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Szanowne Pielęgniarki, Położne i Pielęgniarze

Grudniowe wydanie  naszego czasopisma „Opolska Pielęgniarka i Położna” jest doskonałą okazją do zło-
żenia wszystkim Wam – Drogie Panie Pielęgniarki, Położne oraz Panowie Pielęgniarze - życzeń z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Koniec roku jest dobrą okazją do różnego rodzaju podsumowań i refleksji, które każdy  z nas czyni zarówno 
na gruncie życia zawodowego, upływu czasu, a co się z tym wiąże dobrego wykorzystywania każdej chwili.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom, 
żeby w tej naszej zawodowej codzienności nie zatracić tego, co najważniejsze i co powinno nam przyświecać 
na naszej drodze życia zawodowego ale też i osobistego. 

Na czas Świąt Bożego Narodzenia życzę by światło Betlejemskiej Nocy rozjaśniało wszystkie mroki, na-
pełniało serca nadzieją i wiarą na lepsze jutro a Nowy Rok niech będzie pełen samych pięknych, szczęśliwych 
chwil, niech wszystkim nam przyniesie zdrowie, szczęście, satysfakcję zawodową i osobistą. 

Sabina Wiatkowska
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Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój…

Te słowa usłyszeli pastuszkowie w Świętą Noc Bożego 
Narodzenia. Od tamtej pamiętnej Nocy, Pokój Chrystusowy 
dociera do niezliczonej rzeszy ludzi. Dokonuje się to nie tyl-
ko za sprawą powołanych do kapłaństwa ale także za sprawą 
wiernych, którzy przyjmują Dobrą Nowinę o Jezusie, żyją 
Nią i w swoim codziennym życiu dają Jej świadectwo na ze-
wnątrz. Niewątpliwie praca w szpitalach jest okazją niesienia 
Chrystusowego Pokoju do tych, którzy zmagają się z różnymi chorobami. Zatem 

życzę wszystkim czytelnikom czasopisma „Opolska Pielęgniarka i Położna”, by ten Chrystusowy Pokój, 
który wypływa z Betlejemskiej Groty, zagościł w Waszych sercach, domach i miejscach spełniania posługi 
względem chorych. Dzięki Chrystusowemu Pokojowi jest możliwość budowania Kościoła Domowego 
opartego na wspólnocie, życzliwości, zaufaniu i wzajemnej pomocy. 

Diecezjalny Kapelan Służby Zdrowia
ks. Piotr Bałos

Ks. bp. Andrzej Czaja dekretem z dnia 12.09.2011 mianował ks. Piotra Bałosa na Diecezjalnego Ka-
pelana Służby Zdrowia. Ks. Piotr Bałos święcenia kapłańskie przyjął w Opolu 10.06.2000 roku. Pełnił 
posługę wikariusza w parafiach: Tułowice p.w. św. Rocha (2000 – 2003), Nysa p.w. św. Jana Chrzcicie-
la (2003 – 2005), Głuchołazy p.w. św. Wawrzyńca (2005 – 2011). W Głuchołazach ostatnie cztery i pół 
roku pełnił m. in. posługę kapelana w szpitalach. Obecnie od sierpnia tego roku jest proboszczem parafii  
p.w. św. Jakuba Apostoła w Lubrzy.

Sylwetki członków Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu 

Sabina Wiatkowska, po-
chodzi z Kluczborka, a obecnie 
mieszka w Opolu. 

Posiada ponad 15 letni staż 
pracy w zawodzie pielęgniarki. 

Zawód pielęgniarki jest jej 
zawodem - „z powołania”. Ro-
dzina i znajomi do dziś wspomi-
nają, jak w przedszkolu dawa-
łam misiom i lalkom zastrzyki 
(więc nie mogła wybrać innego 
zawodu). 

Historia zawodowa, od sa-
mego jej początku, związana 

jest z instytucją Caritas, w której po ukończeniu szkoły roz-
poczęła pracę jako pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka 
rejonowa a następnie pielęgniarka naczelna. W Caritas, od 
początku istnienia, znacznie poszerzył się zakres działalno-
ści medycznej i poza pielęgniarstwem rodzinnym pojawiła 
się pielęgniarska opieka długoterminowa, opieka paliatyw-
no-hospicyjna, a także rehabilitacja. Można powiedzieć, że 
praca ta była jej pasją. Starała się w niej realizować, na ile 
było to możliwe. 

Dzięki tej pracy oraz dzięki wszystkim osobom, z którymi 
współpracowała, mogła rozwinąć wiele umiejętności i cech 
takich jak, min: kreatywność, samodzielność, umiejętność 
podejmowania decyzji, umiejętność prowadzenia dialogu, 
itp. Spotykając się z różnego rodzaju sprawami i problema-
mi oraz podejmując działania, mogła również doskonalić  
i kształtować swoje cechy osobowości i predyspozycje.  

W miarę możliwości stara się nadal uczestniczyć we 
wszystkich formach doskonalenia zawodowego, poszerzać  
i aktualizować swoją wiedzę oraz umiejętności, tak aby móc 
je wykorzystywać i by mogło się to przyczyniać do realizacji 
zadań i sprawowanej funkcji. 

 
Duda Elżbieta - w zawo-

dzie pracuje od 1983 roku, 
pierwsze zawodowe szlify 
zdobywała przez 11 lat jako 
pielęgniarka w Pododdziale 
Neurotraumatologii Szpita-
la Wojewódzkiego w Opo-
lu, kolejne 4 lata pracowała  
w Wojewódzkim Centrum 
Medycznym w sekcji ds. orga-
nizacji oddziałów szpitalnych 

a następnie jako zastępca pielęgniarki naczelnej.
Od roku 1998 pracuje w Opolskim Centrum Onkologii  na 

stanowisku pielęgniarki naczelnej.
Jest pielęgniarką, magistrem pedagogiki opiekuńczo - wy-

chowawczej, ukończyła studia podyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu - zarządzanie w służbie zdro-
wia, posiada specjalizację z pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego.

Praca na rzecz samorządu zawodowego poprzednich ka-
dencji była pracą w charakterze członka Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz członka Komisji ds. Kształce-
nia i Doskonalenia Zawodowego. 

Jej szczególne zainteresowania zawodowe dotyczą jakości 
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w opiece zdrowotnej zarówno pod względem bezpieczeństwa 
i praw pacjenta, ale w równej mierze personelu medycznego. 

Od wielu lat jest wizytatorem Centrum Monitorowania Ja-
kości w Krakowie.

Dariusz Klonowski - Na-
czelny Pielęgniarz ZOZ w Ny-
sie, Wykładowca Instytutu Pie-
lęgniarstwa PWSZ w Nysie. 

Wykształcenie: Akademia 
Medyczna we Wrocławiu Wy-
dział Pielęgniarski, studia po-
dyplomowe - Akademia Ekono-
miczna we Wrocławiu - Wydział 
Zarządzania i Informatyki - 
„Zarządzanie Zakładem Opieki 
Zdrowotnej.”

Praca samorządowa: Wice-
przewodniczący i członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych w Warszawie 1996-2000, 2000-2004, 2007-2011, 
Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu 2000-2004, 2010-nadal, Członek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu od 1996, Członek 
Komisji d/s. Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 1996 - 2004, Członek 
Komisji Skarg i Wniosków przy Naczelnej Radzie Pielęg-
niarek i Położnych w Warszawie 1996-2004, Członek Ko-
misji Etyki przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie 2004-2006

Zainteresowania: Niczym nie skrępowane połykanie kilo-
metrów na siodełku motocykla

Wiesława Grabska - pie-
lęgniarka oddziałowa Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii WCM w Opolu. Związana  
z tym działem od początku pracy 
zawodowej tzn. od 01 września 
1983 roku. W roku 2000 ukoń-
czyła oddział pielęgniarstwa 
na wydziale lekarskim Śląskiej 
Akademii Medycznej w Kato-
wicach, w roku następnym zdała 
egzamin specjalizacyjny w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjo-

logicznego i intensywnej opieki. Jest autorem programów, 

wykładowcą,  kierownikiem kursów kwalifikacyjnych i spe-
cjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki. Zainicjowała założenie i jest pierwszą 
Przewodniczącą Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgnia-
rek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki  Województwa 
Opolskiego, jest również członkiem Zarządu Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego w naszym województwie. Obec-
nie studentka  na kierunku Zarządzanie w Służbie Zdrowia. 
Pełniła funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawo-
dowej a przez ostatnie półtora roku zgłębiała tajniki pracy 
sekretarza przy OIPiP i dzięki ponownemu wyborowi na to 
stanowisko będzie to czynić nadal. W wolnym czasie ćwiczy 
Aikido, jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ai-
kido, matką 22 letniej córki Martyny - absolwentki Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Barbara Prochota, mgr 
pielęgniarstwa, pielęgniarka 
naczelna. 

Pracę rozpoczęła w Szpitalu 
w Oleśnie w roku 1986 w od-
dziale Chirurgii Ogólnej jako 
absolwentka Studium Me-
dycznego w Opolu. Po roku 
pracy rozpoczęła studia dzien-
ne na Akademii Medycznej we 
Wrocławiu na Wydziale Pie-
lęgniarstwa. Po studiach wró-
ciła do Olesna i podjęła pracę 

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, najpierw 
jako pielęgniarka odcinkowa, a po konkursie, jako pielęg-
niarka oddziałowa. W tym czasie ukończyła 2-letnie studia 
podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku 
Logopedia. Od roku 2006 jest pielęgniarką naczelną w ZOZ 
w Oleśnie. W roku 2009 ukończyła studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Zarządzanie 
Jednostkami Opieki Zdrowotnej. Jest wykładowcą na specja-
lizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i po-
łożnych.

Będąc pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu Zarzą-
dzania Jakością wprowadzała ten system w swojej placów-
ce. Lubi swoją pracę i cieszy się, że ma szczęście pracować  
z takim zespołem pielęgniarek i położnych.  

Odpoczywa żeglując po jeziorach mazurskich a zimą dużą 
radość dostarcza jej jazda na nartach. 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
Uwagi wprowadzające 

Niniejszy artykuł stano-
wi kontynuację tematyki 
form wykonywania zawodu 
pielęgniarki1 lub położnej2.  
W numerze 2 Biuletynu  
w artykule zamieszczonym 
pod tytułem „Wykonywanie 
zawodu pielęgniarki, położnej 
na podstawie umowy o udzie-
lenia zamówienia na świad-
czenia zdrowotne”, przybliżo-
na została umowa o udzielenie 
zamówienia na świadczenia 
zdrowotne. Będąca umową 
podwykonawczą, zawieraną 
ze świadczeniodawcą – daną 
placówką medyczną posiada-
jącą kontrakt z NFZ. Obecnie 

- po uchyleniu z dniem 1 lipca br. przepisów ustawy o za-
kładach opieki zdrowotnej, w tym art. 35 ustawy, w którym  
przewidziano, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej mogły udzielać zamówienia na świadczenia zdrowot-
ne pielęgniarkom lub położnym wykonującym zawód w ra-
mach indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki 
bądź grupowej praktyki pielęgniarek, położnych - umowę  
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne regulu-
ją przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). Na dzień dzisiejszy na 
podstawie art. 26 i n. ustawy o działalności leczniczej do za-
wierania ww. umów zobowiązane będą wszelkie podmioty 
lecznicze, do których stosuje się Prawo zamówień publicz-
nych (w szczególności byłe samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej).

Praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem 

Wraz z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy Aleksandra Krzemińska
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o działalności leczniczej  poszerzono możliwość świadcze-
nia usług medycznych przez pielęgniarki lub położne, poza 
stosunkiem wynikającym z umowy o pracę.  W art. 5 ust. 2 
pkt 2 lit. a)  dodano bowiem, oprócz indywidualnych praktyk 
stacjonarnych, praktyk w miejscu wezwania, także indywi-
dualną praktykę  wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego - na podstawie umowy z tym podmiotem. Usta-
wa wskazuje, iż do wykonywania zawodu w tej formie nie 
jest wymagane posiadanie pomieszczenia, w którym udziel-
ne są świadczenia zdrowotne wraz z jego stosownym wypo-
sażeniem. Nie jest to również praktyka na wezwanie – tzw. 
wyjazdowa. Umożliwia ona bowiem, po uzyskaniu wpisu do 
rejestru praktyk zawarcie umowy cywilnoprawnej z przedsię-
biorstwem podmiotu leczniczego i świadczenia na takiej pod-
stawie usług medycznych. Umowa taka nie jest uregulowana 
w przepisach prawa. Ustawa o działalności wprowadza jedy-
nie zapis dotyczący zasad ponoszenia odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowot-
nych przez pielęgniarkę, położną i przez podmiot leczniczy, 
którzy ponoszą odpowiedzialności solidarną (szerzej na ten 
temat w dalszej części artykułu). Zatem strony mogą dowol-
nie kreować swój stosunek prawny (poza kwestią ponosze-
nia odpowiedzialności). Zastosowanie znajdzie tutaj bowiem 
fundamentalna zasada swobody umów, wyrażona w art. 3531 
k.c., zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego wyboru (przy czym umowa 
nie może być sprzeczna z właściwością stosunku, ustawą ani 
zasadami współżycia społecznego). 

Charakter prawny umowy o świadczenie usług me-
dycznych

Umowa opisywana wyżej – umożliwiająca prowadzenie 
indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego będzie miała charakter umowy zlecenia 
lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się 
przepisy dotyczące umów zlecenia (art. 750 k.c.). Na po-
trzeby niniejszego artykułu zwana będzie ona dalej „umową  
o świadczenie usług medycznych”.

W jej ramach przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobo-
wiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla 
dającego zlecenie (zleceniodawcy) - art. 734 § 1 k.c. Jest to 
umowa starannego działania, zatem zobowiązuje ona do na-
leżytego profesjonalnego, sprawowania swoich obowiązków 
z uwzględnieniem wiedzy medycznej i zasad dobrej praktyki 
pielęgniarskiej oraz zasad zawartych w Kodeksie Etyki Za-
wodowej Pielęgniarki i Położnej. Nie jest tutaj konieczne 
osiągnięcie jakiegoś zamierzonego efektu. 

Tym ostatnim elementem umowa zlecenia różni się od 
umowy o dzieło uregulowanej w art. 627 k.c. i n. Umowa 
o dzieło jest bowiem umową rezultatu, a zatem wykonawca 
dzieła odpowiada za rezultat swej pracy – występuje tutaj ko-
nieczność sfinalizowania umowy w każdym wypadku kon-
kretnym i sprawdzalnym rezultatem (np. pomalowanie ścian, 
napisanie książki).

Generalnie wątpliwym byłoby przyjęcie, iż umowa, któ-
rej celem miałoby być powierzenie sprawowania świadczeń 
zdrowotnych przez pielęgniarkę czy położną miałaby przy-
brać formę umowy o dzieło – ze wskazaniem, jaki rezultat 
ma zostać osiągnięty, dlatego też umowy o świadczenie usług 
medycznych powinny przybierać formę umów zlecenia. 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZ-
NYCH A UMOWA O PRACĘ

Jak zostało to wskazane wyżej, umowa o świadczenie usług 
medycznych, będąc umową zlecenia w znacznym stopniu róż-

ni się od umowy o pracę. Przy próbie wskazania na podstawo-
we elementy odróżniające obie umowy, aktualność w znacz-
nej części zachowują uwagi zawarte w poprzednim artykule 
porównującym umowę o pracę do umowy o udzielenie zamó-
wienia na świadczenia zdrowotne (umowy podwykonawcze). 
Poniżej przedstawiono podstawowe różnice obu umów.

Wynagrodzenie 
 Pracownikom przysługuje wynagrodzenie wynikające  
z umowy o pracę, ale także z przepisów wewnątrzzakłado-
wych – np. zakładowych układów zbiorowych pracy czy 
regulaminów wynagradzania, jak również - w sytuacji nie-
których podmiotów - z zapisów rozporządzeń np. rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych 
podmiotów leczniczych (Dz. U. Nr 159, poz. 954), które to 
akty mogą przewidywać wypłatę np: nagród jubileuszowych, 
dodatków stażowych. 
 W wypadku umowy cywilnoprawnej – wynagrodzenie 
będzie wynikać wyłącznie z treści samej umowy.

Opodatkowanie
 Zatrudnienie na podstawie omawianej umowy cywilno-
prawnej stwarza dla pielęgniarki, położnej obowiązek samo-
dzielnego obliczania i zapłaty podatku oraz opłacania skła-
dek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne. W odróżnieniu 
od sytuacji pracowników, których podatek naliczany jest od 
przychodu (od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia) 
pomniejszonego o koszty, których wysokość jest zryczał-
towana i wręcz symboliczna (111,25 zł - dla pracowników 
mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje 
się zakład pracy, 139,06 zł - dla pracowników dojeżdżają-
cych do pracy z innej miejscowości), pielęgniarka (położna) 
wykonując umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, może obniżyć swój przychód  
(a tym samym wysokość podatku do zapłaty) o wszelkie kosz-
ty uzyskania przychodu (czyli wydatki związane z tą działal-
nością). Tytułem przykładu wymieniać można koszty urządzeń 
medycznych, koszty dokształcania się, koszty zakupu paliwa 
związane z dojazdami w ramach działalności gospodarczej, 
amortyzację sprzętu komputerowego, rachunki za telefon fir-
mowy. Koszty te będą obniżały należny do zapłaty podatek.

Składki ZUS
 Pewną korzyść, jaką uzyskuje pielęgniarka, położna 
będąc przedsiębiorcą – i zawierając umową cywilnoprawną  
w celu wykonywania zawodu - jest możliwość znacznego 
ograniczenia wysokości składek na obowiązkowe ubezpie-
czenie społeczne. Niezależnie od wysokości osiąganego do-
chodu, przedsiębiorca płaci je bowiem od zadeklarowanej 
podstawy wymiaru, a tę, jako minimalną, stanowi 60 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. Nadto przez okres 24 m-cy 
osoby dopiero rozpoczynające prowadzenie działalności go-
spodarczej mogą płacić te składki od 30 proc. minimalnego 
wynagrodzenia, czyli w 2011 r. w wysokości nieco ponad 100 
zł miesięcznie. Oczywiście składkę można płacić również  
w wyższej wysokości – co będzie miało wpływ na wysokość 
przyszłej emerytury, jednakże należy się zastanowić czy za-
oszczędzone poprzez opłacanie niskiej składki pieniądze nie 
będą lepiej ulokowane na odpowiedniej polisie z funduszem 
kapitałowym, wypracowując w ten sposób przyszłą emery-
turę. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla 
wszystkich przedsiębiorców wynosi ona 243,39 zł.

Dodatkowe obowiązki
 W  przypadku braku znajomości zasad księgowości, 
konieczne będzie zawarcie umowy z biurem rachunkowym, 

1 W dalszej części artykułu ilekroć jest mowa o pielęgniarce, rozumie się przez  to także pielęgniarza.
2 W dalszej części artykułu ilekroć jest mowa o położnej, rozumie się przez to także położnego.
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któremu powierzymy księgi rachunkowe lub z księgowym. 
Z innymi obowiązkami będą wiązać się koszty, np.: zakup 
urządzeń medycznych, odzieży, innego sprzętu niezbędnego 
do wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy. 
Oczywiście strony mogą obowiązki zapewnienia wszelkich 
wyżej wymienionych środków służących do realizacji nało-
żyć na zleceniodawcę – przedsiębiorstwo podmiotu leczni-
czego, jednakże jeżeli nic innego nie będzie wynikać z umo-
wy odpowiedzialność za zapewnienie tych środków ciążyć 
będzie na pielęgniarce lub położnej. Obowiązkowe będzie 
również zawarcie umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialno-
ści cywilnej, z czym wiązać się będzie konieczność ponosze-
nia kosztów składki. 

Utrata praw pracowniczych
Osobom wykonującym zawód na podstawie umowy  

o świadczenie usług medycznych w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej nie przysługują: 
 urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, szkoleniowe 
(chociaż oczywiście w umowach może być mowa o możli-
wości uzgodnienia okresu przerwy w wykonywaniu umowy 
– bez wynagrodzenia za ten okres lub z obniżoną stawką np.: 
do 50 %),
 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (tzn. cho-
robowe) - nabywa się jedynie prawo do zasiłku chorobowego 
z ZUS (po spełnieniu określonych wymogów),
 urlopy macierzyńskie (tacierzyńske), przerwa na karmie-
nie piersią, opieka nad dzieckiem do lat 14,  – przysługuje 
natomiast zasiłek macierzyński,
 odprawy emerytalne i rentowe, z tytułu rozwiązania sto-
sunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, odpra-
wa pośmiertna,
 ochrona przed dyskryminacją, mobbingiem, ochrona 
związkowa. 

Nadto należy zauważyć, iż nawet po powrocie do zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę okres trwania umowy 
cywilnoprawnej nie będzie wliczany  do stażu pracy upraw-
niającego pracownika np. do otrzymania dodatku stażowego, 
czy nagrody jubileuszowej. 

Odpowiedzialność
 Diametralna zmiana dotyczy zakresu odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone osobom trzecim (pacjentom). Odpo-
wiedzialność pracowników w wypadku wyrządzenia szkody 
z winy nieumyślnej pacjentowi jest ograniczona. Roszczenia 
o wypłatę odszkodowania kierowane są do pracodawcy, to on 
za pracownika odpowiada – wypłaca odszkodowanie w peł-
nej wysokości. Do pracownika pracodawca może się zwrócić 
o zwrot wypłaconej przez niego kwoty, ale tylko do wysoko-
ści jego trzymiesięcznego wynagrodzenia (art. 119 k.p.).
 Natomiast w sytuacji wyrządzenia szkody podczas reali-
zacji umowy zawartej z przedsiębiorstwem podmiotu leczni-
czego pielęgniarka, położna odpowiada do pełnej wysokości 
odszkodowania. Odpowiedzialność ta jest solidarna zgodnie 
z art. 33 ustawy o działalności leczniczej, co oznacza, że pa-
cjent może zwrócić się o wypłatę odszkodowania zarówno 
do podmiotu leczniczego jak i do samej pielęgniarki (położ-
nej) lub do obu tych podmiotów łącznie. Taka wspólna od-
powiedzialność nie może być inaczej określona przez stro-

ny umowy, nieskuteczne będzie odmienne uregulowanie tej  
w umowie.

Czas pracy
 Niewątpliwie zaletą wykonywania zawodu na podstawie 
omawianej umowy cywilnoprawnej jest elastyczny czas pra-
cy przekraczający 7.35 godziny. Generalnie przyjmuje się, iż 
terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są przez 
strony w każdym miesiącu (na podstawie harmonogramu). 
Przeważnie występuje wynagrodzenie godzinowe, tj. okre-
ślona stawka w złotych za jedną godzinę udzielania świad-
czeń zdrowotnych. 
 Nie ma tutaj jednakże mowy o godzinach nadliczbo-
wych, czy wyższym wynagrodzeniu za pracę w nocy czy  
w święta.

Rozwiązanie umowy
 Przy stosunku pracy przysługuje ochrona przed jego 
rozwiązaniem. W przypadku umowy zawartej na czas nie-
określony – występuje konieczność stosowania okresów 
wypowiedzenia (maks. trzymiesięcznego), uzasadnienia wy-
powiedzenia – podanie przyczyny konkretnej i prawdziwej, 
ew. konsultacji związkowej oraz szczególna ochrona stosun-
ku pracy; obejmująca zakaz wypowiadania stosunku pracy 
ze względu na wiek przedemerytalny (art. 39 k.p.), w czasie 
przebywania na urlopie, czy też w okresie innej usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy (art. 41 k.p.), w okresie ciąży, 
urlopu macierzyńskiego, ochrona względem działaczy zakła-
dowych organizacji związkowych (art. 32 ust. o związkach 
zawodowych). Rozwiązanie umowy o pracę objęte jest kon-
trolą sądów pracy, po wniesieniu odwołania. 
 W wypadku umów cywilnoprawnych – wypowiedzenie 
– jeżeli umowa nie stanowi inaczej – nastąpić może w każ-
dym czasie bez konieczności wskazywania uzasadnienia (art. 
746 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego).

Rozstrzyganie sporów 
 Spory ze stosunku pracy rozstrzygane są przed sądami pra-
cy – wolne od opłat sądowych (pewnym opłatom podlegają 
tylko niektóre czynności procesowe lub sprawy dotyczące 
wartości przedmiotu sporu przekraczające 50 tys. zł).
 Natomiast spory wynikające z realizacji umowy cywil-
noprawnej rozstrzygane są przez sądy gospodarcze, opłaty 
sądowe wynoszą generalnie 5 % od wartości dochodzonej 
kwoty, procedura jest bardziej restrykcyjna, np. występuje 
ograniczenie w przedstawianiu dowodów.

Podsumowanie
Powyżej przedstawiono zasadnicze różnice pomiędzy 

podjęciem zatrudnienia pielęgniarki, położnej na podstawie 
umowy o pracę a na podstawie umowy cywilnoprawnej,  
z którą wiąże się rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wy-
bór formy zatrudnienia – z uwagi na korzystniejszą jedną, lub 
druga umowę -  zależy od okoliczności dotyczących zarówno 
samej osoby podejmującej zatrudnienie (np. od chęci zwięk-
szenia ilości wypracowywanych godzin, stażu pracy, mobil-
ności tej osoby) jak również  – a właściwie przede wszystkim 
- od wynegocjowanych przez pielęgniarkę, położną warun-
ków umowy.

Aleksandra Krzemińska
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 Zastosowanie hipotermii leczniczej  
u noworodków 

Małgorzata Kołodnicka
Celem dzisiejszej neonatologii a zwłaszcza intensywnej 

terapii noworodka jest nie tylko utrzymanie przy życiu, ale 
zapewnienie prawidłowego rozwoju i dobrej jakości życia 
współczesnych dzieci. Do najbardziej szkodliwych czynni-
ków które rzutują na przyszłość noworodków są czynniki 
uszkadzające mózg. 

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna ENN to 
jedno z najczęstszych zaburzeń neurologicznych powstałych 
po urodzeniu noworodka, dająca trwałe następstwa pod po-
stacią upośledzenia psychoruchowego. 

Ś m i e r t e l n o ś ć  
z przyczyn ENN 
określa się na 15-
20%, z czego naj-
częściej zgon nastę-
puje w pierwszym 
miesiącu życia. Sza-
cuje się, że długoter-
minowe skutki ENN 
stopnia ciężkiego 
występują u 80% 

dzieci (niezależnie od rasy i płci) i 50% dzieci ze stopniem 
umiarkowanym ENN w okresie noworodkowym. W przy-
padku lekkiego stopnia ENN, większość dzieci nie ujawniała 
znacznych odchyleń neurologicznych, jednak w czasie dzie-
więcioletniej obserwacji stwierdzono, iż 35% z nich miało 
problemy w nauce w okresie szkolnym. 

Jedną z metod neuroprotekcyjnych minimalizujących za-
istniałe w procesie niedotlenienia zmiany jest hipotermia. 
Hipotermia normalizuje zapis elektroencefalograficzny, oraz 
zmniejsza liczbę zmienionych martwiczo neuronów. 

O stosowaniu zimna w leczeniu urazów głowy wspomina 
już Hipokrates, który zalecał okładanie pacjentów śniegiem. 
Wiele set lat później lekarz Napoleona Bonaparte zauważył, 
że częściej przeżywają ranni wychłodzeni niż ci, którzy znaj-
dowali się w pobliżu pożaru. 

W roku 1938 neurochirurg Temple Fay, po raz pierwszy 
zastosował hipotermię w leczeniu urazów głowy. Jednak aż 
do lat 80-tych XX wieku hipotermia była stosowana wstrze-
mięźliwie i na ograniczoną skalę z powodu trudności logi-
stycznych oraz obawy powikłań. 

W roku 2006 w Stanach Zjednoczonych po wielu latach 
wieloośrodkowych badań udało się stworzyć metodę dającą 
możliwość selektywnego chłodzenia mózgu noworodka przy 
możliwie najstaranniejszej eliminacji powikłań leczenia. Do 
codziennej praktyki włączono hipotermię leczniczą urządze-
niem Olympic Cool - Cap. 

Olympic Cool - Cap to urządzenie zapewniające ciągły 
przepływ zimnej 
wody w specjalnie 
zaprojektowanej 
do tego czapce, 
którą umieszcza 
się na głowie no-
worodka na okres 
72 godzin. Przez 
ten czas, czuj-
nik umieszczony  
w odbytnicy dzie-
cka kontroluje 
jego temperaturę 
głęboką, która po-

winna wynosić 34,5 °C ± 0,5 °C, gdyż tylko taka, łagodna 
hipotermia jest skuteczna i bezpieczna dla całego organizmu 
małego pacjenta. 

Dziecko które przeszło epizod niedotlenieniowy, zgłasza-
ne jest po wstępnej kwalifikacji przez ośrodek macierzysty  
i transportowane do oddziału przeprowadzającego hipoter-
mie. Noworodek kwalifikowany jest ostatecznie do chłodze-
nia na podstawie interpretacji zapisu zintegrowanego EEG. 
Zapis ten uzyskujemy dzięki trzem elektrodom igłowym 
umieszczonym na głowie dziecka w sposób jałowy. Czas 
zapisu musi wynosić co najmniej 20 minut. Wynik odczyty-
wany jest z monitora CFM, wchodzącego w skład systemu 
Olympic Cool - Cap, oraz interpretowany przez personel. 

Leczenie hipotermią stanowi ogromne wyzwanie dla ca-
łego zespołu terapeutycznego, w tym także pielęgniarki. Do 
jej zadań należy: przygotowanie urządzenia, rozpoczęcie hi-
potermii w przeciągu 6 godzin od momentu wystąpienia nie-
dotlenienia okołoporodowego (tzw. okienko terapeutyczne), 
wnikliwa obserwacja stanu dziecka w trakcie trwania hipo-
termii oraz zgodne z procedurą stopniowe, łagodne ogrzanie 
pacjenta. 

Szczególnie ważne w opiece nad noworodkiem w stanie 
hipotermii jest przestrzeganie zasady ,,minimal handling’’ 
(minimalna pielęgnacja) - każdy dodatkowy dotyk i ruch po-
wietrza powoduje destabilizacje temperatury dziecka. Dru-
gim wyzwaniem pielęgnacyjnym jest zagrożenie wystąpienia 
odleżyn i urazów skóry - dziecko leży na plecach bez możli-
wości zmiany pozycji przez 72 godziny. Dodatkowo wyzię-
biona skóra noworodka jest bardziej podatna na urazy oraz 
trudna do oceny (obrzęk, bladość). To wszystko oraz stan-
dardowe zabiegi medyczne wymagają od pielęgniarki dużych 
nakładów energii i uwagi. 

Osobnym wyzwaniem dla całego zespołu jest oswojenie 
i zapoznanie z tą wciąż rzadką metodą leczenia, rodziców 
dziecka. Warunkiem rozpoczęcia hipotermii jest ich pisemna 
zgoda. Niejednokrotnie pomysł ,,mrożenia’’ mózgu dziecka 
wywołuje ich pierwotny sprzeciw. Edukacja w tej kwestii jest 
niezbędna. 

System Olympic Cool - Cap działa w Oddziale Inten-
sywnej Terapii dla Dzieci w Opolu od czerwca 2009 roku 
i z sukcesem ratuje małych pacjentów przed skutkami  
niedotlenienia. 

Obecnie coraz więcej ośrodków w Polsce decyduje się na 
leczenie dzieci tą metodą. 

Nowe metody leczenia od za-
wsze łączą się z niepewnością 
co do skuteczności, oraz obawą 
przed nieznanymi powikłania-
mi. Nie znaczy jednak, że nie 
powinniśmy wprowadzać ich do 
codziennej praktyki, a uśmiech 
uratowanego dziecka utwierdza 
mnie w tym przekonaniu.

Małgorzata Kołodnicka – mgr pielęgniarstwa,  (Akademia 
Medyczna we Wrocławiu),  tematem  pracy magisterskiej była 
hipotermia oraz jej zastosowanie w Oddziale Intensywnej Te-
rapii dla Dzieci WCM w Opolu, gdzie pracuje od 2006 roku. 
We wrześniu br. rozpoczęła specjalizację w zakresie Pielęg-
niarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii.



� grudzień 2011r. - styczeń 2012r.

Oddział Chirurgii Dziecięcej  
a dziecko po urazie 

W każdym roku kilkanaście tysięcy dzieci, z różnych po-
wodów trafia do szpitala.  Jedną z  najczęstszych przyczyn 
hospitalizacji są urazy, które w dzisiejszym wysoko rozwi-
niętym świecie stały się prawdziwą epidemią. Problem jest 
tak duży, że warto zwrócić uwagę na specyfikę opieki pie-
lęgniarskiej nad dzieckiem w różnym wieku po doznanym  
urazie.

Odmienności anatomiczne i fizjologiczne dziecka, specy-
ficzne dla tego wieku choroby, jak również różnice w diag-
nozowaniu i leczeniu, pielęgnacji i żywieniu, stawiają  per-
sonel oddziału Chirurgii Dziecięcej przed wieloma nowymi 
wyzwaniami. Zespół lekarzy, pielęgniarek, pedagogów  ma 

bowiem za zadanie nie tylko leczyć, pielęgnować ale również 
bawić, uczyć a także pomóc zrozumieć małemu człowieko-
wi wszystko to, co dzieje się wokół niego. Personel  musi 
liczyć się z tym, iż przekaz słowny dziecka, jego zachowanie 
w nowej sytuacji mogą nie być adekwatne do rzeczywistych 
obrażeń pourazowych, jakich doznał mały pacjent.

Uraz, jest to zadziałanie czynnika mechanicznego, termicz-
nego, chemicznego, akustycznego, elektrycznego, świetlnego 
lub jonizującego, który doprowadza do uszkodzenia tkanek  
i narządów, powodując zmiany anatomiczne i czynnościowe, 
miejscowe lub ogólne.

Uraz mnogi, to jednoczesne zadziałanie kilku z wyżej 
wymienionych czynników (np.: oparzenie i upadek z wyso-
kości), następstwem których, są obrażenia ciała dotyczące co 
najmniej dwóch jego okolic, a każda wymaga hospitalizacji.

W wyniku urazu mogą powstać również obrażenia wie-
lonarządowe, czyli obrażenia co najmniej dwóch narządów  
w danej okolicy ciała. 

O urazie wielomiejscowym mówimy wówczas, gdy u po-
szkodowanego dziecka dochodzi do obrażeń w co najmniej 
dwóch topograficznie różnych odcinkach ciała. 

Mniejsze ciało dziecka, jego rozmiar i kształt powodują, że 
absorbuje ono więcej energii na kg masy ciała niż organizm 
dorosłego, dlatego wśród  dzieci jest więcej mnogich obrażeń 
ciała niż u dorosłych. Najczęściej występującymi urazami  
u dzieci są stłuczenia, zranienia, złamania, otarcia, oparzenia, 
urazy tępe różnych okolic ciała np. głowy, kończyn, z któ-
rych najgroźniejsze są tępe urazy brzucha. Znajomość me-

chanizmu urazu, jest pomocna w diagnostyce jego skutków. 
Wypadki samochodowe lub upadki z wysokości powodują 

zwykle mnogie obrażenia ciała. Zidentyfikowanie charakte-
rystycznego odcisku pasa bezpieczeństwa na brzuszku, po-
winno uczulić przeprowadzającego badanie na wystąpienie 
uszkodzenia jelita oraz złamania kręgosłupa w odcinku lę-
dźwiowym. Upadek na rowerze  może spowodować obra-
żenia wielonarządowe (stłuczenia głowy i złamania), oraz 
predysponuje do stłuczenia  narządów miąższowych jamy 
brzusznej (trzustki, śledziony, wątroby). Przygniecenia lub 
wybuchy, oprócz obrażeń mnogich, mogą spowodować 
obraz ostrego niedotlenienia pourazowego (utrata przytom-

ności, wybroczyny na błonach śluzowych  
i skórze).

Diagnozując dziecko po urazie należy 
dokładnie przyjrzeć się obrażeniom ciała  
i skorygować je z przekazem dotyczącym 
sytuacji w jakiej do niego doszło. Ziden-
tyfikowanie pewnych charakterystycznych 
obrażeń, nakazuje krytyczne podejście do 
podawanych okoliczności. Ma to szcze-
gólne znaczenie w rozpoznawaniu zespołu 
dziecka maltretowanego.        

Charakterystycznymi dla tego zespołu 
obrażeniami są:
 zranienia powłok (okrągłe od uszczyp-
nięć, równoległe pasy – od uderzenia ręką, 
odbicie narzędzi, ugryzienia, różny etap go-
jenia mnogich stłuczeń),
 głowa (mnogie lub dwustronne złamania 
czaszki, obecność wybroczyn w  siatków-
ce (zespół dziecka potrząsanego), krwiaki  
w okolicy uszu,
 klatka piersiowa (mnogie złamania żeber, 
szczególnie w różnych etapach gojenia),
 kończyny (złamania spiralne poniżej  

9-tego miesiąca życia, złamania uda poniżej 2 roku życia, 
złamania wyrostka barkowego i trzonu kości ramiennej),
 oparzenia (okrągłe, w okolicy krocza, pośladków, rąk, od 
papierosa),
 krocze (stłuczenia, zasinienia prącia, rozerwanie błony 
dziewiczej).

W przypadku diagnozowania dziecka po urazie, należy pa-
miętać, iż  jego skóra odznacza się dużą wytrzymałością na 
uciskanie i rozciąganie, dlatego też brak widocznej rany, nie 
oznacza, iż dana okolica i tkanki położone głębiej nie uległy 
urazowi. Sytuacja taka ma miejsce kiedy uraz nie jest dość 
silny by przerwać mocną skórę, ale wystarczający by spowo-
dować rozdarcie lub zgniecenie delikatnej tkanki podskórnej, 
mięśni lub narządów wewnętrznych takich jak: wątroba, śle-
dziona lub nerki.

W  diagnozowaniu dziecka po urazie  bardzo ważne jest 
zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego okoliczności 
zdarzenia, którego udzielić  może samo dziecko, bądź jego 
opiekunowie czy świadkowie zdarzenia. Należy w miarę 
możliwości ustalić dokładny mechanizm urazu, czy doszło 
do niego w wyniku uderzenia, czy upadku? W jakiej pozy-
cji znajdowało się dziecko w momencie doznania obrażenia, 
na jaką okolicę ciała zadziałała siła urazowa? Istotny jest też 
czas jaki upłynął od zdarzenia, oraz występujące dolegliwości 
i objawy? W przypadku wypadków komunikacyjnych istotna 
jest  informacja o tym, czy dziecko zostało potrącone, czy też 
było pasażerem, czy miało zapięte pasy bezpieczeństwa, czy 
wypadło z auta? Jeżeli uraz nastąpił przez uderzenie, ważne 

Teresa Wieloch, Dorota Bandurowska, Iwona Przepiórka –Pelc, Bożena 
Owsik, dr Eligiusz Bogdanowicz, Barbara Puchała Ewa Pyziak, Beata 
Kurko, Weronika Dzikowska, Dorota Wocka
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jest, czy dokonała tego osoba dorosła, czy dziecko lub też 
zwierzę. 

W przypadku oparzeń istotne jest to czym dziecko zostało 
oparzone, czy była to gorąca woda czy środek chemiczny, 
czy po urazie okolica była schładzana?

W momencie przyjęcia dziecka do oddziału chirurgiczne-
go, personel przejmuje wszelkie obowiązki dotyczące jego 
obserwacji, diagnostyki, leczenia i pielęgnacji. W miarę moż-
liwości, w proces pielęgnacyjny włącza się rodziców dziecka, 
którzy swoją obecnością dodają mu otuchy, pomagają  także 
w ocenie zachowania i stwierdzeniu ewentualnych anomalii 
czy patologicznych reakcji, gdyż sam fakt pozostania w szpi-
talu i związany z tym stres, mogą zafałszować rzeczywiste 
objawy pourazowe.

Opieka pielęgniarska w oddziale Chirurgii Dziecięcej  
oparta jest na postrzeganiu pacjenta - dziecka, jako oso-
by niepowtarzalnej, w ujęciu holistycznym, funkcjonującej  
w trzech wzajemnie powiązanych ze sobą sferach: biologicz-
nej, psychicznej i społecznej, w określonej grupie, rodzinie, 
z pewnymi przyzwyczajeniami i wpajanymi wartościami. 
Ważnym elementem w sprawowaniu opieki nad dzieckiem 
jest włączenie go w proces diagnostyczny i leczniczy. Aktyw-
na postawa dziecka sprzyja powrotowi do zdrowia, wzmac-
nia w nim poczucie ważności własnej roli w pokonywaniu 
choroby.
Zgodnie z powyższym pielęgniarka:
 - włącza rodziców do opieki nad dzieckiem,
 - z uwagą słucha wypowiedzi dziecka,
 - pomaga mu w opisaniu i zrozumieniu tego co widzi,
 - akceptuje uczucia dziecka,
 - udziela dziecku informacji w języku dla niego zrozumiałym,
 - wykorzystuje zabawki w przygotowaniu dziecka do badania,
 - wskazuje dziecku w czym może pomóc,
 - daje możliwość wyboru,
 - umiejętnie odwraca uwagę od budzących strach elementów 
zabiegowych,
 - okazuje szacunek dla prób zmagania się dziecka z trudnoś-
ciami,
 - uprzedza o możliwości wystąpienia bólu,
 - asystuje dziecku w czasie badań i zabiegów pielęgnacyj-
nych.

W przypadku dzieci wskazane jest przyzwolenie na wyra-
żanie takiej reakcji na ból, jaka jest im właściwa i którą pre-
ferują, dając w ten sposób wyraz tego co odczuwają, moty-
wując personel medyczny do podjęcia odpowiednich działań 
zmniejszających bodźce bólowe. Zawstydzanie, drwienie, 

zmuszanie do niczym nieuzasadnionej dzielności i pouczanie 
dziecka jest brakiem szacunku dla jego doznań i odczuwane-
go cierpienia.

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, ważne jest by po-
stępowanie pielęgniarskie nie ograniczało  się jedynie do 
wykonywania czynności typowo medycznych. Wszystkie  
zachowania osób będących w otoczeniu dziecka, ruchy, mi-
mika, gestykulacja, słowa są bacznie obserwowane i zapamię-
tywane przez małego pacjenta. Kontrolowanie powyższych 
zachowań wpływa na zmniejszenie strachu i dyskomfortu 
podczas hospitalizacji. 

W pracy z pacjen-
tami pediatrycznymi 
największą moty-
wacją dla zespołu  
pielęgniarskiego jest 
satysfakcja, gdy po 
dniach ciężkiej cho-
roby, mały pacjent 
wraca do zdrowia, 
zaczyna dokazy-
wać, nie boi się zie-
lonego mundurka, 
czynnie uczestniczy  
w zmianie opatrunku,  

w końcu  opuszcza oddział,  by móc na powrót funkcjonować 
i bawić się  w swoim rodzinnym środowisku.

Dorota Wocka

KADRA PIELĘGNIARSKA I POŁOŻNICZA ZOZ  
W OLEŚNIE

Barbara Prochota
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie zarządzany jest 

przez dyrektora Andrzeja Prochotę. Organem założycielskim 
jest Rada Powiatu Oleskiego, a bezpośredni nadzór nad dzia-
łalnością Zespołu pełni Starosta Oleski. Działalność statu-
towa Zespołu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych  
w zakresie: specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej  
w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, wykonywaniu 
badań diagnostycznych, prowadzeniu rehabilitacji leczniczej, 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz pomocy doraźnej.

W swojej strukturze mamy 8 oddziałów szpitalnych, blok 
operacyjny, centralną sterylizację, stację dializ, zakład re-
habilitacji, aptekę szpitalną oraz pracownie diagnostyczne: 
laboratorium analityczne, diagnostykę obrazową, pracow-
nię EKG, pracownię endoskopową oraz podstawową opiekę 
zdrowotną.

W roku 2006 Szpital uzyskał Certyfikat Systemu Zarzą-
dzania Jakością ISO 9001:2000, a od maja 2010 roku, ZOZ 
posiada aktualny SZJ wg. nowej normy ISO 9001:2008.  
W naszej placówce funkcjonuje informatyczny system kom-
pleksowej obsługi Szpitala.

W ubiegłym roku w Szpitalu hospitalizowanych było 7593 
pacjentów, wykonaliśmy 4798 dializ, urodziło się 750 dzieci. 
Tę ilość usług medycznych wykonano w szpitalu liczącym 
227 łóżek plus 16 łóżek noworodkowych, przy średnim po-
bycie pacjenta 6 dni. Rozpoczęliśmy budowę lądowiska dla 
śmigłowców w Ramach Rozwoju Systemu Ratownictwa  
Medycznego.

Kadra pielęgniarska i położnicza podlega pielęgniarce 
oddziałowej i pielęgniarce naczelnej - dzisiaj to 159 pielęg-
niarek i 23 położnych. Każda z tych osób posiada odpowied-
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nie kwalifikacje zawodowe uwzględniające miejsce pracy  
i zajmowane stanowisko. Pielęgniarki i położne pracujące  
w naszej placówce podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe 
w ramach kształcenia podyplomowego, licencjatów, studiów 
magisterskich i podyplomowych. Szpital jest także bazą 
szkoleniową dla pielęgniarek i położnych zdobywających 
ten zawód jak również dla podnoszących swoje kwalifikacje  
w ramach szkoleń podyplomowych.

Profesjonalizm, zaangażowanie oraz systematycznie pod-
noszone kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych 
gwarantują wysoki poziom opieki nad pacjentem. Ich umie-
jętności i przygotowanie do wykonywania zawodu są gwa-
rantem świadczeń pielęgniarskich i położniczych na najwyż-
szym poziomie. Poniżej prezentujemy kadrę pielęgniarską.

Barbara Prochota, mgr pielęgniarstwa 
(sylwetka na str. 4)- pielęgniarka naczelna 

     
Pielęgniarki oddziałowe i koordynują-

ce przedstawiają siebie, swoje koleżanki 
pracujące w oddziale i oddział na którym 
pracują. Są to wyjątkowe osoby, bardzo 
zaangażowane w swoją pracę, oto one:

Danuta Kaczmarzyk położna od-
działowa Oddziału Położniczo - Gineko-
logicznego w Oleśnie. Szkołę Położnych 
ukończyła w Zabrzu w 1979 roku. Już 32 
lata pracuje w ZOZ Olesno w Oddziale 
Położniczo - Ginekologicznym. Od roku 
1997 jest położną oddziałową, od roku 
2000 prowadzi szkołę rodzenia. Intere-
suje się tematami przemian w ochronie 
zdrowia, w położnictwie - mądrym wykorzystywaniem praw 
natury i osiągnięć medycyny.

Zainteresowania skupiają się także na zagadnieniach sa-
morządowych gmin i powiatów, marzy się jej własna partia  
a w niej główne tematy: edukacja, ochrona zdrowia (promo-
cja i profilaktyka), pomoc ludziom starszym i niepełnospraw-
nym. Lubi podróżować, kocha ludzi i zwierzęta, ma dziewię-
cioletnią kotkę Kicię, męża i dwie córki.

Oddział położniczo - ginekologiczny liczy 43 łóżka.
Personel to 18 położnych i 3 pielęgniarki. Trzy posiadają 

tytuł licencjata, dwie specjalistki, 1 położna - mgr ochrony 
środowiska, 1 położna - mgr pedagogiki, 1 położna - kończy 
studia magisterskie położnicze.

Oddział opieką i leczeniem obejmuje ciężarne, rodzące, 
położnice, chore ginekologicznie  (zachowawcze, operacyj-
ne). Promujemy i wspieramy porody naturalne i rodzinne.

Pani Danuta uważa, że ma szczęście pracować z bardzo 
dobrym zespołem, kompetentnym, pracowitym i ambitnym. 
Dla jej zespołu najbardziej liczy się człowiek dla którego wy-
konujemy swoją pracę - szkoda że w całym systemie ochro-
ny zdrowia nie liczy się człowiek, który tę pracę wykonuje, 
szczególnie ma na myśli płace.

Halina Cichoń - pielęgniarka od-
działowa Oddziału Chirurgii Ogólnej. 
Ukończyła Liceum Medyczne w Za-
brzu, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
,,Praca dla pielęgniarek oddziałowych” 
oraz specjalizację z zakresu pielęg-
niarstwa chirurgicznego. Przez lata 
była również nauczycielem zawodu  
i opiekunem praktyk. Od 33 lat pracuje 
w ZOZ w Oleśnie. Jej zainteresowania 

to czytanie książek i robótki ręczne.
Kieruje zespołem 16 pielęgniarek posiadających następu-

jące kwalifikacje zawodowe: 2 pielęgniarki z tytułem magi-
stra, 1 pielęgniarka z tytułem licencjata, 3 pielęgniarki spe-
cjalistki, 4 z ukończonym kursem kwalifikacyjnym.

Chirurgia Ogólna to 40-łóżkowy Oddział, który pełni cało-

dobowy ostry dyżur. W Oddziale przeprowadzane są zabiegi 
operacyjne, terapia i rehabilitacja pooperacyjna, a także diag-
nostyka szczególnie chorych, u których wstępne rozpoznanie 
wskazuje na potrzebę leczenia operacyjnego.

Teresa Miarka - pielęgniarka Koor-
dynująca Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego.

Ukończyła Liceum Medyczne w Tar-
nowskich Górach oraz kurs kwalifikacyj-
ny: praca pielęgniarki oddziałowej. Przez 
wiele lat była nauczycielem zawodu  
i opiekunem praktyk. 

Staż pracy w zawodzie to 30 lat. Inte-
resuje się medycyną naturalną.

Kieruje pracą 21-osobowego zespołu pielęgniarskiego  
i trzema ratownikami medycznymi. W zespole pracują 3 pie-
lęgniarki po specjalizacji, 9 pielęgniarek po kursie kwalifika-
cyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i aneste-
zjologii oraz 5 pielęgniarek po licencjacie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy liczy 6 łóżek. W roku 2010 
udzielono 6660 porad ambulatoryjnych. SOR udziela świad-
czeń opieki zdrowotnej chorym w stanie zagrożenia życia 
lub zdrowia, jak również w razie wypadku, urazu, zatrucia  
u dzieci i dorosłych.

Barbara Młyńczyk - pielęgniarka 
oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej. 

W zawodzie pielęgniarki pracuje 24 
lata. Ukończyła kurs kwalifikacyjny  
z „Organizacji i Zarządzania”, stu-
dia pedagogiczne na Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie z tytułem 
magistra pedagogiki oraz studia pie-
lęgniarskie na Uniwersytecie Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach z tytułem magistra pielęgniarstwa. 
Ponadto posiada ukończone kursy specjalistyczne i dokształ-
cające mające zastosowanie w pracy. Interesuje się historią 
starożytną. 

Personel Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 
to 13 pielęgniarek. 4 pielęgniarki posiadają ukończony kurs 
kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego.

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej zapewnia 
całodobową diagnostykę, leczenie i pielęgnację pacjentów. 
Nowo wyremontowany oddział liczy 25 łóżek. Jest w pełni 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W oddziale pa-
cjent objęty jest opieką holistyczną. 

Wacława Izydorczyk - pielęgniar-
ka oddziałowa Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii.

Jest specjalistką w dziedzinie  
anestezjologii i intensywnej tera-
pii, ukończyła kursy kwalifikacyjne  
w dziedzinie anestezjologii, pielęg-
niarstwa rodzinnego oraz organizacji  
i zarządzania. Jej hobby to psycholo-
gia, architektura wnętrz oraz planowa-

nie ogrodów.
Personel pielęgniarski pracujący w Oddziale to 22 pielęg-

niarki z wysokimi kwalifikacjami: 1 magister pielęgniarstwa, 
1 magister rehabilitacji, 2 specjalistki z anestezjologii i in-
tensywnej terapii, 20 pielęgniarek po kursie kwalifikacyjnym  
z anestezjologii.

OAiIT to 3 łóżka pooperacyjne dobowe na sali poopera-
cyjnej oraz 5 łóżek w OIT.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to szczegól-
ne miejsce w każdym szpitalu zarówno dla leczonych pacjen-
tów, ich rodzin, ale również dla personelu. Pacjent, często 
pozbawiony możliwości decydowania o sobie z powodu sta-
nu zdrowia lub zabiegu operacyjnego, zdany jest na fachowy 
personel medyczny, który musi odznaczać się szczególnymi 
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cechami charakteru i osobowością, by móc sprostać obo-
wiązkom opieki nad chorymi. Głównymi atutami pielęgniar-
ki anestetycznej musi być empatia połączona z umiejętnością 
radzenia sobie ze stresem w sytuacjach nagłych związanych  
z pracą w tym oddziale oraz wiedza i umiejętności. 

Adela Kalemba - pielęgniarka ko-
ordynująca Stacji Dializ.

 Po ukończeniu Liceum Medycz-
nego w Brzegu w 1981 r., rozpoczę-
ła pracę zawodową w Zespole Opie-
ki Zdrowotnej Olesno w oddziale 
wewnętrznym, następnie pracowała  
w Izbie Przyjęć oraz w tutejszej Sta-
cji Krwiodawstwa. W roku 1996 od-
była przeszkolenie w Ośrodku Dializ  
w Klinice Nefrologii w Katowicach, oraz  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. 
W tym czasie brała również czynny udział w przygotowywa-
niu i uruchomieniu nowego oddziału dializ, tworzącym się  
w naszym Szpitalu. W roku 1997 ukończyła kurs kwalifika-
cyjny „Praca Pielęgniarki Oddziałowej”, a we wrześniu 1998 
w wyniku przeprowadzonego konkursu objęła stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ. Po zakończeniu ka-
dencji do nadal pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej.

Aktualnie podlega jej 6 doświadczonych pielęgniarek  
z ukończonym kursem „Podstaw Dializoterpii” oraz pielęg-
niarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym „Opieka Dłu-
goterminowa”. W zawodzie pracuje 30 lat. Uwielbia lekturę  
z dreszczykiem oraz rodzinne wycieczki rowerowe.  

Oddział Dializ przygotowany jest na przyjęcie jednora-
zowo 12 pacjentów, w ciągu tygodnia pielęgniarki pracują  
w systemie dziennym 3 x po 12 godzin i 3 x po 6 godzin.

Iwona Borek - pracuje 16 lat pracy 
w zawodzie, a od 5-ciu lat pełni funk-
cję Pielęgniarki Koordynującej Bloku 
Operacyjnego i Centralnej Steryliza-
cji. Ukończyła kurs kwalifikacyjny 
pielęgniarki operacyjnej - instrumen-
tariuszki, w Opolu.

W Centralnej Sterylizacji i Blo-
ku Operacyjnym pracuje łącznie - 16 
pielęgniarek; w tym: 9 pielęgniarek  
z ukończonym kursem kwalifikacyj-

nym pielęgniarki operacyjnej (instrumentariuszki), pielęg-
niarka z ukończonym licencjatem pielęgniarstwa, pielęgniar-
ka z tytułem magistra, 6 pielęgniarek posiada uprawnienia 
wymagane do obsługi urządzeń ciśnieniowych (autoklawów 
parowych).

Oleski Blok Operacyjny to 2 sale operacyjne, w których 
wykonywane są zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii 
ogólnej, ginekologii oraz ortopedii. Praca w naszym bloku 
odbywa się całodobowo.

Renata Chrzęstek – posiadająca 
25 letni staż pracy. Od 3,5 roku jest 
pielęgniarką oddziałową Oddziału 
Wewnętrznego. Posiada ukończone 
Liceum Medyczne w Częstochowie, 
Studia Pomostowe Pielęgniarskie  
w PMWSZ w Opolu - licencjat pie-
lęgniarstwa, Studia Magisterskie - Po-
litechnika Częstochowska - Wydział 
Marketing i Zarządzanie - Specjaliza-
cja Zarządzanie Zespołami Pracowni-

czymi. Posiada także ukończone kursy kwalifikacyjne: Zarzą-
dzania i organizacji dla pielęgniarek, pielęgniarki rodzinnej.

Zainteresowania i hobby to podróże, dobra lektura,  
a w chwilach wolnych od pracy, odpręża ją praca w ogrodzie 
oraz hodowla roślin i kwiatów. Lubi pracę z ludźmi a zawód, 
który wykonuje od 25 lat dostarcza wiele satysfakcji, pobu-
dza do kreatywności oraz ciągłego dokształcania się. 

Personel którym kieruje to 21 pielęgniarek, 7 salowych,  
2 sekretarki medyczne.

Kwalifikacje personelu: 2 pielęgniarki - wykształcenie 
wyższe magisterskie, 5 pielęgniarek z tytułem licencjata,  
12 pielęgniarek z ukończonymi kursami kwalifikacyjnymi 
(kurs kardiologiczny, pielęgniarki rodzinnej, zarządzania  
i organizacji dla pielęgniarek).

Oddział wewnętrzny liczy 53 łóżka. Jak większość oddzia-
łów wewnętrznych w Polsce spotyka się z dużym zapotrze-
bowaniem, głównie z powodu starzejącego się społeczeń-
stwa. Specyfika pacjentów jest różnorodna: choroby układu 
oddechowego, krążenia, przewodu pokarmowego, pacjenci 
onkologiczni, nefrologiczni, neurologiczni a przede wszyst-
kim pacjenci geriatryczni wymagający cierpliwości, opieki  
i dużego zaangażowania oraz doświadczonego personelu  
medycznego. 

Renata Stadnicka, pielęgniarka 
koordynująca w Oddziale Noworod-
kowym.

W zawodzie pielęgniarki pracuje 22 
lata, przez cały ten czas w Oddziale 
Noworodkowym. Od 2005 roku pełni 
funkcję pielęgniarki koordynującej. 
Ukończyła Liceum Medyczne w Oleś-
nie w 1989 roku, oraz kurs kwalifika-
cyjny w 2007 roku. Zainteresowania to 

praca, dom i rodzina.
 Podległy personel to sześć pielęgniarek i trzy położne,  

w tym dwie pielęgniarki posiadające ukończony kurs kwali-
fikacyjny, dwie pielęgniarki mające ukończony licencjat oraz 
trzy położne, które ukończyły licencjat, w tym jedna posiada-
jąca tytuł magistra.

 Oddział Noworodkowy funkcjonuje w systemie rooming-
in, czyli matka z dzieckiem od pierwszych chwil po porodzie. 
Przez całą dobę opiekuje się nimi wykwalifikowany personel, 
stale i systematycznie podnoszący kwalifikacje zawodowe  
w zakresie opieki nad noworodkiem. W Oddziale w 2010 
roku urodziło się 750 noworodków.

Oddział wyposażony jest w 16 łóżeczek i 4 inkubatory. Po-
siada 2 stanowiska do resuscytacji noworodka, w tym jedno 
z Neopuff. W Oddziale znajduje się również nCPAP, pulso-
ksymetry, niezbędne do pomiarów parametrów życiowych 
noworodka oraz dwie lampy do fototerapii. 

Joanna Szewczyk - pielęgniarka, 
pracuje w Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Oleśnie od 21 lat: początkowo 
w oddziale wewnętrznym, później  
w oddziale anestezjologii i intensyw-
nej terapii. Na stanowisku pielęgniarki 
koordynującej pracuje od 2006 roku. 
W 2005 roku ukończyła Państwową 
Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową 
w Opolu, uzyskując tytuł licencjata. 
Ponadto ukończyła kurs kwalifikacyj-

ny - Organizacja i Zarządzanie dla Pielęgniarek i położnych 
oraz kursy specjalistyczne: resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej, szczepień ochronnych, interpretacji zapisu EKG  
i pielęgniarki endoskopowej.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie funkcjonuje 
16 poradni specjalistycznych, w których pracuje 11 pielęg-
niarek i 2 położne, spośród  których 2 mają tytuł magistra,  
2 licencjata, 2 pielęgniarki kurs kwalifikacyjny oraz  2 pie-
lęgniarki ukończyły kurs endoskopii.  Poradnie świadczą 
usługi dla pacjentów powiatu oleskiego, kluczborskiego oraz 
dla pacjentów z sąsiadujących gmin województwa śląskiego, 
w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycz-
nej, wad postawy,  reumatologii, diabetologii, kardiologii, gi-
nekologii, urologii, okulistyki, laryngologii, ginekologiczno-
położniczym, zdrowia psychicznego, chorób płuc i gruźlicy 
oraz nefrologii.
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Krystyna Pecela, pielęgniarka 
epidemiologiczna. 

Pracuje w ZOZ Olesno od 22 lat, 
w tym na stanowisku pielęgniarki 
epidemiologicznej od 6 lat. Ukoń-
czyła Medyczne Studium Zawodo-
we, następnie uzyskała tytuł magistra 
pedagogiki pracy z ukończonymi 
specjalizacjami: nauczycielską, za-
rządzanie zasobami ludzkimi oraz 
higiena pracy. Posiada również spe-

cjalizacją z pielęgniarstwa epidemiologicznego. Nadzór 
epidemiologiczny prowadzi w szpitalu liczącym 213 łóżek  
w tym 16 noworodkowych, w 8 oddziałach w tym 3 zabiego-
wych oraz 12 stanowiskach dializacyjnych. Pracę pielęgniar-
ki epidemiologicznej łączy z pracą w poradni diabetologicz-
nej oraz edukacją chorych na cukrzycę.

Bożena Zarębska - pielęgniarka oddziałowa Oddziału 
Dziecięcego.

Pracę zawodową rozpoczęła 30 lat temu w oddziale no-
worodkowym. Obecnie pracuje w Oddziale Dziecięcym. 
Legitymuje się ukończeniem studiów pielęgniarskich na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, z tytułem 
magistra pielęgniarstwa. Ukończyła również studia pedago-

giczne w Akademii Jana Długosza 
w Częstochowie, studium podyplo-
mowe „Organizacja i Zarządzanie  
w Służbie Zdrowia” w Warszawie, 
oraz liczne kursy w dziedzinie pie-
lęgniarstwa. Interesuje się parapsy-
chologią w aspekcie życia taumatur-
gicznego. Motto jej pracy to: „Dobro 
małych pacjentów jest dla nas wszyst-
kich celem najwyższym”.

Kieruje zespołem pielęgniarskim 
składającym się z 10 pielęgniarek. Jedna pielęgniarka posia-
da licencjat z pielęgniarstwa, 4 ukończyły kurs kwalifikacyj-
ny z pielęgniarstwa rodzinnego. 

Oddział Dziecięcy dysponuje 25 łóżkami z salami jedno- 
i dwu-łóżkowymi. Zapewnia maluchom pełną diagnostykę, 
leczenie i pielęgnowanie na najwyższym poziomie, zgodnie 
ze standardami i najnowszą wiedzą medyczną. 

PROBLEM PALENIA TYTONIU WŚRÓD  
PIELĘGNIAREK. BADANIA WŁASNE 

W połowie lat osiemdziesiątych teoretycy zdrowia pub-
licznego przewidywali, że popielniczki, podobnie jak kiedyś 
spluwaczki symbolizujące rozpowszechnienie gruźlicy, znik-
ną z naszego otoczenia do końca XX wieku.[1]. 

Mamy wiek XXI i nadal palenie papierosów należy do 
najpowszechniejszej formy nałogu w naszej kulturze, stano-
wiąc jednocześnie istotny problem zdrowotny. W Polsce ok. 
9 mln osób to nałogowi palacze, z których 57% to mężczyźni, 
a 30% to kobiety. [2]

 Palenie papierosów jest nałogiem spowodowanym uza-
leżnieniem od nikotyny, a także uzależnieniem wynikającym 
z zachowania człowieka, pozostającym pod wpływem wielu 
czynników psychologicznych i społecznych.

Bycie palaczem jest wypadkową wielu wpływów, zależy 
od czynników genetycznych, społecznych, demograficz-
nych, środowiskowych a także  psychologicznych.[3] Tytoń, 
podobnie jak inne substancje uzależniające, wpływa na stan 
somatyczny i psychiczny człowieka, zmieniając jego emocje 
i uczucia, a w konsekwencji funkcjonowanie organizmu. Na-
łóg ten stanowi jeden z głównych czynników ryzyka chorób 
układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, w tym także 
nowotworów [2]. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu 
w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych 
i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. 
Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą pra-
wie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym  
z najwyższych poziomów na świecie. Co roku z powodu 
schorzeń oddtytoniwych umiera przedwcześnie około 50 000 
Polaków [4]

Uzależnienie od tytoniu to jedyny rodzaj uzależnienia,  
w którym osoba paląca wpływa negatywnie – bezpośrednio- 
na organizm osoby pozostającej w jej towarzystwie. Palacze 
tytoniu nie palą sami. Zmuszają do palenia – ze wszystkimi 
jego konsekwencjami – swoje otoczenie. Badania potwier-
dzają, iż wdychanie przez osobę niepalącą dymu tytoniowego 
przez 8 do 10 godzin w ciągu dnia, odpowiada wypaleniu kil-

Lucyna Sochocka, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu  Instytut Pielęgniarstwa

ku papierosów [1]. Według danych Centrum Onkologii – In-
stytutu w Warszawie z 2007 roku, 19% niepalących Polaków 
jest narażonych na bierne palenie w pracy. Jest to wprawdzie 
mniejszy odsetek niż kilkanaście lat temu – 42% w 1995 roku, 
jednak problem wciąż jest poważny. Konsekwencje zdrowot-
ne przebywania przez osobę niepalącą w Środowisku Dymu 
Tytoniowego, to nie tylko przejściowe objawy w postaci po-
drażnienia oczu, nosa i gardła, kaszlu i bólu głowy oraz nasi-
lenia innych problemów zdrowotnych (katar sienny, alergie, 
astma, bronchit, angina). Bierne palenie prowadzi do takich 
samych szkód zdrowotnych jak palenie czynne. W Polsce  
w 2002 roku z powodu biernego palenia zmarło 8.720 osób, 
w tym osób niepalących - 1826. W krajach UE, w 2002 roku, 
z powodu biernego palenia zmarło ogółem prawie 80.000 
obywateli. Zagrożenie zdrowia i życia wskutek biernego pa-
lenia jest więc realne, poważne i powszechne [5]

Na początku XX wieku palenie było nałogiem zarezerwo-
wanym niemal wyłącznie dla mężczyzn, z czasem społeczeń-
stwo zaczęło akceptować również palące kobiety. W Stanach 
Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wyraź-
nie wzrosła liczba palących kobiet. 

W przeszłości mężczyźni palili o wiele częściej niż kobie-
ty. Przez ostatnie 20 lat różnica ta zatarła się, głównie dlatego, 
że mężczyźni częściej od kobiet rzucają palenie. W Polsce 
przed II wojną  światową zwyczaj palenia tytoniu, szczegól-
nie wśród kobiet, nie był powszechny. Gwałtowny wzrost 
spożycia papierosów nastąpił w latach 70-tych i 80-tych. Na 
początku lat 80- tych odsetek palących kobiet wynosił ok. 
30%. Z badań Demoskop’u przeprowadzonych w 2000 roku 
wynika, że 34% Polaków powyżej 15 roku życia (w tym 24% 
kobiet i 44% mężczyzn), pali papierosy.  

W kontekście szkód wywołanych przez dym papierosowy 
trudno zrozumieć szczególnie palaczy, którzy z racji swojego 
powołania czy zawodu powinni być wolni od nikotyny, np.: 
nauczyciele, lekarze, pielęgniarki lub pedagodzy [2]. 

Znaczącym problemem jest palenie papierosów przez pie-

Zapraszamy SP ZOZ-y i N ZOZ-y do pre-
zentacji na łamach czasopisma kadry pielęg-
niarskiej i położnych.
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lęgniarki, kobiety świadome, o wykształceniu medycznym, 
które mimo wiedzy na temat szkodliwości palenia, używają 
nikotyny [6]. Pielęgniarki stanowią jedną z podstawowych 
grup społeczno-zawodowych, które kształtują postawy 
zdrowotne w społeczeństwie i profesjonalnie troszczą się  
o zdrowie ludzi. Bardzo ważna jest więc abstynencja tyto-
niowa wśród pielęgniarek i ich wiedza na temat szkodliwości 
palenia tytoniu [2].  Pielęgniarki postrzegane są przez społe-
czeństwo, jako wzór i autorytet na polu zdrowia. Ich osobista 
postawa, podobnie jak postawa lekarzy, wobec palenia tyto-
niu to kwestia zasadnicza. Nie może bowiem pozostać bez 
wpływu na decyzję o zaprzestaniu palenia papierosów przez 
pacjenta, postawa personelu medycznego[4]. 

Celem pracy było określenie rozmiarów zjawiska niko-
tynizmu wśród pielęgniarek zatrudnionych w placówkach 
ochrony zdrowia na terenie Opola i województwa opolskiego 
oraz problemów z nim związanych.  

 
Materiał i metody  

Badania przeprowadzono w okresie od września 2009 
roku do lutego 2010 roku na terenie placówek ochrony zdro-
wia województwa opolskiego. Grupę badawczą, liczącą 246 
osób, stanowiły pielęgniarki zatrudnione w 2 placówkach na 
terenie Opola i 4 na terenie województwa opolskiego (Strzel-
ce Opolskie, Niemodlin, Korfantów, Kup). Dobór osób miał 
charakter losowy. Udział w badaniach był dobrowolny i ano-
nimowy.    

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety 
stworzony na potrzeby pracy przez jej autora. Kwestionariusz 
ankiety zawierał metryczkę i pytania szczegółowe dotyczące 
problemu palenia tytoniu oraz aspektów związanych z walką 
z nałogiem.  

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. 
Zależność dwóch zmiennych weryfikowano testem dokład-
nym Fishera. W badaniach przyjęto 5% błąd wnioskowania 
i związany z nim poziom istotności p<0,05 wskazujący na 
istnienie istotnych statystycznie różnic bądź zależności. Uzy-
skane wyniki przedstawiono w formie graficznej z użyciem 
wykresów i tabel. 

Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogra-
mowanie komputerowe STATISTICA v.7.0 (StatSoft, Polska).

Wyniki
Badana grupa składała się z 233 kobiet i 13 mężczyzn, 

co stanowi odpowiednio 94,7% oraz 13% ogółu badanych. 
Średnia wieku osób ankietowanych wynosiła 39 lat, średni 
staż pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza to 17 lat. 
Respondenci to w przeważającej większości kobiety zamęż-
ne, mieszkające na wsi - 45,1% oraz w miastach poniżej 100 
tysięcy mieszkańców - 29,7%. Większość przebadanego per-
sonelu pielęgniarskiego – 71,4% należy do grupy osób nie-
palących, w tym ponad połowa ankietowanych – 54,7% to 
osoby, które nigdy nie paliły. Zdeklarowanych palaczy wśród 
respondentów było – 28,6%. Nie stwierdzono statystycznie 
istotnej zależności między wiekiem respondentów, a faktem 
palenia przez nich papierosów (p=0,94 >0.05). 

Największy odsetek osób palących (37%)  zaobserwowano  
natomiast w grupie z najkrótszym stażem pracy w zawodzie 
pielęgniarki/pielęgniarza, a najmniejszy (22.2%) w grupie 
z najdłuższym stażem. W tej grupie odnotowano także naj-
wyższy odsetek (44.4%) osób niepalących od jakiegoś czasu. 
Natomiast największy odsetek (65.2%) osób nigdy niepalą-
cych wystąpił w grupie stażu pracy 11-20 lat (p = 0.03228  
< 0.05).

Pielęgniarki ulegające nałogowi to najczęściej osoby pa-
lące od 10 lat – 65,7%, wypalające dziennie 10 papierosów 
– 37,0%. Dużą grupę stanowiły też osoby palące od 5 lat – 
26,9% oraz wypalające paczkę papierosów dziennie – 29,6% 
ankietowanych. 

Powodem sięgnięcia po pierwszego papierosa dla połowy 

(50,0%) palących pielęgniarek była ciekawość. Dla 33,3% 
badanych palenie papierosów było sposobem dopasowania 
się do grupy rówieśniczej a dla 14,8% sposobem walki ze 
stresem. Powyższe powody nie różniły się w sposób staty-
stycznie istotny od wieku respondentów (p = 0.2022 > 0.05).

Aktualnie, głównym powodem sięgania po papierosa dla 
34,3% ankietowanych jest przyzwyczajenie, na uzależnienie 
wskazuje 21,3% palących respondentów. Duża grupa ankie-
towanych – 26,9%, sięgając po papierosa rozładowuje napię-
cie i stres. Dla wielu palących pielęgniarek jest to również 
forma relaksu i odprężenia – 17,6%. Rozkład odpowiedzi nie 
różnił się w sposób statystycznie istotny w zależności od sta-
żu pracy w zawodzie (p = 0.4887 > 0.05).

Realizowanie zadań zawodowych przez pielęgniarki,  
w sposób integralny, związane jest ze  zjawiskiem przecią-
żenia i obciążenia pracą. Dodatkowo obniżone zadowolenie  
z osiągnięć zawodowych, długotrwały stres i obciążenie emo-
cjonalne oraz brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, 
tak rodziny jak i współpracowników, obciążenie fizyczne  
i psychiczne kształtują potrzebę rozładowania odczuwanego 
stanu. Jedną z metod jest palenie papierosów, które stanowi 
sposób na przyjemny odpoczynek po wyczerpującej pracy. 

Ponad połowa respondentów – palaczy, potwierdziła fakt 
palenia papierosów podczas dyżuru – 53,7%, jednocześnie 
91,1% ankietowanych stwierdziło, iż w miejscu pracy obo-
wiązuje zakaz palenia tytoniu a 61,6% badanych oświadczy-
ło, że na terenie zakładu nie ma wydzielonego pomieszcze-
nia, w którym wolno palić.

Zatem osoby te, paląc w miejscach nie dozwolonych tj.: 
łazienka, korytarz, klatka schodowa, piwnica, działają wbrew 
prawu, czytamy bowiem w Rozporządzeniu MZiOS z 4 
czerwca1974 roku w sprawie ograniczenia palenia tytoniu ze 
względów zdrowotnych, w paragrafie 1, ustęp 1 „Wprowa-
dza się zakaz palenia tytoniu w jednostkach organizacyjnych 
resortu zdrowia i opieki społecznej; punkt 6: we wszystkich 
pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania chorych 
i pensjonariuszy (sale chorych, pokoje, gabinety lekarskie  
i zabiegowe, korytarze) – poza wyodrębnionymi pomieszcze-
niami wyznaczonymi jako palarnie;  ustęp 2 ...zakaz palenia 
tytoniu obowiązuje pracowników służby zdrowia i opieki 
społecznej w czasie ich bezpośrednich kontaktów z osobami 
korzystającymi ze świadczeń” [5]. 

Zdecydowana większość palących pielęgniarek/pielęgnia-
rzy – 83,3% podejmowało w swoim życiu próby porzucenia 
nałogu. Z danych wynika, iż średnio były to trzy próby. Nie 
stwierdzono statystycznie istotnej zależności między ilością 
papierosów wypalanych w ciągu dnia a podejmowaniem pró-
by zerwania z nałogiem (p = 0.946 > 0.05).

Respondenci wskazali, iż w trakcie podejmowania prób 
rzucania palenia posiłkowali się preparatami zmniejszający-
mi zapotrzebowanie na nikotynę, najczęściej były to prepa-
raty: Nicorett – 39%, Niqitin – 34,1% oraz Tobacoff – 22%. 
Zaledwie 1 osoba (0,9%) zgłosiła się po pomoc do specjali-
sty. Powyższy wynik budzi zdziwienie, zwłaszcza, że grupą 
badaną była grupa zawodowa z założenia legitymująca sie 
profesjonalną wiedzą z zakresu edukacji zdrowotnej oraz me-
tod i sposobów walki z uzależnieniami.

Problem palenia tytoniu coraz częściej jest rozpatrywany 
w kontekście środowiska pracy, głównie w kategoriach kosz-
tów ponoszonych przez pracodawcę z powodu palących pra-
cowników (specjalne pomieszczenia dla palących, przerwy na 
papierosa),  nie należy jednak zapominać o konsekwencjach 
zdrowotnych, jakie wynikają z biernego palenia [5]. Świa-
domość o szkodliwości biernego palenia nie jest powszech-
na w naszym społeczeństwie. Respondenci uczestniczący  
w badaniu, pytani, czy w obecnym miejscu pracy współpracu-
ją z osobami palącymi, w przeważającej większości – 89,8%, 
odpowiedzieli, że tak.       
Dyskusja

Palenia papierosów stanowi poważne zagrożenie zdrowot-
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ne i społeczne na całym świecie. Polska znajduje się w czo-
łówce krajów o najwyższej konsumpcji tytoniu. Po papierosy 
sięgają ludzie różnych profesji. Uzależnienie od nikotyny nie 
omija osób świadomych zagrożenia, zawodowo związanych 
z medycyną i ochroną zdrowia (lekarzy, czy pielęgniarek). 
Mimo obowiązującej ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.
U. Nr 10, poz.55 z 30.01.1996 r.) nadal trudno jest znaleźć 
szkołę (w tym medyczną) lub szpital, w których sie nie pali.

Powodów sięgania po papierosy jest wiele, m.in. naśla-
dowanie starszych, demonstracja dorosłości, poszukiwanie 
przyjemności i ulgi w bólu, sposób przystosowania sie do 
coraz to nowych, życiowych wymagań. Przeprowadzone ba-
dania wykazały, że 28,6% ankietowanych pielęgniarek/pie-
lęgniarzy pali papierosy; 65,7% z tej grupy pali od ponad 10 
lat; 37,0% dziennie wypala 10 papierosów, ale jest też dość 
znaczna grupa pielęgniarek wypalających dziennie całą pacz-
kę – 29,6%. Badania przeprowadzone przez Chmiel -Połeć 
i wsp.(2007) a także Zysnarską i wsp.(2007), w sposób po-
dobny określają natężenie zjawiska nikotynizmu wśród pie-
lęgniarek. 

Uzyskane wyniki potwierdzają też tezę, iż powodów, które 
skłaniają młodych ludzi do sięgnięcia po pierwszego papiero-
sa jest wiele. Dla 50% badanych była to ciekawość, dla 33,3% 
chęć dopasowania się do grupy, a dla 14,8%  sposób na walkę 
ze stresem. Biorąc pod uwagę średnią wieku respondentów 
– 39 lat, powody te nie uległy zmianie na przestrzeni ostat-
nich lat (Kowalewska 2007) [7].

Z doniesień naukowych (Grzywna i wsp. 2003, Zysnarska 
i wsp. 2007, Pirogowicz i wsp. 2008) wynika również, iż pa-
lenie papierosów jest jedną ze stosowanych metod rozłado-
wujących przykre napięcie emocjonalne w środowisku pracy. 
Do jej stosowania przyznaje się, odpowiednio 10 i 7 % bada-
nych pielęgniarek. Potwierdzają to również wyniki uzyskane 
w niniejszym badaniu, gdzie 26,9% respondentów podaje, 
iż powodem skłaniającym ich obecnie do sięgania po papiero-
sa jest potrzeba rozładowania napięcia i stresu oraz potrzeba 
relaksu i odprężenia – 17,6%. Większość respondentów - pa-
laczy wskazała również na fakt palenia papierosów podczas 
dyżuru (53,7%), co zdaje się potwierdzać wynik uzyskany 
przez Zysnarską i wsp.(62,5%) [8]. 

W walce z nikotynizmem zasadniczą rolę odgrywa śro-
dowisko medyczne, a przede wszystkim pielęgniarki, które 
stanowią największą grupę profesjonalistów zajmujących się 
ochroną zdrowia. Z misji i funkcji zawodu pielęgniarki wy-
nika szereg zadań, w tym działania związane z profilaktyką 
i promocją zdrowia. Społeczeństwo postrzega je jako wzór  
i autorytet na polu zdrowia, dlatego też w walce z epidemią 
tytoniową powinny spełniać rolę liderów. Ich osobista posta-
wa wobec używania tytoniu to kwestia zasadnicza. To samo 
tyczy się lekarzy. Postawa personelu medycznego nie pozo-
staje bez wpływu na decyzję o zaprzestaniu palenia przez pa-
cjenta [4].

Pielęgniarki mogą wpływać na kształtowanie prozdro-
wotnych postaw i zachowań dążąc przez to do umacniania 
zdrowia i poprawy jakości życia. Aby osiągnąć powyższy 
cel muszą mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności, które 
nabywają w trakcie kształcenia i doskonalenia zawodowe-
go oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań. 
Większość badanych pielęgniarek (71,4%) nie pali papiero-
sów, potwierdza wielu innych autorów (Zysnarska, Pirogo-
wicz, Chmiel-Połeć), niestety wiedza i przekonanie palących 
przedstawicieli tej profesji pozostawia wiele do życzenia. Jak 
wynika z badań Chmiel – Połeć i wsp.(2007) 23,4% pielęg-
niarek/pielęgniarzy – palaczy uważa, że aktualnie palenie 
nie ma żadnego wpływu na ich zdrowie i aż 46,7% twierdzi, 
że w przyszłości także nie przyniesie negatywnych skutków 
zdrowotnych. Dowodem braku, ew. niewystarczającej wie-
dzy pielęgniarek w zakresie edukacji antynikotynowej, może 
być fakt, iż w prezentowanych badaniach zaledwie 0,9% re-

spondentów, tj. 1 pielęgniarka, próbując zerwać z nałogiem 
szukała pomocy u specjalisty. Pozostałe 99,1% nie widziało 
takiej potrzeby.  Takie przekonanie wraz z nieprawidłowym 
postępowaniem powoduje, że pielęgniarka nie może być sku-
tecznym i godnym zaufania edukatorem zdrowia, bowiem  
w praktyce często nie zauważa się odzwierciedlania posiada-
nych profesjonalnych informacji w konkretnych postawach 
personelu pielęgniarskiego. Jak twierdzi Zysnarska M. (2007) 
przyczyny rozpowszechnienia palenia wśród personelu pie-
lęgniarskiego, częściej należy utożsamiać z brakiem rzeczy-
wistej wiedzy, niż z problemami zawodowymi [8]. Opinie tę 
zdaje się potwierdzać Chmiel – Połeć Z.(2007), która uważa, 
iż pielęgniarki same potrzebują pomocy, aby zmienić swoją 
postawę wobec używania tytoniu i być wiarygodne, jako pro-
motorki zdrowia [2].

Lekarze i pielęgniarki mają do spełnienia ważną rolę. 
W USA i Finlandii cały „biały personel” praktycznie prze-
stał palić. W ciągu 20 lat liczba palących lekarzy spadła  
z kilkudziesięciu do kilku procent. W Polsce wiele musi się 
jeszcze zmienić. Musimy pamiętać, że tylko będąc osobami 
niepalącymi będziemy wiarygodni przekonując innych [4]. 
Wyeliminowanie, a przynajmniej zmniejszenie uzależnienia 
pielęgniarek od tytoniu będzie dla nich podwójnym sukce-
sem. Przede wszystkim zyskają zdrowie, a poza tym będą 
niekwestionowanym wzorem prozdrowotnego zachowania  
w zakresie palenia tytoniu [2].

Wnioski   
1. Większość przebadanego personelu pielęgniarskiego – 
71,4% należy do grupy osób niepalących, w tym ponad poło-
wa ankietowanych – 54,7% to osoby, które nigdy nie paliły.
2. Pielęgniarki ulegające nałogowi to najczęściej osoby pa-
lące od 10 lat – 65,7%, wypalające dziennie 10 papierosów 
– 37,0%. 
3. Największy odsetek osób palących - 37%  zaobserwowano 
w grupie osób z najkrótszym stażem pracy w zawdzie pielęg-
niarki/pielęgniarza.
4. Ponad połowa palących ankietowanych – 53,7% pali  
w czasie dyżuru, łamiąc tym samym zakaz palenia, jaki obo-
wiązuje na terenie placówki.
5. Znaczna część respondentów palacych papierosy podej-
mowała próby rzucenia palenia – 83,3%, nie mniej jednak 
tylko 1 osoba – 0,9% szukała pomocy w tym zakresie u spe-
cjalisty.

Istotnym wydaje się więc zweryfikowanie wiedzy perso-
nelu pielęgniarskiego na temat  problemów związanych z ni-
kotynizmem oraz uświadomienie istnienia zależności między 
zachowaniami zdrowotnymi członków zespołu terapeutycz-
nego, a zmianą postaw przez pacjentów.
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NOWE SPECJALISTKI Z OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 
W dniu 11.10.2011 r. w Warszawie 25 Pielęgniarek 

z naszego województwa złożyło egzamin państwowy 
po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Są to nastę-
pujące osoby: 
Beata Bajak, Małgorzata Bańkosz, Małgorzata 
Bendkowska, Halina Ciućka. Halina Fortalska, 
Katarzyna Gdowska, Jadwiga Hołubowicz, Mał-
gorzata Karpińska, Edyta Kitajewska, Katarzyna 
Kocierz, Jolanta Krawczyk, Bożena Lis, Małgo-
rzata Makar, Lilianna Osmólska, Bożena Pietru-
szewska, Ewa Porębska, Renata Starosolska, Mał-

gorzata Wojczyszyn, Mirosława Wojtunik, Agnieszka Wołczko, Violetta Zając, Irena Ziomko, Beata 
Żak-Wilczyńska, Małgorzata Żyńczak. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na gruncie życia zawodowego i osobistego. 

VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek  i Położnych w Jachrance 
W dniach 6-8 grudnia 2012 r. w Jachrance k. Warszawy 

odbył się VI Krajowy Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Z ra-
mienia naszej Okręgowej Izby uczestniczyli w nim delegaci:
 Stanisława Domaradzka-Kochanek 
 Maria Grzeczna
 Violetta Horoszczak
 Ewa Janiuk (położna)
 Urszula Kraszkiewicz
 Barbara Prochota
 Sabina Wiatkowska
 Beata Wojciechowska 
 Dariusz Klonowski. 

Delegaci VI Krajo-
wego Zjazdu wybrali 
nowego Prezesa Naczel-
nej Rady Pielęgniarek 
i Położnych: dr n. med. 
mgr pielęgniarstwa Gra-
żynę Rogalę-Pawelczyk 
- adiunkta w Katedrze  
i Zakładzie Zarządzania 
w Pielęgniarstwie Wy-
działu Pielęgniarstwa  
i Nauk o Zdrowiu UM  
w Lublinie. 

Podczas trzydniowych 
obrad, zostali wybrani 

członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnej oraz or-
ganów statutowych. 

Mamy przyjemność poinformować, że w organach Na-
czelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie reprezen-
tować nas będą również nasze trzy koleżanki delegatki:
Stanisława Domaradzka-Kochanek – jako członek Naczel-
nej Komisji Rewizyjnej,

Ewa Janiuk oraz Violetta Horoszczak – jako Z-cy Naczel-
nego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Wybranym koleżankom składamy serdeczne gratulacje  
i życzymy dużo sił w pracach na rzecz naszego samorządu. 

W czasie obrad Zjazdu zostały podjęte liczne uchwały  
i stanowiska związane z dalszą działalnością. 

Nowością w trakcie Zjazdu był sposób głosowania – zgod-
nie z duchem czasów – za pomocą pilotów oraz elektronicz-
nego systemu zliczania głosów. Znakomicie usprawniło to 
pracę Komisji Skrutacyjnej, chociaż nie brakło przeciwników 
hołdujących tradycyjnym metodom głosowania. W efekcie 
końcowym górę wzięły trendy nowoczesne i głosowania 
przebiegały według nowej metody.
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