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Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne 
oraz Koledzy Pielęgniarze!
W pełni letniego sezonu, przekazujemy Państwu wydanie sierpniowo-wrześniowego 
numeru „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. W bieżącym numerze przedstawiamy in-
formacje z wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, m.in. informację z kursu 
dokształcającego nt. oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego organizowanego przez 
naszą Izbę, II Ogólnopolskiej Konferencji dla Położnych „Praktyka położnej w świetle 
nowych wyzwań”, w której uczestniczyły z ramienia działającego zespołu ds. położ-
nych nasze koleżanki położne, XII Kongresu Pielęgniarek Polskich w Krakowie. Tra-
dycyjnie zamieszczamy kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności Izby. 

Na łamach biuletynu informujemy także nt. działalności szkoleniowej prowadzonej 
przez naszą Izbę, tj. planowanych w najbliższym czasie kursach i zachęcamy do sko-
rzystania z tej oferty. Prezentujemy także wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji 
dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze 

środków Funduszu Pracy w Województwie Opolskim. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło już postępowanie 
przetargowe na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne. Wszelkie bieżące infor-
macje dotyczące specjalizacji i organizatorów wyłonionych w drodze przetargu będziemy na bieżąco zamieszczać 
na stronie internetowej Izby. Informujemy także o zmianie adresów e-mail biura Izby, Okręgowej Rady i Organów.  
W związku z pierwszym wyjazdowym posiedzeniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, które 
miało miejsce w Zespole Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Kamieniu Śląskim w dniach 4-6 czerwca br., prezen-
tujemy obszerny materiał dotyczący tego posiedzenia, m.in. teksty Uchwał: w sprawie zasad wykonania obowiązku 
aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne; w sprawie przyjęcia procedury 
postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku 
agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny.

Stanowisko nr 17 i 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz korespondencję w tej sprawie skierowaną do Ministra Zdrowia. 
W ramach letniego relaksu zachęcamy także do przeczytania artykułu naszej Koleżanki Elżbiety, która dzieli się 
swoimi wrażeniami z pobytu w egzotycznym Maroku. 

Wszystkim Pielęgniarkom, Położnym, Pielęgniarzom wraz z bliskimi, życzymy dobrego wypoczynku, zwiedzania 
nowych miejsc, pięknych okolic i samych miłych chwil. 

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu
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Wojewoda Opolski w dniu 6 czerwca 2014 r. powołał na następną 5-letnią kadencję Konsultantów Wojewódzkich  
dla województwa opolskiego w następujących dziedzinach:

Gratulacje!  

Henrykę Homętowską na stanowisko 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa.

Dorotę Kudaś na stanowisko 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego  
i położniczego

Powołanym Paniom Konsultant składamy serdeczne gratulację wraz z życzeniami wielu sukcesów  
w życiu zawodowym i pomyślności w życiu osobistym.

Sabina Wiatkowska – w imieniu Okręgowej Rady PiP w Opolu
Maria Grzeczna – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodwej PiP

Urszula Kraszkiewicz – Przewodnicząca Okręgowego Sądu PiP
Beata Wojeciechowska – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Kalendarium pracy OIPiP w Opolu, w okresie czerwiec – lipiec 2014 r.
19-20 lipca 2014 r.
Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie diabetologii dla 
pielęgniarek w siedzibie OIPiP w Opolu. 
16 lipca 2014 r.
*Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
przy OIPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.
*Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 
przy OIPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.
15 lipca 2014 r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu w siedzibie OIPiP 
w Opolu.
12 lipca 2014 r.
Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego 
w zakresie ,,Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 
organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu 
Elżbieta Duda.
11 lipca 2014 r.
Wręczenie powołań Wojewody Opolskiego, konsultantom 
wojewódzkim na nową 5-letnią kadencję 2014-2019 
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Powołania 
otrzymały: Henryka Homętowska – Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa oraz 
Dorota Kudaś - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.  
W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w 
Opolu Sabina Wiatkowska.
4 lipca 2014 r.
*Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP w 
Opolu.  W czasie posiedzenia rozpatrzono 9 wniosków, 
z tego 5 pozytywnie, 2 negatywnie, 2 przekazano do 
rozpatrzenia na następnym posiedzeniu Komisji.
* Posiedzenie Komisji egzaminacyjnej dotyczącej 
przeprowadzenia egzaminu po odbytym    przeszkoleniu 
z powodu nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę 
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 latach.
2 lipca 2014 r.
Szkolenie w siedzibie OIPiP w Opolu, Zastępców 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych przy ORPiP w Opolu. Szkolenie 
przeprowadził ORzOZPiP Maria Grzeczna.
1 lipca 2014 r.
Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. medycznych Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w którym z 
ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
30 czerwca 2014 r.
Postępowania konkursowe na stanowiska Położnych 
Oddziałowych Oddziału Położniczego w systemie 
„Rooming-in” oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków 
Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Opolu, w 
których z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Duda, 
Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.
28-29 czerwca 2014 r.
Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie 
diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie OIPiP  
w Opolu. Zajęcia prowadziła Pani Grażyna Mamzer, 
edukator diabetologiczny.
27 czerwca 2014 r.
Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego 
w zakresie ,,Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek, 
organizowanego przez PMWSZ w Opolu,  w którym 
uczestniczyła członek ORPiP w Opolu Stefania Szewczuk.
26 czerwca 2014 r.
*Bezpłatne szkolenie dla położniczej kadry kierowniczej 
zorganizowane przez Zespół ds. Położnych działający 
przy ORPiP w Opolu, zorganizowane w siedzibie OIPiP 
w Opolu.
*Spotkanie emerytowanych pielęgniarek i położnych w 
Kinie Helios w Opolu zorganizowane przez Zespół ds. 
emerytów i rencistów działający przy ORPiP w Opolu.
25 czerwca 2014 r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
w Opolu Sabina Wiatkowska. W posiedzeniu uczestniczyli 
zaproszeni Goście - przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: 
Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński, Dyrektor 
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Piotr 
Warczyński, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
Beata Cholewka. W trakcie posiedzenia dyskutowano na temat 
projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej, także niektórych ustaw oraz podjęto Stanowisko 
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych 
przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. 
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W lutym 2014, na wniosek Przewodniczącej Okręgowej 
Izby  Pielęgniarek i Położnych w Opolu mgr Sabiny 
Wiatkowskiej, został zorganizowany pierwszy w Polsce, 
kurs dokształcający z Oceny stanu zdrowia i badania 
fizykalnego. 

Kurs spotkał się ogromnym zainteresowaniem 
pielęgniarek i położnych. Tematyka przyczyniła się do 
poznania całościowej oceny stanu zdrowia pacjenta i 
stawiania właściwej diagnozy pielęgniarskiej.  

Prowadzący kurs dr Jarosław Czepczarz jest jedynym trenerem 
z tego zakresu na Opolszczyźnie, który z ogromną dbałością 
przekazuje wiedzę słuchaczom z tego zakresu doskonaląc ich 
umiejętności teoretyczne i praktyczne, a tym samym umożliwia 
podnoszenie prestiżu zawodu pielęgniarskiego. 

Kurs „Ocena stanu zdrowia i badania fizykalnego”
Pierwsze kursantki, które ukończyły kurs „Oceny stanu 
zdrowia i badania fizykalnego”, stwierdziły, iż zakres 
tematyczny był im obcy natomiast dzięki umiejętnościom  
wykładowcy, udało się im, poszerzyć w znacznym stopniu 
wiedzę i własne umiejętności. Były zaskoczone, tym, iż w 
tak krótkim czasie mogły nabyć wiedzę z trudnego modułu. 
Metody i techniki prowadzenia zajęć przez dra Czepczarza, 
które angażowały do ćwiczeń praktycznych (badanie na 
sobie), przyczyniły się do zrozumienia wiedzy z badania 
podmiotowego i przedmiotowego pacjenta. Wpływ tej 
wiedzy będzie rzutował na poprawę jakości opieki oraz co 
równie istotne, zwiększy samodzielność pracy pielęgniarki 
i położnej.  

24 czerwca 2014 r.
*Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu.
*Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ siedzibie 
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, w którym uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
23 czerwca 2014 r.
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w 
Opolu. W trakcie posiedzenia rozpatrzono 103 wnioski. 
Przyznano 89 refundacji, 6 wniosków rozpatrzono 
negatywnie, 7 wniosków przekazano do uzupełnienia a 1 
do wyjaśnienia.
20 czerwca 2014 r.
Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej 
Pielęgniarki/Pielęgniarza w Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Nysie, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: 
Sabina Wiatkowska, Barbara Prochota, Henryka 
Homętowska oraz Piotr Lisowiec.
17 czerwca 2014 r.
*Konferencja „Forum 55PLUS – Kierunki rozwoju rynku 
senioralnego w Polsce” w Konstancinie-Jeziornie, w której 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina 
Wiatkowska.
*Konferencja „Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej za 
prawidłowe przygotowanie skóry do zabiegów medycznych 
u dzieci i dorosłych” w Wojewódzkim Centrum Medycznym 
w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

14-15 czerwca 2014 r.
Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie diabetologii 
dla pielęgniarek w Opolskim Centrum Rehabilitacji w 
Korfantowie. Zajęcia prowadziła Pani Grażyna Mamzer, 
edukator diabetologiczny.
13 czerwca 2014 r.
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej 
przy OIPiP w Opolu.
12-14 czerwca 2014 r.
XII Kongres Pielęgniarek Polskich w Krakowie, w którym 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina 
Wiatkowska, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
PiP - mgr Maria Grzeczna, przez mgr Dorota Pełczyńska, 
Teresa Szlęzak i dr Jarosław Czepczarz – pracownicy 
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
11 czerwca 2014 r.
Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej 
Pielęgniarki/Pielęgniarza w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Nysie,w którym z ramienia ORPiP w Opolu 
uczestniczyli: Skarbnik ORPIP w Opolu Barbara 
Prochota, Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka 
Homętowska oraz członek ORPiP w Opolu Piotr Lisowiec.
4-6 czerwca 2014 r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Kamieniu Śląskim (woj. opolskie), w którym uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
3 czerwca 2014 r.
Szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy 
ORPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu. Szkolenie 
przeprowadziła Przewodnicząca Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej - Maria Grabowska oraz Wiesława Domin – 
członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Uczestniczki kursu
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 
zorganizowała w dniach 30.05-1.06. 2014 w Serocku, konferencję 
pod hasłem „Praktyka zawodowa położnej w świetle nowych 
wyzwań”. Patronat honorowy objęła Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i położnych dr n. med. Grażyny Rogala – Pawelczyk. 
W konferencji udział brały położne z Wrocławia, Opola, Nowego 
Sącza, Rzeszowa, Warszawy i okolic.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i 
położniczego mgr Leokadii Jędrzejowskiej, która omówiła „Rolę 
i zadania położnej w świetle obowiązujących aktów prawnych”. 
Kolejni rozmówcy ramach konferencji mówili o opiece 
powypisowej nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie oraz 
diagnostykę logopedyczną małego dziecka, podkreślając ogromną 
rolę pielęgniarki, położnej w edukacji, w tym zakresie.

Tematykę magicznej funkcji komunikacji oraz technik 
oddziaływania społecznego poruszyła prof. dr hab. Eliza Grzelak - 
Człowiek Roku 2012 w Gnieźnie. W referacie pani prof. podkreśliła, 
że wraz ze wzrostem kompetencji komunikacyjnej Polaków, rośnie 
stopień profesjonalizacji języka,  utrudnia to zrozumienie osobom 
spoza profesji, natomiast nowe technologie wpływają znacząco na 
jakość i rozwój komunikacji społecznej. Uwypuklona została też 
szczególna rola komunikacji w procesie terapeutycznym.

W bloku ginekologicznym omówiono problemy zaburzeń 
statyki narządu rodnego, a także podstawy diagnostyki i leczenia 

nowotworów narządów płciowych kobiecych oraz zaakcentowano 
jak towarzyszyć kobiecie, udzielając jej wsparcia w obliczu 
nachodzącej śmierci. 

Odrębną kwestię dotyczącą konsekwencji psychologicznych 
występujących u położnych biorących udział w zabiegach 
przerywania ciąży przedstawiła na podstawie badań własnych dr 
nauk o zdrowiu Jolanta Banasiewicz. Autorka zaprezentowała 
wypowiedzi, postawy społeczne wobec sprzeciwu położnych, które 
zgodnie z prawem oraz chcąc pozostać w zgodzie z wyznawanymi 
wartościami i własnym sumieniem, nie chcą brać udziału w takich 
zabiegach, a są przez część społeczeństwa nie zrozumiane.
Bardzo ciekawym okazało się wystąpienie mgr położnictwa 
Magdaleny Rudzińskiej posiadającej Certyfikat Polskiego 
Towarzystwa Ultrasonograficznego, która omówiła zastosowanie 
USG w praktyce położnej.

Zagadnienia poruszone w ramach zjazdu cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Konferencja była okazją wymiany doświadczeń 
z koleżankami położnymi z kraju. Świadomość faktu iż sytuacja 
zawodowa położnych w poszczególnych regionach kraju jest 
porównywalna, daje poczucie właściwego postępowania w ramach 
naszej codziennej pracy jak również wskazuje obszary do poprawy. 

Dziękujemy
Uczestnicy konferencji

II Ogólnopolska Konferencja dla Położnych „Praktyka położnej w świetle nowych wyzwań”
w której uczestniczyły położne ze Szpitala Matki i Dziecka – Maria Zybura, Aurelia Passon i Katarzyna Krygier.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w najbliższym czasie planuje uruchomić następujące 
kursy:
 • kurskwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania” dla pielęgniarek,
 • bezpłatny kurs dokształcający z zakresu „Oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego” dla pielęgniarek i położnych,
 • bezpłatny kurs dokształcający z zakresu „Diabetologii dla pielęgniarek”.

Zapisy i bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej Izby oipip.opole.pl, lub pod numerem telefonu:  
77 455 09 57 w. 17, 784 954 491.

Komunikat dotyczący kursów

Komunikat dotyczący zmiany adresów e-mail
Informujemy o nowych adresach poczty e-mail Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu:

• Sekretariat: biuro@oipip.opole.pl
• Dział szkoleń: szkolenia@oipip.opole.pl
• Dział CRPiP: rejestr@oipip.opole.pl
• Księgowość: ksiegowosc@oipip.opole.pl
• Składki (dotychczasowy adres pozostał bez zmian): 

składki_oipip@op.pl
• Główny księgowy: glowny.ksiegowy@oipip.opole.pl

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
• Przewodnicząca Sabina Wiatkowska, e-mail: 

s.wiatkowska@oipip.opole.pl
• Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda, e-mail: 

e.duda@oipip.opole.pl
• Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska: e-mail:

h.hometowska@oipip.opole.pl
• Sekretarz Wiesława Grabska, e-mail: 

w.grabska@oipip.opole.pl
• Skarbnik Barbara Prochota, e-mail: 

b.prochota@oipip.opole.pl

Członkowie Prezydium ORPiP
• Małgorzata Czempora, e-mail: 

m.czempora@oipip.opole.pl
• Piotr Lisowiec, e-mail: p.lisowiec@oipip.opole.pl

Członkowie Okręgowej Rady 
• Janina Gurba, e-mail: j.gurba@oipip.opole.pl
• Beata Guzak, e-mail: b.guzak@oipip.opole.pl
• Mariola Kaczmarczyk, e-mail: 

m.kaczmarczyk@oipip.opole.pl
• Dariusz Klonowski, e-mail: d.klonowski@oipip.opole.pl
• Anna Marynowicz, e-mail: a.marynowicz@oipip.opole.pl
• Elżbieta Mieszkowska, e-mail: 

e.mieszkowska@oipip.opole.pl
• Stefania Szewczuk, e-mail: s.szewczuk@oipip.opole.pl
• Krystyna Żak, e-mail: k.zak@oipip.opole.pl

Organy Okręgowej Izby PiP:
• Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP 
Maria Grzeczna, e - mail: m.grzeczna@oipip.opole.pl

• Przewodnicząca Okręgowego Sądu PiP Urszula
 Kraszkiewicz,  e-mail: u.kraszkiewicz@oipip.opole.pl

• Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Beata Wojciechowska, e-mail: 
b.wojciechowska@oipip.opole.pl
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Priorytetowe dziedziny 
specjalizacji dla pielęgniarek  
i położnych, które będą mogły 

uzyskać dofinansowane  
w roku 2014 

ze środków Funduszu Pracy  
w Województwie Opolskim:

W dniach od 13 do 15 czerwca 2014 w Krakowie odbył się XII Kongres Pielęgniarek 
Polskich.  Patronat Honorowy nad Kongresem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani 
Anna Komorowska.

Szczególnymi gośćmi kongresu były Panie Jean Watson oraz Laura Serrant- Green- 
Professor of Community and Public Health Nursing.
W Kongresie z województwa opolskiego uczestniczyli: Przewodnicząca ORPiP w 
Opolu – mgr Sabina Wiatkowska, Pielęgniarka Naczelna WCM w Opolu – mgr Maria 
Grzeczna, a także środowisko pielęgniarskie reprezentowane przez mgr Dorotę Peł-
czyńską, Teresę Szlęzak i dr Jarosława Czepczarza – pracowników Opolskiego Cen-
trum Rehabilitacji w Korfantowie. (Zdjęcie obok - uczestnicy wraz p. Tadeuszem Wa-
lasem wiceprzewodniczącym Małopolskiej ORPiP.) 

Kongres Pielęgniarek Polskich był okazją do określenia kierunków polskiego pielęgniarstwa. Zostały ukazane osiągnięcia 
w zakresie rozwijania standardów praktyki oraz modeli zarządzania opieką pielęgniarską. Prowadzone przez grono wy-
bitnych przedstawicieli wielu dyscyplin i dziedzin z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Byli wśród nich lekarze, 
pielęgniarki, ratownicy medyczni, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, farmakolodzy i wielu innych.

Zawód pielęgniarki i położnej to zawody szczególne, mające sens filozoficzny, społeczny i moralny. Uczestnicząc w Kon-
gresie mieliśmy poczucie sensu jego wykonywania. 

Chwile spędzone w pięknym Krakowie były nieocenione i pełne dobrych wspomnień. 

XII Kongres Pielęgniarek Polskich

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Instytucie Naukowo-Badaw-
czym Księdza Sebastiana Kneippa - Zespole Rehabilitacyj-
no-Wypoczynkowym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu 
Śląskim odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych. To pierwsze wyjazdowe posiedzenie Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w VI Kadencji. Obrady odby-
wały się w pięknej sali balowej na Zamku w Kamieniu Śląskim. 
W czasie posiedzenia Prezes NRPiP dr n. med. Grażyna Rogala 

Informacje z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Warszawie. 

Pawelczyk przekazała bieżące informacje dotyczące poodejmo-
wanych działań przez NIPiP w Warszawie oraz informacje nt. 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Członkowie Na-
czelnej Rady wysłuchali informacji nt. transgranicznej opieki 
zdrowotnej a odpowiedzialności pielęgniarek i położnych. 

Wykład nt. dokumentowania świadczeń zdrowotnych 
realizowanych przez pielęgniarki i położne w opiece 
transgranicznej – prewencji wykroczeń zawodowych zaprezento-
wała Ewa Janiuk, Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej położna NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu. 

W trakcie obrad podjęto m.in., Uchwałę w sprawie zasad wy-
konywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności za-
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Uchwała Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r.

wodowych przez pielęgniarki i położne (prezentujemy na łamach biuletynu) oraz Uchwałę 
w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną prze-
widzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjen-
ta/rodziny (prezentujemy na łamach biuletynu). 

Posiedzenie wyjazdowe Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych było także doskonałą  
okazją do zaprezentowania członkom Naczelnej Rady pięknych okolic i wiejskich terenów 
Opolszczyzny. Wszyscy Członkowie Naczelnej Rady urzeczeni byli  Ośrodkiem i naszymi 
regionalnymi klimatami, gdyż większość z nich po raz pierwszy miała okazję przebywać 
w województwie opolskim. 

Sabina Wiatkowska

w sprawie zasad wykonania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 
poz. 1038 ze zm.), uchwala się, co następuje:

W celu realizacji przez pielęgniarki i położne ustawowego obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodo-
wych, uchwala się co następuje:
§1. 1. Doskonalenie zawodowe pielęgniarki, położnej obejmuje doskonalenie zawodowe w zorganizowanych formach 
kształcenia podyplomowego, zgodnie z art. 66 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) oraz w ramach samokształcenia.
2. Poprzez samokształcenie rozumie się samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych 
z określonej dziedziny pielęgniarstwa lub położnictwa.
§ 2. 1. Pielęgniarka, położna może realizować obowiązek aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w po-
szczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa również poprzez:
1. udział w kursie / szkoleniu podyplomowym nieobjętym przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych, mającym zastosowanie na stanowisku pracy;
2. udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
3. udział w szkoleniu wewnątrzzakładowym / wewnątrzoddziałowym;
4. udział w pracach komisji / zespołów działających na rzecz rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych;
5. opublikowanie: artykułu w czasopismach naukowych, książki naukowej / monografii, książki popularnonaukowej, 
rozdziału / tematu w książce naukowej / monografii, rozdziału / tematu w książce popularnonaukowej, artykułu w cza-
sopiśmie popularnym lub biuletynie informacyjnym okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
6. udział w radzie naukowej, programowej lub kolegium redakcyjnym: czasopisma naukowego lub popularnonaukowe-
go, publikacji zwartej lub biuletynu samorządu zawodowego;
7. uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo / 
położnictwo lub studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Sekretarz NRPiP                                                                         Prezes NRPiP
Joanna Walewander                                                            Grażyna Rogala-Pawelczyk

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla 

funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 
174 poz. 1038 ze zm.) w zw. z art. 4 ust 1 pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje procedurę postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną 
przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny, która stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§2. Ustala się również wzór wniosku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego, 
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP       Prezes NRPiP 
Joanna Walewander       Grażyna Rogala-Pawelczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla 

funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny

procedura postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą 
dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta / rodziny

Procedura dotyczy zasad postępowania pielęgniarki, położnej w przypadku zachowania osoby agresywnej podczas i w 
związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust 

http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za��cznik nr 1 do Uchwa�y Nr 206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za��cznik nr 1 do Uchwa�y Nr 206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za��cznik nr 1 do Uchwa�y Nr 206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za��cznik nr 2 do Uchwa�y Nr 206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za��cznik nr 2 do Uchwa�y Nr 206.doc


8 sierpień - wrzesień 2014 r.

WARTO WIEDZIEĆ

1 pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 
1039 z późn. zm.) korzystających z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zgodnie z art. 11 ust 2 ww. 
ustawy. 

cel 

Zapewnienie ochrony pielęgniarkom i położnym, stworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz prawidłowe i 
niezakłócone wykonywanie przez nich obowiązków służbowych podczas oraz w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych wobec pacjenta.

określenie pojęć

agresja [łac. aggressio ‘napaść’,‘natarcie’], psychol. działanie (fizyczne, słowne,) zmierzające do spowodowania 
szkody, wyrządzenia krzywdy fizycznej lub psychicznej, skierowane na inną osobę, także zamiar takiego działania lub 
względnie trwała tendencja do takich działań.
1. Agresja fizyczna – atak skierowany na inną osobę, w którym atakujący posługuje się określonymi częściami ciała 

lub narzędziami przyjmującym formę uderzenia, potrącenia, kopnięcia, pobicia itp. powodującym zadanie bólu lub 
uszkodzenia ciała.

2. Agresja słowna (werbalna) – posługiwanie się sformułowaniami werbalnymi, szkodliwymi dla atakowanej osoby, 
wywołując w niej strach, poczucie krzywdy lub odrzucenie emocjonalne.

Pobudzenie – to stan psychicznego podniecenia i wzmożonej aktywności.
Osoba agresywna – pacjent, rodzina pacjenta, opiekun itp.
Naruszenie nietykalności cielesnej - to każda umyślna czynność osoby agresywnej oddziałująca na ciało pielęgniarki, 
położnej, która nie jest przez nią akceptowana. Każde bezprawne dotknięcie, upokorzenie lub inny krzywdzący kontakt 
fizyczny (umyślne sprawienie bólu np. kopnięcie, szarpanie za włosy, spoliczkowanie, popchnięcie itp.) lub czynności, 
które są dla niej obraźliwe, krzywdzące, kłopotliwe. 
Czynna napaść – każde działanie zmierzające bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej i wyrządzenia 
w ten sposób dolegliwości fizycznej. Staje się więc przestępstwem dokonanym w chwili przedsięwzięcia działania 
zmierzającego bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej, które w rzeczywistości nie musi nastąpić.
Znieważenie – to każde zachowanie osoby agresywnej, uwłaczające godności osobistej pielęgniarki, położnej, 
stanowiące przejaw lekceważenia, pogardy, mające obelżywy, obraźliwy charakter (obraźliwe słowa, gesty). W praktyce 
jest to używanie w stosunku do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, gesty. 

opis zasad zastosowania procedury 
Warunki:
•	Objęcie pielęgniarki i położnej szczególną ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego możliwe jest 

dopiero po zaistnieniu przesłanek zawartych w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, które muszą wystąpić podczas i w związku z wykonywaniem przez 
pielęgniarkę, położną wskazanych w ww. przepisach prawnych czynności. 

•	Zaistnienie zdarzenia „podczas i w związku” z wykonywaniem przez pielęgniarkę, położną świadczenia zdrowotnego 
oznacza zbieżność czasową i miejscową zachowania osoby agresywnej i wykonywania obowiązków służbowych 
przez funkcjonariusza publicznego niezależnie od miejsca pracy i formy zatrudnienia.

•	Pełnienie obowiązków służbowych przez pielęgniarkę i położną może mieć miejsce również poza godzinami pracy, 
jeśli w tym czasie podejmuje czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jednak musi zaistnieć 
związek czasowo – przyczynowy pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a udzielanym rodzajem świadczeń. 

•	W świetle art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna 
wykonująca czynności, o których mowa poniżej jest traktowana w taki sposób przez prawo, w jaki sposób kodeks 
karny traktuje funkcjonariuszy publicznych. Na przykład: naruszenie jej nietykalności cielesnej, zniewaga czy czynna 
napaść na nią będzie kwalifikowana jako przestępstwo, o którym mowa w przepisach kodeksu karnego. 

Przesłanki:
1. Ochrona prawna przysługująca pielęgniarce objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego podczas 
wykonywania czynności zawodowych polegających na:
•	rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
•	rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
•	planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
•	samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
•	realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
2. Ochrona prawna przysługująca położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego podczas 
wykonywania czynności zawodowych polegających na:
•	rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w 

określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej
•	kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
•	prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
•	przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych 
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 25.06.2014 r.
W Warszawie na wniosek członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady. 
Tematem posiedzenia było omówienie kwestii związanej z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy w spra-
wie zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych ustaw. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni 
Goście – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński, Dyrektor Departamentu 
Organizacji Ochrony Zdrowia Piotr Warczyński, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata Cholewka. W 
trakcie posiedzenia przyjęto stanowisko nr 17 NRPiP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

także porodu z położenia miednicowego;
•	podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia 

łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
•	sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;
•	badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym 

natychmiastowej reanimacji; 
•	realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
•	samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych. 
procedura postępowania pielęgniarki, położnej 

1. W przypadku agresywnych zachowań ze strony osoby agresywnej, pielęgniarka, położna podejmuje działania w 
zakresie:

a. wyciszenia agresji poprzez rozmowę w celu wyjaśnienia powodu jej powstania,
b. zachowania bezpiecznej odległości wobec osoby agresywnej,
c. informowania ww. osoby o przysługującej pielęgniarce, położnej ochronie prawnej przewidzianej dla 

funkcjonariusza publicznego i konsekwencjach prawnych z tym związanych,
2. W przypadku zaistnienia zachowań, jakich dopuściła się osoba agresywna wobec funkcjonariusza publicznego należy:

a. w przypadku zaistnienia przesłanek przestępstwa zawiadomić organa ścigania składając zawiadomienie stanowiące 
załącznik nr 1 o przestępstwie uwzględniając:

•	 okoliczności ze wskazaniem, że do zdarzenia doszło w czasie i w związku z wykonywaniem czynności służbowych 
podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,

•	 wskazać w trakcie, jakich czynności (udzielanego świadczenia) doszło do zdarzenia,
b. odnotować powyższy fakt w obowiązującej dokumentacji medycznej, uwzględniając, powyższe przesłanki,
c. wskazać świadków zdarzenia, jeśli to możliwe z imienia i nazwiska,
d. poinformować niezwłocznie kierownika oddziału / placówki, lekarza dyżurnego, przełożonego o zaistniałej 

sytuacji,
e. w przypadku doznanych obrażeń przez pielęgniarkę, położną, poddanie się badaniu przez biegłego lekarza 

medycyny sądowego. 
ochrona prawnokarna należna funkcjonariuszowi publicznemu

Pielęgniarka i położna objęta ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o 
zawodach pielęgniarki i położnej podczas i w związku z wykonywaniem przez niego świadczeń zdrowotnych chroniony 
jest przez odrębne przepisy Kodeksu Karnego w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści na 
funkcjonariusza publicznego oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Przepisy ustawy karnej odnoszące się do 
ochrony prawnokarnej funkcjonariusza publicznego mają za zadanie chronić godność i nietykalność cielesną pielęgniarek 
i położnych. O naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza można oskarżyć tylko kogoś, kto zrobił to podczas 
pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych lub w związku z nimi i będzie podlegał odpowiedzialności 
prawnokarnej.

1. Przestępstwa popełnione przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu ścigane są z urzędu, a skierowanie aktu 
oskarżenia, inicjowanie dowodów, występowanie przed sądem to obowiązek prokuratora,

2. Sprawca przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu odpowiada surowiej, i zagrożony jest karami: 
grzywny, kary ograniczenia wolności, kary pozbawienia wolności,

3. Organy ścigania po wpłynięciu zawiadomienia winny podjąć działania zmierzające do ukarania sprawcy, nie jest tu 
konieczne uzyskanie wniosku o ściganie od pokrzywdzonego (pielęgniarki, położnej)

4. Odpowiedzialność za napaść na funkcjonariusza została uregulowana odrębnymi przepisami.

podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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Stanowisko nr 17 z dn. 25.06.2014 r.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Stanowisko nr 18 z dn. 25.06.2014 r.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU / WARTO WIEDZIEĆ

Pismo do ministra z dnia 1.07.2014 r.
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Istnieje bardzo wiele miejsc i krajów, które warto odwie-
dzić. Niektóre z nich są bardzo ciepłe, inne raczej zimne. 
Są również takie, których klimat jest zróżnicowany, a więc 
możemy spotkać jednocześnie bardzo ciepłe dni i zimne 
noce. Jednym z takich krajów, posiadającym niezwykle 
urozmaiconą geografię jest Maroko. Nizinne wybrzeże cha-
rakteryzuje się bardzo ciepłym latem i łagodną, słoneczną 
zimą. Górskie obszary narażone są zimą na niskie tempera-
tury i sporą ilość opadów. Jednak latem jest tam przyjem-
nie. Temperatura rośnie, a powietrze staje się suche, tym 
bardziej, im dalej podróżujemy na południe, bo częścią 
tego kraju jest Sahara Zachodnia. Maroko jest krajem o po-
wierzchni 440 tys. m², a z pustynią zajmuje powierzchnię 
770 tys. m², mieszkańców jest około 35 mln ludności.

Najlepszą porą na zwiedzanie Maroka jest okres wiosen-
ny, który trwa od marca do maja, wówczas jest znośna tem-
peratura i nie dokucza wszechobecny kurz, który niemal na 
pewno spotkamy w okresie letnim. Poza tym wiosna jest 
okresem następującym tuż po porze deszczowej, kiedy ro-
ślinność jest wyjątkowo bujna.       

Najlepiej wybrać się samolotem, którym dotrzemy bezpo-
średnio z kilku miast Polski. Z Katowic przelot do Malagi 
trwa ok. 3 godzin i 40 minut, stamtąd autokarem do Alge-
ciras, a następnie przez Cieśninę Gibraltarską promem do 
Ceuty. Inna możliwość podróży to bezpośredni samolot do 
Agadiru ok. 4 godzin lotu. 

Walutą w Maroku jest dirham marokański, niewymie-
nialna waluta mająca zastosowanie tylko na jego terenie. 
Językiem urzędowym jest arabski, a na południu kraju ber-
beryjski. W handlu używany jest język francuski, angielski 
i wiele innych, ponieważ mieszkańcy Maroka mają niezwy-
kłą zdolność do nauki języków obcych. Wielu miejscowych 
przewodników i sprzedawców biegle posługuje się obcym 
językiem wyuczonym przez internet.

Podczas 8 dniowej wycieczki można zobaczyć dużo atrak-
cji i przeżyć niezapomniane chwile. 
Wszystko jest ciekawe i warte ujęcia w obiektywie. 
Należy przestrzegać zasady, że nie fotografuje się lu-
dzi bez ich zgody, mundurowych i meczetu z progu. 
Pierwszy dzień wycieczki na południe Maroka to przylot 
do Agadiru. 

Na płycie lotniska niespodzianka – przed odprawą osobi-
stą obowiązkowe jest wypełnienie karty pobytowej. Pole-
ga to głównie na przepisaniu danych z paszportu, wpisa-
niu swojego zawodu, celu pobytu, daty przylotu a służy do 
nadania numeru wjazdowego. Krótki przejazd do hotelu, z 
którego okien roztacza się widok na Ocean Atlantycki wy-
nagradza kilkugodzinny lot samolotem. Spacer  nad oce-
anem w chłodny wieczór umożliwia poznanie ciekawie 
ulokowanych restauracji.  

Następny dzień to podróż busem przez równinę Sus, bujnie 
porośniętą drzewami cytrusowymi do warownego miasta TA-
RUDANT określanego mianem małego Marrakeszu. Zwie-
dzanie majestatycznych,  XVIII – wiecznych, ciągnących się 
na długości 7 kilometrów murów obronnych z imponującymi 
bastionami i bramami; wizyta na miejscowym arabsko - ber-
beryjskim bazarze, na którym handlarze oferują ceramikę, 
ubrania, skórę, dywany, biżuterię, bogato zdobioną broń i inne 
wyroby rękodzielnicze, z których słynie miasto. Po drodze TA-
LUIN stolica szafranu, którego kwiaty wyglądają jak krokusy, 
sprzedaje się go ważąc w karatach jak kruszec, prawdziwy jest 
tyko ten w pręcikach nigdy sproszkowany. 

Przejazd do położonego na wysokości 1160 m n.p.m. 
OUARZAZATE – stolicy południowego Maroka, z pa-
smem gór Atlasu na horyzoncie. Bogactwo architektury 
warownej sprawia, że trasa ta nazywana jest Drogą Ty-
siąca Kazb. Po zakwaterowaniu w hotelu, ogromną przy-
jemność sprawia kąpiel w basenie. Wilgotność powietrza 
w okolicach 0%, temperatura po godz. 20.00 przekracza-
jąca 30° C, to duże wyzwanie dla nocnego wypoczynku.  
Trzeci dzień to zwiedzanie rozciągających się na powierzch-
ni 30 tys. m² w krajobrazie skalistej pustyni (hamady) Stu-
diów Filmowych Atlas (Atlas Film Corporations Studio) z 
olbrzymimi pseudoegipskimi figurami przed wjazdem. W 
studio zdjęcia i plakaty ze słynnymi gwiazdami filmowymi i 
scenkami m.in. z „Kleopatry”, „Szeherazady”, „Mojżesza”, 
„Gladiatora”, „ Biblii”, w tle przygotowana do kręcenia fil-
mów makieta miasta Jerozolimy sprzed dwóch tysięcy lat. 
Przejazd nad sztuczne jezioro Al-Mansur az-Zahabi, które 
jest jednym ze 130 zbiorników retencyjnych, jego woda na-
wadnia gaje palmowe okolicznych dolin, m.in. Wadi Dara. 
Zwiedzanie kazby TAURIRT, której początki sięgają XVIII 
wieku. Dawniej siedziba rodu Glawich, obecnie jedyne w 
swoim rodzaju miejsce wydarzeń kulturalnych i plenerów 
filmowych (m.in. kinowy hit „Królestwo Niebieskie”). Po 
południu przejazd malowniczą trasą wzdłuż rzeki Dara, 
wśród oaz i kazb do palmowego gaju w ZAGORZE. To 
najdłuższa rzeka Maroka ma ok. 1200 km z tego 1000 km 
płynie pod pustynią. Stąd m.in. woda na pustyni już na głę-
bokości 6-20 m. 

Kolejnego dnia, przejazd do miasteczek TAZZARINE i 
ALNIF, znanych ze skamieniałości wydobywanych przez 
miejscową ludność. Przejazd jedną z najbardziej malowni-
czych tras południowego Maroka w kierunku Erfoud. Mi-
jamy krajobrazy z licznymi gajami palmowymi (m.in. w 
Tafilalt z 800 000 palm daktylowych), z charakterystyczną 

dla tej części kraju architekturą, na którą składają się uforty-
fikowane wioski i spichlerze berberyjskie wkomponowane 
w krajobraz oaz i gór. Wieczorem przyjazd do ERFOUD.  

Późnym popołudniem wycieczka samochodami tereno-
wymi przez pustynię  na spektakularny zachód słońca w 
niewielkiej saharyjskiej oazie MERZOUGA, gdzie zaczy-
na się erg Chebbi – najbardziej popularny fragment Saha-
ry piaszczystej w Maroku. Te imponujące wydmy osiągają 
wysokość 250 m i ciągną się na długości 30 km. 

Po drodze przerwa na miętową herbatę u Marokanki, 
mieszkającej wraz z dziećmi na pustyni w namiotach (jeden 
gościnny i do spania, drugi do pracy dzieci, trzeci „kuchnia 
i łazienka”). „Łazienka” o wymiarach metr na metr i wyso-
ka na ok. 1,5 m, to wydzielona część namiotu, w której na 
stelażu wisi dzbanek z wodą do mycia. Namiot jest gęsto 
utkany z wełny czarnej kozy, która zawiera lanolinę i nie 

Dziennik  z  Maroka

http://crosstown.com.pl/
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przepuszcza wilgoci. W namiocie jest tak czysto, że turyści 
przed wejściem zdejmują buty. Niezwykle dużym wyzwa-
niem dla podróżnych jest wejście przed zachodem słońca 
na wysokie wydmy Sahary, najczęściej - mimo niebezpie-
czeństw- bez butów. Można skusić się na podróż na wiel-
błądzie oczywiście najlepiej by było na mehari (białym). 
Zachód słońca na pustyni to gra kolorów, z każdą minutą 
piasek zmienia kolor z ciemno żółtego na bordowy następ-
nie na szary. 

Po zachodzie słońca w oazie przy dźwiękach muzyki ber-
beryjskiej czeka poczęstunek i zabawa przy ognisku. W 
drodze powrotnej do Erfoud miła przerwa na „bezludziu”, 
gdzie przecina się wiele ubitych kołami samochodów tere-
nowych traktów, bez  znaków i orientacji dla przybyszów 
- przerwa na oglądanie gwiazd i spadających komet. 

Następny dzień to WĄWÓZ TUDRA, który ma kilkaset 
metrów długości, a jego ściany zwężają się i wznoszą na 
wysokość 300 m. Piękne czerwone skały górskie stanowią 
atrakcyjny obiekt do fotografowania. Dobry posiłek w re-
stauracji u podnóża gór. Po obiedzie przejazd wzdłuż doli-
ny rzeki Dades do miasteczka EL-KLAA słynnego z upraw 
niezwykle aromatycznej róży Rosa damascena i produkcji 
różanej wody perfumowanej. Późnym popołudniem powrót 
do OUARZAZATE. Wieczorny spacer pozwala na obser-
wację życia mieszkańców. W restauracjach i kafejkach tyl-
ko mężczyźni zajęci piciem miętowej herbaty i rozmowami 
głównie o pracy, kobiety pilnujące dzieci dyskutują zgro-
madzone na skwerach i murkach. 

W kulturze Maroka najważniejszą kobietą dla mężczyzny 
jest jego matka, a dla kobiety mąż. 
Toast w czasie wesela wznosi się mlekiem. Żałobę po 
śmierci męża ma tylko kobieta przez 4 miesiące i 10 dni. 
Taki ciekawy dla Europejczyka kraj. 

Szóstego dnia po śniadaniu wyjazd do najsłynniejszego 
marokańskiego ksaru (wsi złożonej 
z kazb), AIT BIN HADDOU na skraju rzecznej doliny, 
gdzie znajduje się potężna, najpiękniejsza w całym Maroku 
ufortyfikowana wioska berberyjska w kolorze ochry, wpi-
sana na listę UNESCO. Malowniczość tego miejsca spra-
wiła, że kręcono tu wiele filmów, m.in. „Gladiatora”, „La-
wrence’a z Arabii” czy „Klejnot Nilu”. Przejazd przez góry 
Atlasu Wysokiego malowniczą przełęczą Tizi-n-Tichka na 
wysokości ponad 2260 m n.p.m., do magicznego Czerwo-
nego Miasta – MARRAKESZU. 

Po obiedzie spacer po urokliwej i tajemniczej marrake-
skiej medynie wpisanej na listę UNESCO, wizyta w me-
dresie Ben Jusufa – jednej z największych i najlepszych 
szkół koranicznych w krajach Maghrebu, słynny plac 
Cudów – Dżamaa Al-Fna – gdzie, po zachodzie słońca 
rozpoczyna się największy niewyreżyserowany spektakl 
uliczny na świecie. Można tu zobaczyć zaklinaczy węży, 
tancerzy, akrobatów, muzyków, miejscowych legendziarzy 
i znachorów, „nauczycieli anatomii”, a wszystko to wśród 
egzotycznych dźwięków, rytmów i zapachów. Urok zaku-
pów polega w Maroku na targowaniu się, to obowiązko-
wy rytuał zakupów, by nie narazić się u sprzedającego na 
śmieszność.  Nie należy zaczynać targowania jeśli nie ma 
się zamiaru kupić produktu, ponieważ jest to w złym to-
nie i można z kolei narazić się na „rzucenie uroku”. Ma-
rokańczycy wierzą w dżiny (złe duchy), a najgorszy to 
Aisza Kandisza. Kwota, którą zapłacimy za oferowany 
towar nie powinna przekraczać 30 do 40% kwoty wyj-
ściowej. Na kupowanie trzeba w związku z tym mieć dużo 
czasu. Ceny nie są wystawione i inne obowiązują dla miej-
scowych, inne dla Arabów a jeszcze inne dla turystów.  
Przedostatni dzień to zwiedzanie Marrakeszu: XII-wieczny 
meczet Al-Kutubija (z zewnątrz) – najważniejsza świąty-
nia muzułmańska Marrakeszu, najwyższy obiekt na marra-
keskiej medynie, duma miasta i jego najważniejszy punkt 
orientacyjny; bujny ogród Majorelle z domem słynnego 
projektanta mody Yves’a Saint-Laurenta, który ujmuje tro-
pikalną atmosferą bugenwilli, bambusów i hibiskusów oraz 
ponad 1800 gatunkami kaktusów, wizyta w XIX-wiecznym 
pałacu El-Bahia, jednej z najpiękniejszych rezydencji mia-
sta. Po południu przejazd do AGADIRU – popularnego ku-
rortu nadmorskiego w Maroku z 6-kilometrową złotą plażą. 
Popołudniowy spacer po mieście i promenadzie stanowi 
uzupełnienie wrażeń całego dnia.

W ostatnim dniu pobytu trzeba kupić prezenty. Najlepiej 
na suku niestety oddalonym od hotelu ponad 4 kilometry. 
Szybko mija spacer przez miasto wśród przepięknych ho-
teli i obok rezydencji króla. Król Maroka kontroluje całą 
gospodarkę, ma w kraju około 40 rezydencji. Szacuje się  
że utrzymanie rodziny królewskiej kosztuje mieszkańców 
około 144 mln. funtów brytyjskich rocznie. Na suku (wiel-
ka hala targowa poprzecinana „tysiącem” uliczek) trzeba 
pilnować drogi bo łatwo się zgubić. 

Czy to koniec wrażeń z tego kraju? Niekoniecznie. Po 
przyjeździe na lotnisko w Agadirze – niespodzianka – opóź-
niony o 50 minut przylot samolotu, który zabiera turystów 
do Polski. Wszystko za sprawą lotu pod wiatr.

Z powrotem przy sprzyjającym już wietrze przylot do Ka-
towic przed czasem z prędkością przelotową 1000 km na 
godzinę względem Ziemi i postanowienie powrotu do Ma-
roka „po pozostawione na zawsze w pokojach hotelowych 
osobiste rzeczy mojego męża.”

Elżbieta D.
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Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła w Opolu  

zaprasza 
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE  

do skorzystania z bezpłatnego szkolenia  
z zakresu zdrowia jamy ustnej małych dzieci. 

 
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” współfinansowanego  

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi. 
Współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Ministerstwo Zdrowia, będące jednocześnie 

honorowym patronem projektu. 
 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zatrudnienie w placówce umożliwiającej kontakt  
z rodzicami/opiekunami dzieci w wielu od 0-2 lat. 

 
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują ciekawe materiały do przekazania rodzicom/opiekunom. 

 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia. 

 
Więcej informacji: 

 
http://www.zebymalegodziecka.pl/ 

 
http://www.wsm.opole.pl/1060/zeby-malego-dziecka.html 

 
Biuro Partnera Projektu: 

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,  

ul. Katowicka 68, 45-269 Opole 

tel. 77 44 23 527 lub 603 662 204   

email:rekrutacjasppw@wsm.opole.pl 

Kartę zgłoszeniową,  wypełnioną należy odesłać na adres uczelni. Serdecznie zapraszamy. 

Tematyka szkolenia to m.in.: 
 Jak powstaje próchnica, 
 Próchnica wczesnego dzieciństwa, 
 Zęby mleczne i stałe, 
 Odżywianie w czasie ciąży, 
 Szczotkowanie zębów maluchów pod kontrolą rodzicielską, 
 Dieta w przeciwdziałaniu próchnicy  zębów, 
 Ochrona jamy ustnej noworodka i niemowlęcia. 

 

 



Nadeszło lato

Rozszalały się pszczoły w ogrodzie, 
jedna drugiej coś brzęczy do ucha. 
Lato dziś przyszło o wschodzie, 
nektarowa więc w lipie zawierucha! 

Zboża dostojnie prężą swe kłosy 
na pełne radości spotkanie, 
trawa na łące rozczesuje włosy, 
ach, przyszła pora na kochanie! 

Wiśnie wiśniowo usta malują, 
truskawki kwaszą się nieco,że przez 
czereśnie, trochę za wcześnie 
w zapomnienie z wiosną ulecą. 

W parkach ćwierkaniem się rozćwierkało, 
powietrze drganiem faluje, 
żyto do góry ziarnem strzeliło 
świat wypiękniał, aż nie pojmuje. 

A lato nic sobie z tego nie robi, 
zajęte jedzeniem jagódek, 
zielenią łąki oplata swe nogi, 
maliną brudzi podbródek. 

Na skrzydłach motylich wysoko wzlatuje, 
słonecznikom zagląda w nasiona, 
w obłokach białych zwiewnie szybuje, 
słońce trzymając w ramionach. 

/Anna G/
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