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Szanowni Państwo. Koleżanki i koledzy.

Wydawać by się mogło, iż okres wakacyjny oraz doskwierające od kilku tygodni upały zmniejszą ak-
tywność zawodową środowiska pielęgniarek i położnych i nic bardziej mylnego. Lipiec był miesiącem, 
w którym po trwających długich negocjacjach, zawarto porozumienie w zakresie polepszenia dotychcza-
sowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce. W bieżącym 
numerze prezentujemy szczegółową informację na temat podpisanego porozumienia. 

Prezentujemy także wywiad z pielęgniarką Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, która w tym roku obcho-
dzi 45-lecie pracy zawodowej.

Komunikacja w sporach i umiejętność prowadzenia rozmowy to niezwykle ciekawy artykuł, w którym 
zaprezentowane są podpowiedzi na co warto zwracać szczególną uwagę w kontaktach z pacjentem.  

Rola pielęgniarki w procesie wsparcia osieroconej rodziny, to materiał do refleksji i przemyśleń dla 
każdej z osób pracujących z pacjentem szczególnie w ostatnim okresie życia.

W końcowej części Biuletynu prezentujemy informacje dotyczące jubileuszu powstania jednej z naj-
starszych szkół pielęgniarskich na Opolszczyźnie oraz ogłoszenia konkursowe. 

Życzę interesującej lektury
 Wiesław Duda

Redaktor Naczelny  

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie porozumienia zawartego z pielęgniarkami i położnymi

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie po-
między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgnia-
rek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

• Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
• Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od  

1 stycznia 2019 roku;
• Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia;
• Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
• Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kie-

rownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków 
pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniar-
stwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wy-
pracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie 
Ministrów. Szczegółowa treść porozumienia znajduje się na stronach Ministerstwa Zdrowia, Naczel-
nej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz na stronach Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.
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I N F O R M A C J A
w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018r.

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte  
w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Mini-
strem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowa-
dzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych 
warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wy-
konujących zawód w Polsce.

Porozumienie obejmuje następujące obszary:

Wynagrodzenia:
W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki  

4 x 400 brutto po 2019 roku, wychodząc naprzeciw 
żądaniom środowiska ze sporów zbiorowych w roku 
2015 (wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1500 zł), 
strony porozumiały się, że środki finansowe prze-
kazywane przez NFZ do świadczeniodawców na 
podstawie OWU będą nadal przekazywane także po  
31-08-2019r. tj. w kwocie po 1.600 zł brutto mie-
sięcznie na jeden etat lub równoważnik etatu.

Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione 
na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę zawarte 
na podstawie Kodeksu pracy), które otrzymują aktu-
alnie środki z podwyżki 4 x 400 zł brutto otrzymają 
na ich podstawie od 01-09-2018r. wzrost miesięczne-
go wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniej-
szej niż 1.100 zł w przeliczeniu na pełen etat. Dodat-
kowo dla tej grupy osób od 01-07-2019r. miesięczne 
wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 
100 zł (łącznie, zatem o kwotę 1.200 zł). Te obligato-
ryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca po-
kryć z kwoty 1.600 zł brutto, jaką będzie otrzymywał 
od 01-09-2018r. z NFZ na podstawie OWU.

Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia 
zasadniczego o kwotę 1.100 zł (a od 01-07-2019r.  
o kolejne 100 zł) koszty tej podwyżki dla danej pie-
lęgniarki lub położnej nie przekroczą łącznie z po-
chodnymi i składkami ZUS obciążającymi pra-
codawcę kwoty 1.600 zł brutto to pracodawca 
będzie zobowiązany tej pielęgniarce lub położnej 
dopłacać nadal dodatek miesięczny do wynagro-
dzenia (chyba, że będzie inne porozumienie w tej 
sprawie z Zakładową lub Międzyzakładową Organi-
zacją Związkową OZZPiP). Wynika to z uzgodnienia,  
że w pozostałym zakresie warunki przekazywania 
świadczeń z OWU nie ulegną zmianie, w tym pozo-
staną niezmienione mechanizmy podziału środków 
w danym podmiocie leczniczym (UWAGA! Zostaje 
zachowana zasada równego ich podziału w równej 
miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat lub 
równoważnik etatu).

Przykład:
W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniar-

ka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym eta-
cie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje  
w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma 
dodatków świątecznych oraz za prace w porze noc-
nej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r.  
do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodze-
nia kwotę 1.600 zł brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. 
pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia za-
sadniczego o kwotę 1.100 zł miesięcznie. Zatem koszt 
tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:

1.100 zł powiększone o składki ZUS obciążające 
pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przy-
padku tzw. brutto to) = ok. 1.330 zł – (a winno być 
brutto 1600 zł). Wobec tego pielęgniarka będzie mu-
siała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do 
miesięcznego wynagrodzenia, na który pracodaw-
ca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wylicze-
nia 1.600 zł – 1.330 zł). Przypominamy o potrąceniu 
z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika.

Podkreślamy, zatem że żadna z osób pracujących 
na etacie, które będą miały włączone dotychcza-
sowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 
nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku  
2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze sta-
żu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych  
i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty 
dodatku 3 x 400=1200 brutto. Kwoty na cele tej re-
gulacji będą ujęte w nowelizacji Rozporządzenia MZ 
oraz w planach finansowych NFZ.

Porozumienie z 09-07-2018r. nie zmienia zasa-
dy dalszego przekazywania środków na podstawie 
OWU do pielęgniarek i położnych zatrudnionych  
na podstawie umów zlecenia.

Porozumienie nie kwestionuje również zasady 
udziału pielęgniarek i położnych w podziale środków 
przekazywanych na podstawie OWU, jeżeli pracują 
w kilku miejscach pracy w wymiarze przekraczają-
cym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu.

Informacja bardzo ważna i korzystna dla śro-
dowiska pielęgniarek i położnych zatrudnionych 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Poro-
zumienie z 09-07-2018r. reguluje zasady wzrostu wy-
nagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy w POZ.
1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz pielę-
gniarki szkolne otrzymają podwyżkę wynagrodze-
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nia zasadniczego od 01-09-2018r. o kwotę 1.100 zł  
(od 01-07-2019r. o dalszą kwotę 100 zł) także w sy-
tuacji, gdy z uwagi na zbyt niską liczbę zapisanych 
pacjentów wzrost stawki kapitacyjnej, jaki otrzy-
muje dla tych osób pracodawca z NFZ nie wystar-
czy na pokrycie tej podwyżki.
2/ Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń za-
sadniczych otrzymają również pozostałe pielęgniarki  
i położne POZ (nie mające tzw. aktywnych list pa-
cjentów, a pracujące w gabinetach lekarskich lub 
punktach szczepień tzw. pielęgniarki praktyki).

Strony w terminie 3 miesięcy powrócą na forum 
Rady Dialogu Społecznego do rozmów celem zmiany 
obowiązujących obecnie współczynników pracy tak, 
aby odzwierciedlały one wykształcenie, kompeten-
cje oraz odpowiedzialność pracowników.

Duży wpływ na wynagrodzenia będzie mieć uzy-
skana zgoda Ministra Zdrowia oraz przede wszyst-
kim Prezesa NFZ, aby świadczeniodawcy dwa razy 
w roku uaktualniali zgłaszane do NFZ listy pielę-
gniarek i położnych na potrzeby uzyskania środ-
ków na podstawie OWU. Ma to znaczenie szczegól-
nie dla nowo wchodzących do zawodu pielęgniarek 
i położnych, które prawo do wykonywania zawodu 
otrzymują po 1 sierpnia danego roku. Zapis ten ma 
również znaczenie dla pielęgniarek i położnych, któ-
re w trakcie roku będą chciały zmienić pracodaw-
cę, co może być jeszcze częstsze po wprowadzeniu 
obligatoryjnych norm zatrudnienia w lecznictwie  
szpitalnym.

Uzyskano również deklarację Ministra Zdrowia, 
że zapewni w jednostkach podległych lub nadzo-
rowanych przez MZ finansowanych z budżetu pań-
stwa (a nie z NFZ) wzrost wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. 
Pielęgniarki i położne w tych podmiotach były poza 
działaniem podwyżki 4 x 400 zł (bo ich pracodawca 
nie miał kontraktu z NFZ), ale dotąd praktyką było 
uzyskiwanie przez te pielęgniarki i położne analo-
gicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym wyma-
gało to, co roku rozmów z MZ. Ponadto MZ zgodził 
się objąć tą zasadą także pielęgniarki i położne wy-
konujące zawód w stacjach sanitarno – epidemio-
logicznych.

Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019r. nowego 
świadczenia kontraktowanego przez NFZ tzw. pora-
dy pielęgniarskiej.

Warunki pracy:
Strony uzgodniły wejście w życie z dniem  

01-01-2019r. norm zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych, jako warunku kontraktowania świad-
czeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo 
szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania 
zatrudnienia w oparciu o równoważniki zatrudnienia 

0,6 w oddziałach zachowawczych i 0,7 w oddziałach 
zabiegowych na łóżko, przy czym od 01-07-2019r. 
dla oddziałów pediatrycznych równoważniki za-
trudnienia będą wyższe – 0,8 w oddziałach za-
chowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych  
na łóżko).

Strony uzgodniły również sukcesywne wprowa-
dzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w obszarach opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 
rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, sta-
cjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej oraz opieka pa-
liatywna i hospicyjna.

Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019r. płat-
nego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocz-
nie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć 
na indywidualne dokształcanie się, w szczególności 
na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach 
naukowych.

Pozostałe kwestie:
Minister Zdrowia ma zapewnić realizację wspar-

cia wejścia do zawodu pielęgniarek i położnych 
poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i ab-
solwentów podejmujących pracę w Polsce.

Minister Zdrowia akceptuje postulat zmiany 
przepisów regulujących przeprowadzanie kon-
kursów na stanowiska kierownicze w niektórych 
podmiotach leczniczych.

Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwia-
jące zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych 
podejmujących służbę w Wojskach Obrony Tery-
torialnej (uatrakcyjni ofertę podjęcia częściowo od-
płatnej służby), ale będzie zachowana zasada całko-
witej dobrowolności (służbę w WOT podejmować 
będą tylko osoby tym zainteresowane).

Strony porozumiały się także, że w przypadku 
dokonywania w przyszłości zmian systemowych  
w ochronie zdrowia, zmiany te będą konsultowane  
ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.

Dodatkowo strony umówiły się, że od marca 2019r. 
rozpoczną prace nad projektem ustawy, która docelo-
wo zastąpi rozwiązania zawarte w rozporządzeniach 
dotyczących OWU. Ponadto Strony uznały, że jest po-
trzeba dostosowania dokumentu „Strategia na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”,  
a także przedłożenia jego finalnej wersji – w termi-
nie do 31-12-2018r. – do przyjęcia przez Radę Mini-
strów do realizacji, jako program rządowy.

OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania 
ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do dnia 
01-01-2021r., ale pod warunkiem realizacji posta-
nowień Porozumienia. Dodatkowo strony umówiły 
się, że w styczniu 2020r. podejmą rozmowy mające 
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ocenić realizację postanowień Porozumienia.

Zawarte Porozumienie i związane z nim przekaza-
nie zewnętrznych środków na wzrosty wynagrodzeń 
grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz po-
prawa warunków pracy mają być jedynie pomocą dla 
pracodawców do wdrożenia w swoich zakładach 
pracy własnych indywidualnych rozwiązań.

Podane w Porozumieniu wzrosty wynagrodzeń za-
sadniczych zostały zapisane, jako nie niższe. 

Porozumienie z dnia 09-07-2018r. nie zabrania  
i nie ogranicza możliwości prowadzenia w poszcze-
gólnych zakładach pracy negocjacji dot. przeka-
zania dodatkowych środków (pochodzących od 
pracodawcy) dla uzupełnienia puli środków prze-
kazywanych na podstawie w/w Porozumienia.

Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje 
Związkowe OZZPiP mają prawo prowadzić teraz jak 

i w przyszłości negocjacje płacowe, a także negocja-
cje dotyczące warunków pracy grupy zawodowej pie-
lęgniarek i położnych, czy to w trybie zwykłym tj.  
z wykorzystaniem ustawy o związkach zawodowych, 
czy też w trybie nadzwyczajnym tj. z wykorzysta-
niem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Oczywiście Porozumienie z 09-07-2018r. nie za-
brania i nie ogranicza również naszych Zakładowych

 i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych 
OZZPiP do udziału w negocjacjach płacowych, jakie 
będą prowadzić w przyszłości pracodawcy ze wszyst-
kimi innymi organizacjami związkowymi dotyczący-
mi ogólnozakładowych wzrostów wynagrodzeń.

OZZPiP i NRPIP zobowiązały się natomiast,  
że będą pomagały rozwiązywać lokalne spory w pod-
miotach leczniczych, w których uczestniczyć będą 
środowiska pielęgniarek i położnych.

Teresa Osadczuk–Witkowska – pielęgniarka z … 
45 letnim stażem zawodowym

W tym roku pierwszego 
września, minie już 45 lat 
pracy zawodowej w cha-
rakterze pielęgniarki. Co 
skłoniło Panią do wybra-
nia tego zawodu? 

To bardzo trudne pytanie. 
Jak sobie przypominam, to 
w ankiecie po I praktyce 
zawodowej podczas nauki 
w Liceum Medycznym, na-
pisałam, że gdybym miała 
możliwość to bym zrezy-

gnowała z dalszej nauki. Szczerze mówiąc to nie bar-
dzo mi się podobała praca pielęgniarki. Jednak po-
zostałam i ukończyłam Liceum z wynikiem jednym  
z lepszych w klasie. 

Obecnie mogę powiedzieć, że stało się dobrze.  
Te 45 lat pracy świadczyć mogą pozytywnie o moim 
wyborze i karierze zawodowej.

Dlaczego po ukończeniu szkoły w roku 1973, 
wybrała Pani pracę pielęgniarki w Oddziale No-
worodków Szpitala Ginekologiczno Położniczego 
w Opolu?

I praca i wybór oddziału noworodkowego w Opolu 
spowodowany był tym, że tam zdecydowało się pod-
jąć pracę 6  koleżanek z którymi kończyłam Liceum 
Medyczne. 

Razem pracowałyśmy, razem mieszkałyśmy w ho-
telu, razem dorastałyśmy. Wydawało mi się, że nie 
mogłam postąpić inaczej. Pracowałam tam niepełny 

rok, gdyż w mojej ocenie, tyle wystarczyło do zapo-
znania się  z zawodem pielęgniarki. Pragnęłam  zmie-
nić profil, uczyć się i zdobywać kolejne doświadcze-
nia zawodowe. 

Rok 1974 i całkowita zmiana charakteru pracy, 
przejście do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
i od razu chyba najtrudniejszy Oddział Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej, Neurotraumatologii, 
Intensywnej Terapii.

O podjęciu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym, w Oddziale Intensywnej Terapii i Neu-
rotraumatologii, zdecydowała proza życia, a więc 
otrzymanie pokoju jednoosobowego w hotelu pielę-
gniarskim przy ul. Kośnego.

Był to intensywny okres edukacji zawodowej, do-
świadczeń pod okiem wspaniałej pielęgniarki oddzia-
łowej Ireny Krupińskiej. 

Po wydzieleniu Oddziału Intensywnej Terapii  
z Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, prze-
szłam do pracy na odcinku Neurotraumatologii.

Tutaj chcę wspomnieć dr Marę Ładzińską i dr Ka-
zimierza Ładzińskiego, którzy  prowadzili,  ten odci-
nek. Byli to wspaniali nauczyciele zawodu, ale także 
bardzo dobrzy współpracownicy znakomicie działa-
jącego zespołu terapeutycznego. W sposób taktowny, 
cierpliwy, przejrzysty uczyli nas pracy pielęgniarskiej  
przez duże ,,P”. Byli zawsze dostępni dla każdej pie-
lęgniarki, a zawód ten traktowali z ogromnym sza-
cunkiem. Staliśmy się dobrymi znajomymi. W gronie 
pielęgniarek z Neurotraumatologii spotykaliśmy się 
także poza pracą. Pielęgniarki wówczas pracujące  
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to osoby wysoko oceniane przez środowisko w póź-
niejszym życiu zawodowym.

To także okres dorastania, poznawania i zawią-
zywania przyjaźni, mogę powiedzieć na całe życie. 
Także czas nauki, współżycia koleżeńskiego i miłych 
wspomnień z życia ,,hotelowego” (wspólnego goto-
wania, prania, czy też opalania latem za hotelem).

Kilkunastoletnie doświadczenia  nabyte w tym 
Oddziale, umożliwiły podjęcie decyzji o objęciu 
stanowiska pielęgniarki Oddziałowej na Chirurgii 
Dziecięcej. Jak Pani wspomina ten okres?

Pracę pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Chirur-
gii Dziecięcej zaproponowała mi ówczesna ordyna-
tor dr Halina Pławszewska. W tym czasie byłam już 
mamą i pracowałam jako pielęgniarka odcinkowa  
w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, na 
odcinku kobiecym. Bez większego zastanowienia 
zdecydowałam się podjąć zadania. 

Było to niesamowite wyzwanie. Oddział dziecięcy, 
to inni lekarze, inni pacjenci, a także ważni w proce-
sie leczenia rodzice dzieci. W tym czasie rodzice nie 
mogli przebywać z dziećmi leczonymi w Oddziale. 
Sprawiało to wiele trudności, ale także prowadziło 
do dyskusji w gronie pielęgniarek, czasami lekarzy 
o potrzebie zmian w tym zakresie. Wówczas też pod-
jęłam decyzję, że pora na podjęcie studiów o kierun-
ku pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, mimo, 
że byłam już po raz drugi mamą, a praca w oddzia-
le z dziećmi była wyczerpująca, lecz dająca wiele 
radości i satysfakcji. Studia te bardzo pomogły mi  
w rozwoju zawodowym. W zdobyciu szerszej wiedzy 
o zarządzaniu ludźmi, ale także pozwoliły na rozwój 
w zakresie psychologii dziecięcej, prowadzenia szko-
leń dla pielęgniarek, wsparcia ich w pracy i zachęca-
nia do zdobywania wiedzy. 

W tym czasie, jak pamiętam, pierwszy raz poje-
chałam z pielęgniarką z oddziału Magdą Herdą, na 
konferencję ogólnopolską do Olsztyna organizowaną 
przez pielęgniarki tamtejszego Szpitala Dziecięcego. 
Nowe wrażenia, inne możliwości do rozwoju.

Moje doświadczenia potwierdzały, że edukacja, 
wyjazdy i rozmowy w gronie pielęgniarek z różnych 
szpitali, to droga do sukcesu zawodowego, ale także 
możliwość zdobywania pewności siebie w rozmo-
wach ze współpracownikami.

Był to czas dyskusji, pisania pracy magisterskiej 
na temat ,,Prawa dziecka w szpitalu”.  Badania, któ-
re przeprowadziłam wśród lekarzy, pielęgniarek, ro-
dziców i dzieci pozwoliły mi podnieść kwalifikacje,  
a także zostały wysoko ocenione na uczelni. 

Zachętą do tych wyzwań były uśmiechy dziecię-
cych pacjentów, ale także moich córek, które kontro-
lowały każdą ocenę z egzaminów na studiach oczeku-
jąc mojego powrotu do domu w soboty lub niedziele.

Rok 1996, to kolejna zmiana i kolejne wyzwania. 
Tym razem stanowisko oddziałowej w Oddziale 
Chorób Zakaźnych, dlaczego ten oddział?

Przepracowałam 10 lat ze wspaniałymi ludźmi. 
Stale się docieraliśmy, ale okres ten mile wspomi-
nam, gdyż mimo że prowadziliśmy często burzliwe 
dyskusje zawsze potrafiliśmy wypracować wspól-
ne rozwiązania. Dotyczyły one współpracy, opie-
ki, wykonywania obowiązków, odpowiedzialności, 
ale także samodzielności zawodowej pielęgniarek.  
Te rozmowy spowodowały, że zaczynałyśmy walczyć 
o to, aby naszą pracę  doceniano, a nasz zawód dawał 
zadowolenie i prowadził do sukcesu zawodowego. 
Przyszedł  jednak czas na zmiany i nowe wyzwania.

Podjęłam pracę, wygrywając konkurs na pielę-
gniarkę oddziałową w Oddziale Chorób Zakaźnych. 
Zupełnie inny profil pracy, inni pacjenci, inne scho-
rzenia. Ale od czego są książki? Trzeba było powró-
cić do książek o chorobach zakaźnych. 

W Oddziale tym, od lat pracowały te same pielę-
gniarki, nie wychodzące poza obręb chorób zakaź-
nych. Taki był czas. Zapragnęłam coś zmienić. Zaczę-
łam zachęcać do szkoleń i edukacji. Podczas mojego 
krótkiego okresu pracy jedna z pielęgniarek została  
specjalistką z zakresu pielęgniarstwa zachowawcze-
go. Był to czas spotkań oddziałowych z pielęgniar-
kami i lekarzami,  czas wspólnych wigilii i bliższego 
zżycia się personelu. Odchodzące na emeryturę pie-
lęgniarki miały grupowe - od wszystkich podzięko-
wania za wspólną pracę, co spotykało się z wdzięcz-
nością i wielkim niekiedy wzruszeniem. Cieszę się,  
że mogłam to organizować.

Z tego Oddziału, wyszła niespodziewanie dla mnie 
propozycja objęcia stanowiska Pełnomocnika Woje-
wody ds. Zapobiegania AIDS i Narkomanii. Wydało 
mi się, że to docenienie moich umiejętności nie tylko 
zawodowych.

Jest rok 2000, podejmuje się Pani kolejnego  
wyzwania. Decyzja pracy w Urzędzie Wojewódz-
kim na stanowisku Pełnomocnika Wojewody  
ds. Zapobiegania AIDS i Narkomanii, a co z pielę-
gniarstwem? 

Nigdy nie zapominałam o pielęgniarkach. Nadal 
współpracowałam ze środowiskiem pielęgniarskim, 
organizowałam szkolenia i konferencje. Był to rów-
nież czas nowych wyzwań, nowych możliwości, zna-
jomości, czasami nawet przyjaźni. 

Okres ten wspominam jako sukces pielęgniarski, 
ale też czas sprawdzenia swoich zdolności współ-
pracy z różnymi ludźmi i organizacjami. Szczególnie 
owocna była współpraca z Wojewodą Adamem Pęzio-
łem, ks. Arkadiuszem Nowakiem, czy też Krajowym 
Centrum ds. AIDS. Wdrażano wówczas bezpłatne le-
czenie pracowników, u których doszło do ekspozycji 
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zawodowej. Uczestniczyłam w opracowywaniu zale-
ceń tyczących tego tematu. Niestety nadeszły wybory 
i zmiana wojewody, co spowodowało mój powrót do 
szpitala z którym nigdy nie zerwałam więzi.

Po powrocie do pracy w Szpitalu Wojewódzkim, 
najpierw poradnie specjalistycznie, a następnie 
ponownie objęcie stanowiska pielęgniarki oddzia-
łowej, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycz-
nej. W tym roku minie już 15 lat na tym stanowi-
sku. Jak ocenia Pani ten okres pracy?

Dla mnie to strefa dojrzałości, w której mogłam 
wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie. Po-
mimo wieku, nadal się dokształcam, uczestniczę  
w konferencjach, których też wiele zorganizowałam. 
Zachęcam zawsze pielęgniarki do brania czynnego 
w nich udziału. Mamy czym się pochwalić i pokazać 
nasz ZAWÓD. 

Pełnienie funkcji pielęgniarki oddziałowej, to duża 
samodzielność i odpowiedzialność.

Cieszę się, że ,,moje pielęgniarki”, jeśli mogę tak 
napisać, dokształcają się, zdobywają specjalizacje, 
kończą studia, poszerzają swoje horyzonty. Pewnie 
wiele z Pań potwierdzi, że stale tłumaczę, rozmawiam 
i zachęcam do nauki. Stwierdzam i przekazuję, że je-
dynie umiejętności zawodowe, szerokie horyzonty, 
wiedza, nie tylko zawodowa, pozwoli pielęgniarkom 
na obronę swoich praw, swojej samodzielności zawo-
dowej, domagania się lepszych warunków pracy, czy 
też wyższego uposażenia. Krytykuję i nie pozwalam 
na kłótnie, awantury, czy nieuzasadnione krytyczne 
uwagi wobec siebie. Namawiam do wzajemnego sza-
cunku.  Cieszę się wraz z pielęgniarkami, gdy pacjen-
ci i ich bliscy chwalą oraz pozytywnie oceniają pracę 
pielęgniarek w oddziale. W przypadku negatywnych 
opinii wyjaśniam co jest ich powodem, co można po-
prawić czy usprawnić.

Ukończyłam w 2008 roku studia podyplomowe 
dwu -semestralne w zakresie ,,Organizacji i zarzą-
dzania w ochronie zdrowia” oraz w roku 2014 dwu-
semestralne studia podyplomowe w zakresie ,,Zarzą-
dzania podmiotami leczniczymi”.

Podczas mojej pracy w Oddziale oraz pełnieniu 
równocześnie funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania w Szpitalu, nie obserwuję 
znaczącej fluktuacji personelu, co świadczy o skutecz-
ności metody zarządzania. Jednocześnie żałuję, że czę-
ściej nie mogę nagradzać ciężkiej pracy pielęgniarek  
z którymi pracuję. Często odczuwam pomoc i wspo-
maganie współpracownic. Mamy dobry kontakt inter-
personalny. Zawsze jestem przygotowana do rozmowy 
i pomocy, ale też wymagam tego od pielęgniarki. 

Mogę w tym miejscu powiedzieć – Dziękuję Pa-
niom Pielęgniarkom, z którymi miałam przyjemność 
pracować za ich trud i życzliwość. Mam satysfakcję, 
że dwie pielęgniarki - koleżanki, które rozpoczynały 
pracę pod moim zarządzaniem, pełni funkcje pielę-
gniarek oddziałowych. Inne mają szansę nimi zostać.

Obecnie przychodzi mi także żegnać Ordynato-
ra Oddziału, z którym miałam możliwość pracować 
przez te 15 lat. Dziękuję za umożliwienie mi, bez 
większych zaburzeń, prowadzenia Zespołu Pielęgnia-
rek w Oddziale.

Podczas naszej rozmowy starałem się jak naj-
więcej dowiedzieć o życiu zawodowym pielęgniarki 
z ogromnym doświadczeniem i niestety długim już 
45 letnim stażem pracy, a co z życiem prywatnym?

W ciągu 45 lat mojej pracy, w tym 27 lat pracy pie-
lęgniarki oddziałowej, było mi dane, współpracować 
z wieloma pielęgniarkami, ordynatorami i lekarzami. 
Miałam możność  poznania wielu osób z zespołu te-
rapeutycznego, wielu współpracowników, których 
mile wspominam. Z wieloma spotykam się w róż-
nych okolicznościach. Pozdrawiają mnie, odświeża-
my wspomnienia, przypominamy wspólnie spędzone 
chwile. To miłe, że mogę liczyć też na wsparcie swo-
ich dawnych i obecnych współpracowników, koleża-
nek – pielęgniarek, czy też na uśmiech i najzwyczaj-
niejsze ,,Dzień dobry”.

W 2016 roku z okazji jubileuszu 60- lecia Oddziału 
Chirurgii Dziecięcej w Opolu, gdzie przez 10 lat peł-
niłam funkcję pielęgniarki oddziałowej, zostałam wy-
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różniona przez Marszałka Województwa Opolskiego 
Odznaką Honorową ,,Za zasługi dla Województwa 
Opolskiego” (zdj. str. 7) oraz otrzymałam Honorowe 
odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych na-
dane Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych. 

Jeśli zdecyduję się na całkowite przejście na emery-
turę to chyba będzie to zasłużony odpoczynek. Będę 
mogła się cieszyć tym co powoduje, że odpoczywam. 
Lubię czytać, poszerzać horyzonty, dokształcać się. 
Każde wakacje to poznawanie innych krajów. Mile 
wspominam i chętnie odwiedzam piękne miejsca  
w Polsce. Mam nadzieję, że moja kondycja, hart du-
cha pozwoli mi na dalsze wojaże. Liczę na to, że będę 
miała czas dla moich bliskich, znajomych i przyja-
ciół, a oni nie zapomną o mnie.

Jestem babcią, mam dwie wspaniałe córki i troje 
wnuków. 

Rozmawiał Wiesław Duda

Wszyscy jesteśmy pacjentami
Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania do-

tyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,  
mają wpływ na powstawanie wielu sporów, konflik-
tów oraz problemów, w tym finansowych obejmują-
cych różne grupy zawodowe. Sytuacje takie powodu-
ją stres, utratę zaufania oraz dużą niepewność. 

Każde przedsiębiorstwo, firma czy placówka ochro-
ny zdrowia do jej sprawnego funkcjonowania potrze-
buje odpowiednich kierunków działań, w których nie-
zwykle istotne są różnorodne zasoby, w tym majątkowe 
(nieruchomości), rzeczowe (sprzęt), finansowe (pienią-
dze), osobowe oraz racjonalny PR (public relation). 

Mając na uwadze odpowiedni poziom każdego  
z zasobów, szpitale, poradnie czy inne placówki me-
dyczne dysponują możliwościami pozwalającymi za-
spokoić potrzeby zdrowotne pacjentów. 

Jeśli natomiast, któryś z nich jest ograniczony 
bez względu na przyczynę, to co się dzieje? Wów-
czas powstają nieporozumienia, spory czy konflikty 
z którymi jeszcze zbyt często nie potrafimy sobie  
w odpowiedni sposób poradzić. Dotyczy to zarówno 
personelu jak i pacjentów. Niejednokrotnie zaistniałe  
i niewłaściwie rozwiązane lub zignorowane konflikty 
są przyczyną powstawania kryzysu wizerunkowego. 
Kryzysu, który w wielu przypadkach doprowadza do 
zmian na stanowiskach kierowniczych. 

W niniejszym opracowaniu, ogólnie skoncentruję 
się na zasobach osobowych, w których asertywność 
oraz kompetencje pracowników mają bezpośredni 
wpływ na komunikację i rozwiązywanie sporów mię-
dzy nimi jak i pacjentami. 

W usługach, w tym także w usługach medycznych, 
podstawową kwestią jest kontakt człowieka z czło-
wiekiem, lekarza, pielęgniarki/położnej, personelu 

medycznego pomiędzy sobą oraz z pacjentami. Jed-
nym z warunków zadowolenia stron ze świadczonych 
usług medycznych, jest umiejętność poprawnego ko-
munikowania się w całym procesie zgłoszenia się 
pacjenta do placówki tj., rozmowy z pracownikami 
rejestracji, kontaktu z lekarzem, pielęgniarką/położ-
ną, opuszczenia gabinetu po badaniu/diagnostyce 
oraz ewentualnego ponownego kontaktu. W pracy 
z pacjentami przecież każdy jest inny chociażby ze 
względu na wykształcenie, wiedzę, posiadający róż-
ne problemy, schorzenia czy nawyki. Istotnym jest, 
aby na bieżąco ustalić, w jaki sposób należy się z nim 
komunikować. Znalezienie odpowiedniego pozio-
mu komunikacyjnego dla rozmowy z pacjentem jest 
niezwykle ważnym elementem procesu świadcze-
nia usług medycznych. Pacjentem jest każdy z nas, 
a więc pracownicy placówek medycznych także, bez 
względu na zawód czy charakter wykonywanej pracy.

Na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń 
oraz bogatej literatury, można wskazać kilka zasad, 
które mają wpływ na prawidłową i skuteczną relację 
w komunikacji pacjentów i personelu medycznego:

 używanie języka, słów, wyrażeń, które będą zro-
zumiałe dla pacjenta (szczególnie gdy nadawca i od-
biorca pochodzą z różnych środowisk, dysponując 
różnym zasobem słów),
 utrzymywanie uwagi i skupienia pacjenta (osoby 
chore, w szczególności starsze mogą mieć ograniczoną 
zdolność do słuchania oraz sku pieniu się na rozmowie),
 eliminowanie szumów i zakłóceń w procesie ko-
munikacji (np. w gabinecie lekarskim, dyżurce pie-
lęgniarskiej – dzwonienie i odbieranie telefonów, 
wchodzenie, wychodzenie innych osób, rozmowy 
pacjentów oczekujących w kolejce przed rejestracją),
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 niezwykle ważnym, szczególnie dla pacjentów jest 
upewnienie się, że przekazana informacja jest zgod-
na z intencją nadawcy (zasadnym jest by pacjent po-
twierdził, iż zrozumiał przekazany komunikat – czy  
i na jak długo zapamięta to już jest inna kwestia).

Niestety znaczna część pracowników nie pamię-
ta, nie zna lub uważa ze względu na „ogrom” pracy 
nie trzeba ich przestrzegać. Powoduje to, powstawa-
nie wielu sporów, kłótni czy konfliktów. Konfliktów, 
które niejednokrotnie wychodząc poza „mury” szpi-
tala czy poradni, żyją własnym życiem, na który już 
nie mamy wpływu przysparzając negatywnych opi-
nii, powodując szkody na wizerunku pracowników,  
a przede wszystkim placówki. Najczęstsze błędy czy 
problemy są wynikiem nieodpowiedniego podejścia 
do pacjenta i jego praw zawartych w stosownych 
przepisach. Praw o których pacjenci nie zapominają, 
na podstawie których powstają roszczenia. 

Subiektywny ranking przyczyn naruszeń 
praw pacjenta:
 niefrasobliwość (czasami brak wrażliwości)
    personelu medycznego
 przeciążenie personelu medycznego 
    obowiązkami
 błędy organizacyjne w pracy placówki 
    medycznej
 nie słucham – nie rozmawiam
 brak wiedzy co do dokładnej treści i zakresu
    poszczególnych praw pacjenta

Przykładów niewłaściwej komunikacji, w tym do-
tyczących nie przestrzegania praw pacjenta można 
codziennie dostrzec znaczną ilość w każdym miejscu 
placówki medycznej. Warto się zastanowić co robić 
by problemów było jak najmniej. Poniżej kilka pod-
powiedzi na co zwracają pacjenci szczególną uwagę.

Pacjenci cenią sobie następujące zachowania 
ze strony personelu medycznego:
 gdy są słuchani,
 gdy są zauważani i rozpoznawani,
 lubią słyszeć miłe i ciepłe słowa,
 gdy uzyskują zrozumienie,
 gdy otrzymują argumenty, które mogą 
     rozwiać ich wątpliwości,
 gdy słyszą argumenty (wyniki badań, słowa
    autorytetów, fakty, liczby),
 gdy usłyszą słowa podziękowania w rozmowie.

W „pędzie” obowiązków i „nadmiaru” pracy 
czy zastanawiamy się, jak często zwracamy uwagę  
na własne zachowania w kontaktach z pacjentem. 

Może warto się nad tym zastanowić, bo przecież 
wszyscy jesteśmy pacjentami. 

Wiesław Duda

W artykule uwzględniono wskazówki z opracowania Hen-
ryka Mruka ”Zasady i techniki komunikacji z pacjentem”

Rola pielęgniarki w procesie wsparcia 
osieroconej rodziny

Agnieszka Bukała, Pielęgniarka SP ZOZ ZOZ Głucholazy Oddział psychiatryczny, 
Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Prawie nikt nie jest przygotowany na śmierć kogoś 
bliskiego. Śmierć wywołuje u ludzi wstrząs, nawet  
w przypadku, gdy jest oczekiwana, czują się tak jakby 
utracili część siebie. W momencie śmierci człowie-

ka kończą się jego 
cierpienia. Jednak 
ci, którzy zostają 
osieroceni muszą 
stawić czoła rze-
czywistości: zmia-
nom, porażającemu 
szokowi oraz wielu 
innym niezmiernie 
silnym emocjom. 

W ten właśnie sposób rozpoczyna się cierpienie 
i żal osieroconych. Śmierć bliskich jest niewątpli-

wie sytuacją kryzysową, w każdym przypadku, bez 
względu na okoliczności. Oprócz silnych emocji na-
rusza poczucie własnej tożsamości, wywołuje niesta-
bilność całego świata.

Każdy przeżywa żałobę na swój unikalny sposób. 
Można jednak wyróżnić pewne etapy, przez które 
przechodzi. W każdym przypadku mogą mieć różną 
długość i intensywność. Emocje mogą być wyraźniej-
sze, gdy osoba zmarła była bardzo bliska lub gdy stra-
ta była niespodziewana. Jednak niezależnie od tych 
wszystkich aspektów wspólnym celem wszystkich 
osób związanych z utratą, jest żałoba która jest też 
drogą do zdrowia.

Śmierć jest zdarzeniem najbardziej przewidywal-
nym i najbardziej zaskakującym. Pojawia się nieza-
leżnie od sytuacji, wieku czy miejsca, przychodzi 

google.com
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często zbyt szybko i niespodziewanie nie dając moż-
liwości przygotowania się do niej. Śmierć to oczy-
wistość, która dociera do ludzi dopiero wtedy, gdy 
jej doświadczają. Dla wielu ta prawda nie wydaje się 
tak oczywista. Współczesnej cywilizacji udało się ją 
podważyć. Media uczyniły z życia i śmierci spek-
takl, który robi zawrotną karierę. Śmierć pokazywana  
w czołówkach gazet i programów informacyjnych 
pozostaje anonimowa. 

Gdy ostatnie chwile umierającego zostały powie-
rzone opiece instytucjonalnej,  wówczas śmierć oglą-
dana jest głównie od strony medycyny i traktowana 
jak choroba, na którą nie ma lekarstwa. Ucieczka od 
niej staje się jej marginalizacją. Aby realnie towarzy-
szyć śmierci potrzebna jest jej materialna personifi-
kacja. Tym materialnym wyznacznikiem będzie tutaj 
martwe ciało, które niejednokrotnie przeraża i przy-
pomina o nieodwracalnym odejściu. 

Wraz ze zmniejszeniem znaczenia śmierci, zmie-
niło się również nastawienie do żałoby i żałobników. 
Rodzina i znajomi nie odwiedzają już osieroconych, 
dowiadują się o śmierci głównie z nekrologów, z du-
żych miast zniknęły kondukty żałobne a przygotowa-
niem zwłok i pogrzebu zajmują się zakłady pogrze-
bowe. Potem nadchodzi moment, gdy śmierć została 
oswojona, martwe ciało zostało pochowane, minęła 
ceremonia żałobna a żal i smutek pozostał.

Rytuały żałobne zmuszają ludzi do uznania jej re-
alności i zmierzenia się ze skłonnościami do jej za-
przeczania. Warunkiem przejścia przez wszystkie 
etapy żałoby jest pogodzenie się, że śmierć napraw-
dę miała miejsce. Rytuały potrafią wskazać kierunek 
dalszego działania, pozwalają przetrzymać pierwsze 
najtrudniejsze dni po śmierci bliskiej osoby. Pogrzeb 
jest źródłem siły, nadaje znaczenie uczuciom, jakie 
mają żałobnicy. Dzięki tym uczuciom mogą wyrażać 
smutek, który jest społecznie akceptowany. Otrzymu-
ją również wsparcie od innych ludzi, uczestników po-
grzebu, czują, że nie są osamotnieni.

Śmierć bliskiej osoby niesie za sobą rewolucyjne 
zmiany w życiu żałobnika. Utrata wiąże się nie tylko 
z odejściem bliskiej osoby, ale głównie ze zmianami 

we własnym życiu. W tym trudnym okresie rodziny 
w żałobie potrzebują wsparcia ze strony personelu 
medycznego, które może się okazać bardzo korzystne 
dla pacjenta. 

Żałoba spełnia prawie wszystkie kryteria choroby. 
Żałobnik czuje się bardzo źle, jego funkcjonowanie 
społeczne pogarsza się. Pogarsza się również jego 
zdrowie, cierpi na zaburzenia snu. Lecz mimo tak 
wielu cech, żałoba nie jest chorobą a jedynie natural-
ną reakcją człowieka na stratę. Żałoba ma podobne 
objawy jak depresja. Występuje smutek, płacz, brak 
zainteresowań, poczucie pustki, bezsenność.  Jednym 
z najważniejszych objawów, który różni żałobę od 
depresji, to pojawiające się w depresji poczucie utraty 
własnej wartości i szacunku do siebie.

Okres żałoby jest czasem zwiększonej zachorowal-
ności i śmiertelności z powodu zaburzeń psychicz-
nych i somatycznych. Dlatego niezbędne jest zapew-
nienie pacjentowi właściwej profesjonalnej opieki  
w celu zapobiegania lub wczesnego wykrycia niepo-
kojących objawów.  Jeżeli jest to możliwe opiekę taką 
należy rozpocząć już w okresie, gdy bliski umiera. 

Opieka na rodziną w okresie żałoby powinna pole-
gać głównie na udzielaniu wsparcia i rozpoznawania 
patologii, która wymagałaby konsultacji specjalisty. 
Czasem wieloletnia znajomość rodziny zmarłego pa-
cjenta, zaufanie jakim się cieszy, pozwala pozytywnie 
wpłynąć na proces żałoby.

Istnieje wiele prób uporządkowania przebiegu proce-
su żałoby. Opisane fazy przenikają się wzajemnie, po-
wtarzając się czy czasem nawracając. Anna Dodziuk 
trafnie ujęła je wszystkie w trzy najważniejsze etapy: 
• pierwszy - kiedy osierocona osoba przeżywa szok, 

nie przyjmuje straty do wiadomości, nie wierzy  
w nią, zaprzecza, uważa, że to niemożliwe;

• drugi - kiedy doświadcza bólu, samotności, tęsk-
noty, przygnębienia, ale także lęku („Jak ja będę 
bez niej /czy bez niego/ żyć?”) oraz złości i obwi-
niania siebie, zmarłej osoby, innych ludzi. Cha-
rakterystyczne dla tego etapu są stany depresyj-
ne i zmiany nastrojów;

• trzeci - kiedy zaczyna się stopniowa adaptacja 
do życia bez utraconej osoby, zmiana sposobów 
zachowania, wchodzenie w nowe związki i nowe 
rodzaje aktywności, akceptacja utraty.

Warunkiem podjęcia interwencji w kryzysie żałoby 
i utraty jest rozwiązanie przez osoby interweniujące 
problemu własnej śmiertelności. Opieka nad osoba-
mi w żałobie stanowi jedno z największych wyzwań 
osób interweniujących. Przygotowując się do za-
wodu otrzymujemy szczegółową wiedzę medyczną 
potrzebną do profesjonalnej opieki nad pacjentem. 
Szkoły medyczne kładą wyraźny nacisk na fizjolo-

fot. WD
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giczne aspekty choroby zaniedbując psychologiczny 
wymiar zdrowia, choroby i leczenia. Choć to truizm, 
nie należy zapomnieć, że każdy człowiek to nieroz-
łącznie ciało i psychika. Sformułowanie to nabiera 
szczególnej mocy w obliczu kryzysowej sytuacji,  
takiej jak śmierć.

Pierwszym momentem, w którym rodzina potrze-
buje wsparcia jest ten, gdy dowiaduje się o śmierci 
bliskiej osoby. Najczęściej taką informację rodzina 
otrzymuje od pracowników służby zdrowia i te osoby 
stają się uczestnikami pierwszej fazy żałoby. Bardzo 
trudno jest przyjąć ukierunkowaną w siebie rozpacz 
rodziny i jednocześnie potrafić zachować się wspie-
rająco. Ważne jest aby osoba udzielająca informacji  
o śmierci była w pełni zorientowana co do okolicz-
ności zgonu i była gotowa do odpowiedzi na czasem 
trudne pytania. Zazwyczaj bardziej trudny jest okres 
żałoby po nagłej stracie jak i po śmierci osoby ob-
ciążonej bardzo długim cierpieniem. Objęcie rodzi-
ny w okresie terminalnym osoby umierającej może 
w znacznym stopniu zmniejszyć negatywne konse-
kwencje żałoby. 

Rodzice, którym odebrano dzieci zaraz po urodze-
niu i którzy nigdy nie mogli ich przytulić, dużo gorzej 
radzą sobie z rozpaczą po stracie dziecka i często lata-
mi tkwią w „próżni”. Zaprzeczają temu, co się stało. 
Podobnie jest z rodzicami dzieci, które urodziły się 
już nieżywe. Każde dziecko, bez względu na to, czy 
urodziło się martwe czy też żywe, powinno zostać 
pokazane rodzicom, żeby mogli go dotknąć i przyjąć 
jako członka rodziny. W ten sposób potwierdzają fakt 
jego narodzin. Mogą przeżyć żal związany ze stratą, 
ponieważ wiedzą kogo utracili. Jeżeli wiemy, że stan 
pacjenta się pogarsza i podejrzewamy, że w niedłu-
gim czasie może umrzeć, należy zawiadomić rodzinę 
o zbliżającym się odejściu ich bliskiej osoby. Ludzie, 
którym nie dano możliwości fizycznego kontaktu  
z umierającym członkiem rodziny, o wiele dłużej 
opłakują jego śmierć. 

Podstawowym elementem udzielania wsparcia 
osobom osieroconym jest przekazanie informacji na 
temat przebiegu żałoby. Ważna jest wiedza na temat 
przebiegu wszystkich faz żałoby i doznań jakie mogą 
towarzyszyć w poszczególnych jej okresach. Pozwala 
to przygotować rodzinę do dalszych działań.  

Najważniejszą zasadą pracy z rodzinami po śmierci 
bliskiej osoby jest koncentracja na uczuciach, zwią-
zanych z utraconą osobą i znormalizowanie doznań. 
Ważne jest ciągłe wyjaśnianie, że to co czują jest jak 
najbardziej naturalne. Wsparcie należy oprzeć głów-
nie na empatii, indywidualnym podejściu i dostoso-
waniu się do potrzeb osieroconego, cierpliwości do 
wielokrotnego omawiania i powracania do emocji  
i wątpliwości. 

Bardzo skuteczną formą pomocy osobom osiero-
conym jest grupa wsparcia. Udział w niej w znacz-
nym stopniu może zmniejszyć poczucie osamotnienia  
i opuszczenia. Grupa akceptuje i rozumie formy,  
w jakich człowiek może wyrażać rozpacz, cierpienie, 
lęk czy ból, które często są ukrywane przed najbliż-
szymi członkami rodziny. Z doświadczeń terapeutów 
wynika, że grupa wsparcia dla osób dotkniętych stra-
tą bliskich bywa czasem skuteczniejsza od profesjo-
nalnej pomocy. 

Nierozłącznym elementem zawodu pielęgniarki 
jest śmierć i poczucie bezradności. Dlatego rola per-
sonelu medycznego jest bardziej znacząca i złożona. 
Jest rzeczą bardzo ważną, aby członkowie zespołu 
służby zdrowia mieli świadomość ewentualnych wła-
snych postaw unikania lub wręcz odrzucania realno-
ści śmierci. Im większy mamy stopień nie akceptacji 
własnych lęków związanych ze śmiercią, tym mniej-
sze są szanse na to, abyśmy mogli zapewnić optymal-
ną pomoc pacjentom w sytuacji straty. Pomaganie lu-
dziom przeżywającym czyjąś śmierć jest nadzwyczaj 
trudne, zwłaszcza jeśli my sami nie jesteśmy oswoje-
ni z ideą śmierci człowieka.

Piśmiennictwo
Red. Pearson L., Śmierć i umieranie, PZWL, Warszawa 1973,
Dodziuk  A. Nie bać się śmierci, IPZ Warszawa 2001,
Dodziuk A., Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby, IPZ Warszawa 2001,
Sanders C. M., Jak przeżyć stratę dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001,
Red. Wojaczek M., Aniołkowe mamy. Historie kobiet, które poroniły. Porady ekspertów., Wydawnictwo m, Kraków 2009,
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JUBILEUSZ PRUDNICKIEGO MEDYKA  
Trudno uwierzyć, ale prudnicki Zespół Szkół Me-

dycznych im. Janusza Korczaka ma już ponad 60 lat! 
W dojrzały wiek, „Jubilatka” weszła z bogatym baga-
żem doświadczeń i imponującym dorobkiem. To spe-
cyficzna szkoła, jedyna w swoim rodzaju w powiecie 
prudnickim.

Wszystko zaczęło się w październiku 1957 roku, 
kiedy pojawili się tutaj pierwsi uczniowie, a raczej 
uczennice, które rozpoczęły edukację w 2-letniej 
Szkole Pielęgniarstwa. W późniejszym okresie  szko-
ła przekształciła się w Państwowe 4 – letnie Liceum 
Pielęgniarskie. 

W roku 1973 otwarto kierunek opiekunka dziecię-
ca. W roku 1995 utworzono Medyczne Studium Za-
wodowe z wydziałami: pielęgniarskim i instruktora 
higieny. W roku 2004 dodatkowo uruchomiono Szko-
łę Policealną dla Dorosłych. Kształcono więc nie tyl-
ko w systemie dziennym, ale także wieczorowym  
i zaocznym. I tak jest do dzisiaj.

Szkoła stale wzbogacała (i czyni to nadal) swoją 
ofertę edukacyjną, dostosowując ją do potrzeb ryn-
ku pracy. W murach „Medyka” można było zdobyć 
kolejne, nowe zawody: technik ortopeda, technik ma-
sażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta za-
jęciowy, opiekun medyczny.

Od roku 2013 prudnicki „Korczak”- dotychczas  
jako jedyny w naszym województwie - otworzył 
szkołę ponadgimnazjalną – technikum, w którym 
kształci młodzież niewidomą i słabowidzącą w zawo-
dzie technik masażysta.

Nowoczesne pracownie przedmiotowe i dobrze 
przygotowana kadra, są gwarantem wysokiego po-
ziomu nauczania i dobrego przygotowania do wybra-
nych zawodów.

Od blisko 40 lat szkole patronuje Janusz Korczak. 
„Stary doktor” inspiruje do działania i przyjmowania 
empatycznej postawy wobec drugiego człowieka. 
Idee korczakowskie - mimo upływu lat - nie starzeją 
się, są ponadczasowe. 

Absolwentów „Medyka” łączy służba drugiemu 
człowiekowi. Można ich spotkać w placówkach służ-
by zdrowia jak i opiekuńczych na terenie nie tylko 
naszego regionu. Sporo absolwentów osiedliło się  
za naszą zachodnią granicą. To specyfika naszego re-
gionu, ale i znak naszych czasów.

Jubileusz był okazją do spotkania różnych roczni-
ków uczniów „Medyka” na III Zjeździe Absolwen-
tów. Miał on miejsce 4 listopada 2017 r. Na program 
imprezy składały się: uroczysta Msza św. w kościele 
pw. Michała Archanioła, część oficjalna i artystycz-
na z udziałem zaproszonych gości w kinie „Diana”. 

Swoją obecnością zaszczycili m.in.: przedstawiciele 
organu prowadzącego, opolskiego Kuratorium, wła-
dze miasta, delegacje ze szkół medycznych naszego 
województwa, dyrektorzy prudnickich szkół ponad-
gimnazjalnych, goście z instytucji i firm, z którymi 
współpracuje szkoła, przedstawiciele związków za-
wodowych. Było wiele wystąpień, gratulacji i życzeń. 
Głos zabrały m.in. była i obecna dyrektor: Jadwiga 
Wiśniewska i Adrianna Benroth.

Program artystyczny przygotowała młodzież pod 
kierunkiem nauczycieli. Nawiązywano w niej do hi-
storii szkoły wpisanej w różne dekady zmieniającej 
się  historii naszego kraju.

Dyrektor szkoły (i jednocześnie jej absolwentka!) Adrianna 
Benroth i Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała

Program artystyczny - scena zbiorowa - 
z udziałem uczniów technikum i słuchaczy 
szkoły policealnej
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„Są chwile, by działać i takie, 
kiedy należy pogodzić się z tym              

  co przynosi los…”  

Wspólne chwile są zawsze za krótkie 
a nieubłagany los rozdziela nas z najbliższymi.

Naszej Drogiej Koleżance, Pielęgniarce,
Pani BEACIE STEPCZUK

ukojenia i siły do przeżycia ciężkiego czasu żałoby 
z powodu śmierci Syna Tomasza            

   z zapewnieniem naszej dyspozycji i pomocy

składają
Naczelna Pielęgniarka, Koleżanki Pielęgniarki i Położne

SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii 
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego  w Opolu. 

Ciekawe i obfite w emocje były spotkania w mu-
rach „Medyka” z wychowawcami i koleżeństwem. 
Historię budynku szkoły, dawnej willi Franklów, 
przypomniał (w interesujący sposób!) podczas czę-
ści oficjalnej dr Marcin Husak. Później,  będąc w jej 
wnętrzu, można było obejrzeć obecny stan budynku 
i pracowni, przy okazji zwiedzając okolicznościowe 
wystawy, przejrzeć kroniki i obejrzeć mnóstwo foto-
grafii z minionych 60 lat. Chyba ten punkt  programu 
był najbardziej emocjonujący. Absolwenci z wielkim 
wzruszeniem przemierzali szkolne korytarze, ożywa-
ły wspomnienia. Każdy pozostawił tutaj kilka lat ży-

cia, cząstkę siebie. Tego się nie zapomina.
Przy jubileuszowej kawie było wiele rozmów, 

wspomnień, śmiechu, ale i łez. Czas nieubłagalnie 
płynie. Szkoła wykształciła dotychczas 3533 absol-
wentów. Grono tych  pierwszych wykrusza się, po-
dobnie jak pedagogów. Odchodzą na zawsze. Taka 
kolej rzeczy.

Kilkoro absolwentów korczakowskiej szkoły po-
wróciło do niej i stanęło po drugiej stronie biurka.  
Są to byli i obecni pedagodzy: Maria Adamowicz, 
Stanisława Dembowska, Alina Bieniarz, Halina Ma-
ciuch, Izabela Tyrała, Helena Cieciura, Adrianna 
Benroth (obecna dyrektor szkoły!), Izabela Czabaj, 
Sabina Wencel, Sonia Kopa, Krzysztof Pałka. 

Finałem uroczystości jubileuszowych był Bal Ab-
solwentów, którzy i tu byli wierni tradycji,  bawiąc się 
do białego rana.

Poczciwej Jubilatce wypada życzyć wytrwania  
w dobrej kondycji, z salami pełnymi uczniów i słu-
chaczy, do kolejnych rocznic.  

           Krystyna Sikora

Krystyna Sikora - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, pracuje w prudnickim  
Medyku od 2009 roku. Jest animatorką życia kulturalnego w szkole i „strażniczką” kultury języka.
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO  
PIELĘGNIARKI ODDZIALOWEJ

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1 ogłasza konkurs na stanowisko:
1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno - Położniczego
3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4. Szpitalny Oddział Ratunkowy
Kandydaci na w/w stanowisko na poszczególnych oddziałach winni posiadać kwalifikacje zgodne z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

2. § 4 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organiza-
cyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii

i intensywnej terapii (Dz.U. 2016, poz.2218), 
3. & 13.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 

Ratunkowego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), 

4. Na podstawie art. 3.6 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czyli 
ukończona specjalizacja

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci proszeni są o skła-
danie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w spra-
wie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182 zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
21 listopada 2016, Dz. U. 2016, poz 1957) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kan-

dydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu – dokument po-
twierdzający to prawo;

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
5. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowa-

dzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawo-

du, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu 
zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, 
przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu  
lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  
do 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Brzeskie Centrum Medyczne,  49 - 301 Brzeg,  ul. Mossora 1
 Sekretariat Dyrektora I piętro - Administracja 

Na kopercie kandydat umieszcza:  swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,  
a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ................ (należy 
wpisać nazwę oddziału).”
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
sierpień/wrzesień, Brzeskie Centrum Medyczne, 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można 
uzyskać w Dyrekcji Brzeskiego Centrum Medycznego, Sekretariat Dyrektora, Administracja – piętro I.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Brzeskiego Centrum Medycznego oraz zostanie umieszone na tablicy informacyjnej w Brzeskim Centrum 
Medycznym. 
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WARTO WIEDZIEĆ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO 
PIELĘGNIARKI ODDZIALOWEJ

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1 ogłasza konkurs na stanowisko:
1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego
3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego
Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z :
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci proszeni są  
o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie lecz-
niczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182 zmienione rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 21 listopada 2016, Dz. U. 2016, poz 1957) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,  

a kandydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu – doku-
ment potwierdzający to prawo;

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
5. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przepro-

wadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania 

zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu  
lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z orygina-
łem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego pod-
miotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  
do 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Brzeskie Centrum Medyczne,  49 - 301 Brzeg,  ul. Mossora 1
 Sekretariat Dyrektora I piętro - Administracja 

Na kopercie kandydat umieszcza:  swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowe-
go, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ................ 
(należy wpisać nazwę oddziału).”
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur :
 sierpień/wrzesień, Brzeskie Centrum Medyczne, 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego 
można uzyskać w Dyrekcji Brzeskiego Centrum Medycznego, Sekretariat Dyrektora, Administracja 
– piętro I.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Brzeskiego Centrum Medycznego oraz zostanie umieszone na tablicy informacyjnej w Brzeskim 
Centrum Medycznym. 
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział PWZ, Biuro Rzecznika
Anna Śleziak – dział ewidencji składek


