie na niebo.”

WYKAZ	SZKOLEŃ	I	KURSÓW	ZAREJESTROWANYCH	PRZEZ	PODMIOTY	
PROWADZĄCE	KSZTAŁCENIE	PODYPLOMOWE	NA	TERENIE	OKRĘGOWEJ	

IZBY	PIELĘGNIAREK	I	POŁOŻNYCH	REGIONU	WARMII	I	MAZUR

Terminy	rozpoczęcia	kursów	uzależnione	są	od	zainteresowania	pielęgniarek	i	położnych
-	szczegółowych	infornacji	udzielają	organizatorzy	szkolenia

STOWARZYSZENIE	EDUKACYJNO	–	OŚWIATOWE
	„ERUDYCJA”	
Al.	Metalowa	6

10-229	OLSZTYN

tel/fax	(	089	)	543-15-35
www.erudycja.olsztyn.biz.pl

RODZAJ	KURSU DZIEDZINA	KURSU
NR WPISU 
DO REJE-

STRU OIPiP

Kurs kwalifikacyjny

„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek 125
„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek 92

„Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek i położnych 173
„Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 168

„Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” dla pielęgniarek 163
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Kurs specjalistyczny

„Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych 176
„Leczenie ran 12/07” dla położnych 136

„Leczenie ran 11/07” dla pielęgniarek 175
„Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek 126

„Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych”
dla pielęgniarek i położnych 180

„Endoskopia” dla pielęgniarek 157
„Kompleksowa pielęgniarska opieki nad pacjentem z najczęstszymi 

schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek 198

„Trening pęcherza moczowego” dla pielęgniarek 166

Szkolenie
specjalizacyjne

„Pielęgniarstwo epidemiologiczne” dla pielęgniarek i położnych 83
„Organizacja i zarządzenia” dla pielęgniarek i położnych 162

„Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek 181
„Pielęgniarstwo onkologiczne” dla pielęgniarek 184

„Pielęgniarstwo położnicze” dla położnych 199

Szkolenia 
jednodniowe

• edukacja zdrowotna pacjentów chorych na 
• cukrzycę oraz ich rodzin
• diagnoza pielęgniarska i proces pielęgnowania
• podnoszenie, przemieszczanie i układanie
• chorych długotrwale unieruchomionych
• profilaktyka i leczenie odleżyn z
• zastosowaniem opatrunków nowoczesnej generacji
• diagnozowanie i zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego

WOJEWÓDZKA	STACJA	POGOTOWIA	RATUNKOWEGO
W-M	SZKOŁA	RATWNICTWA	MEDYCZNEGO

Ul.	M.C.	Skłodowskiej	18/20
10-045	OLSZTYN

tel.	(	089	)	527-79-73,	539-27-27
e-mail	:	szkola@wspr.olsztyn.pl

Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo ratunkowe” dla pielęgniarek 122

Kurs specjalistyczny
„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych 156

„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka”
 dla pielęgniarek i położnych 152

Szkolenie 
specjalizacyjne

„Pielęgniarstwo ratunkowe”
dla pielęgniarek 135

BECTON	DICKINSON	POLSKA	Sp.z	o.o	w	Warszawie	
ul.	Królowej	Marysieńki	90

02-954	WARSZAWA

tel.	(	022	)	651-75-88

Kurs
dokształcający

„Kaniulacja żył obwodowych i terapia płynami infuzyjnymi”
dla pielęgniarek i położnych 195

„Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne”
dla pielęgniarek i położnych 155

STOWARZYSZENIE	NA	RZECZ	OPIEKI	DŁUGOTERMINOWEJ
I	POMOCY	SPOŁECZNEJ	„DOM	POD	SŁOŃCEM”

Ul.	Żółkiewskiego	33
87-100	TORUŃ

tel.	(	056	)	612-35-83	,	612-32-93
Kurs

dokształcający
„Pacjent w domowej opiece długoterminowej, ocena sprawności pacjenta, 

postępowanie terapeutyczne” dla pielęgniarek 90
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GRUPA	OSB	s.c.
Bożena	Ziomek	i	Adam	Ziomek

Ul.	Murzynowskiego	20
10-684	Olsztyn

Tel	(089)	542-42-70
e-mail	:	osb@.edu.pl

Szkolenie 
specjalizacyjne

“Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek 187
 „Pielęgniarstwo psychiatryczne” dla pielęgniarek 120

„Pielęgniarstwo pediatryczne” dla pielęgniarek 171
Kurs

dokształcający „Superwizja w pielęgniarstwie” dla pielęgniarek 119

Kurs specjalistyczny

„Kompleksowa pielęgniarska opieki nad pacjentem z najczęstszymi 
schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek 197

„Dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
 w zakresie opieki geriatrycznej” dla pielęgniarek 183

Fundacja	Twórczych	Kobiet
Ul.	Herbaciana	2
04-824	Warszawa

Tel.501034934	;	725256211
e-mail	:	sekr@kobiety.med.pl

Kurs
dokształcający

”Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”
dla pielęgniarek i położnych 144

„KORA”	Centrum	Szkoleń,	Marek	Wojda
Ul.	Kolberga	15
81-881	Sopot

Tel.	(058)	551-98-96,	551-98-97
e-mail	:	kora@kora.pl

Kurs kwalifikacyjny

„Pielęgniarstwo zachowawcze” dla pielęgniarek 142
„Pielęgniarstwo rodzinne” dla położnych 128

„Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 147
„Pielęgniarstwo ratunkowe” dla pielęgniarek 174

„Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek i położnych 145
„Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek 138
„Pielęgniarstwo onkologiczne” dla pielęgniarek 100

„Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących”dla pielęgniarek 130
„Organizacja i zarządzanie”dla pielęgniarek i położnych 129
„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”dla pielęgniarek 133

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki" dla pielęgniarek 172

Kurs specjalistyczny

„Kompresjoterapia nr 04/10”dla pielęgniarek 121
„Terapia bólu u dorosłych” (Nr 02/10) dla pielęgniarek i położnych 115

„Endoskopia”dla pielęgniarek 114
„Leczenie ran” (Nr 11/07) dla pielęgniarek 192

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 01/11” dla pielęgniarki i położnych 158
„Szczepienia ochronne”(Nr 03/08) dla pielęgniarek 178

„Podstawy opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej”
dla pielęgniarek 177

„Wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” (Nr 03/07) dla 
pielęgniarek i położnych 146
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„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka” 
(Nr 01/07) dla pielęgniarek i położnych 134

„Żywienie enterialne i perenterialne” dla pielęgniarek 137
„Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy 

Prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego” dla pielęgniarek 167

„Kompleksowa pielęgniarska opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorze-
niami wieku podeszłego” dla pielęgniarek 196

Szkolenie 
specjalizacyjne

„Pielęgniarstwa zachowawczego” dla pielęgniarek 124
„Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 

opieki” dla pielęgniarek 189

„Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” dla pielęgniarek 116
„Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek 98
„Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek 141

„Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek 96
„Pielęgniarstwo pediatryczne”dla pielęgniarek 131

„Organizacja i zarządzanie” dla pielęgniarek i położnych 132
„Pielęgniarstwo położnicze” dla położnych 140

„Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek 143
„Pielęgniarstwo kardiologiczne”dla pielęgniarek 154

„Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących”
dla pielęgniarek 153

„Pielęgniarstwo neonatologiczne” dla pielęgniarek i położnych 170

„Pielęgniarstwo onkologiczne” dla pielęgniarek 169

„Pielęgniarstwo epidemiologiczne” dla pielęgniarek i położnych 182

Kurs
dokształcający

„Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu” pielęgniarek i położnych 179
„Obsługa portu donaczyniowego” dla pielęgniarek i położnych 188

Ośrodek	Kształcenia	Podyplomowego	Pielęgniarek	i	Położnych
„EDUKACJA”	s.c.

Ewa	Baranowska,	Anna	Barbara	Maszkowska
Ul.	Bahrkrgo	2B

19-300	Ełk

Tel.	667-703-740
e-mail:	edukacjaelk@onet.pl

Kurs kwalifikacyjny

„Pielęgniarstwo neonatologiczne” dla pielęgniarek i położnych 127
„Pielęgniarstwo zachowawcze” dla pielęgniarek 151

„Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek i położnych 150
„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek 149

„Pielęgniarstwo pediatryczne” dla pielęgniarek 193

Kurs specjalistyczny
„Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 139

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych 160
„Terapia bólu ostrego u dorosłych” (Nr 02/10) dla pielęgniarek i położnych 159

Kurs
dokształcający

„Karmienie piersią w świetle standardu opieki okołoporodowej” 
dla pielęgniarek i położnych 194
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Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej
OMNI-MED
Zofia	Stojak	

Ul.	Mieszka	I	8C	lok	30
15-054	Białystok

tel./fax.	(85)7326311
Kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy 02/11” dla pielęgniarek i położnych 161

Szkolenie 
specjalizacyjne „Pielęgniarstwa zachowawczego” dla pielęgniarek 164

Ośrodek	Konsultingowo-Szkoleniowy
Kadr	Medycznych	Jolanta	Westwalewicz

Ul.	Broniewskiego	2	lok	10
53-680	Wrocław

tel.	717	949	707
e-mail:	www.kadrmed.com.pl

Kurs specjalistyczny „Dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej 
w zakresie opieki geriatrycznej” dla pielęgniarek 186

Stowarzyszenie	Pielęgniarek	i	Położnych	na	Rzecz	Promocji	Zawodu	I	Praw	Kobiet
„OAZA”

Ul.	Celna	11	lok	42
07-410	Ostrołęka

Tel.	(29)7451142
e-mail:	www.stowarzyszenie-oaza.pl

Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo kardiologiczne” dla pielęgniarek 190

Kurs specjalistyczny „Wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” 
(Nr 03/07) dla pielęgniarek i położnych 185

1.	Kalendarium	Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	w	Olsztynie	
08.11.2012 – 27.02.2013 r. ......................................................................................................................... Nr. 1  str. 2
02.03.2013 – 23.04.2013 r. ......................................................................................................................... Nr. 2  str. 8
23.04.2013 – 24.07.2013 r. ......................................................................................................................... Nr. 3  str. 2
31.07.2013 – 16.11.2013 r. ......................................................................................................................... Nr. 4  str. 3

2.	Plan	pracy	ORPiP	w	Olsztynie	na	2013	rok ....................................................................................... Nr. 1  str. 6

3.	XXIX	Okręgowy	Zjazd	Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur ..................................... Nr. 2  str. 2
• sprawozdanie z działalności ORPiP za 2012 rok .................................................................................. Nr. 2  str. 4
• sprawozdanie sekretarza z realizacji uchwał za 2012 rok ....................................................................  Nr. 2  str. 6

4.	Prace	w	komisjach	problemowych	:
• komisja pracy i etyki zawodowej 

Elżbieta Najmowicz – Pielęgniarstwo transkulturowe ......................................................................... Nr. 1  str. 16
 Nr. 3  str. 15
Dorota Kosiorek - Wartości moralne i etyczne w pracy pielęgniarki ..................................................  Nr. 2  str. 10 
Dorota Kosiorek, Katarzyna Buczko – Wspomnienia o Hannie Chrzanowskiej ................................. Nr. 2  str. 26

• Fundusz Szkoleniowy i Zapomogowo Pożyczkowy ........................................................................... Nr. 2  str. 10
• Komisja historyczna 
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mowe pielęgniarek i położnych ........................................................................................................... Nr. 2  str. 14
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• Konferencja „Zakażenia szpitalne” ...................................................................................................... Nr. 2  str. 15
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sywnej Opieki ....................................................................................................................................... Nr. 4  str. 10
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9.		Czy	pielęgniarstwo	jest	sztuką ? 
• Maria Łapko .......................................................................................................................................... Nr. 1  str. 19
• Jolanta Ewertowska ............................................................................................................................. Nr. 2  str. 20
• Paulina Bartnicka ................................................................................................................................. Nr. 3  str. 23

10.	Nasze	publikacje	
• Barbara Chojnowska – Ciąża młodocianych ....................................................................................... Nr. 1  str. 20
• Izabela Głowacka – Przebieg ciąży prawidłowej ................................................................................. Nr. 2  str. 21
• Barbara Chojnowska – Tokofobia ........................................................................................................ Nr. 3  str. 25
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• Marta Trzasko ....................................................................................................................................... Nr. 1  str. 25
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• Ewa Zenc .............................................................................................................................................. Nr. 3  str. 27
• Katarzyna Nojkampf ............................................................................................................................. Nr. 4  str. 21
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17.	Powołanie	Konsultanta	Wojewódzkiego	w	dziedzinie	Pielęgniarstwa	Epidemiologicznego;	
Barbara Plewik ................................................................................................................................... Nr. 2  str. 17
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rodka oraz wykonanie badania ............................................................................................................ Nr. 1  str. 31
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• Danuta Nowicka ................................................................................................................................... Nr. 2  str. 18

20.	Wybrane	akty	prawne ....................................................................................................................... Nr. 3  str. 14
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23.	Złoty	Krzyż	Zasługi	–	Jadwiga	Przytomska ................................................................................... Nr. 4  str. 29

24.	Pielęgniarki	śpiewają ....................................................................................................................... Nr. 4  str. 29
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tynie	na	rok	2013 .............................................................................................................................. Nr. 1  str. 33
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• Cynamonowiec .................................................................................................................................... Nr. 2  str. 24
• Rogaliki ................................................................................................................................................. Nr. 3  str. 31
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