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Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole

tel.: (77) 455 09 57
tel./fax: (77) 456 94 67
tel. kom.: 883 394 045
e-mail: oipip.opole@op.pl
www. oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

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
Dominika Rygie l  – pracownik administracyjno-biurowy

W numerze:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,   

Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom i po-
trzebom środowiska,  
w imieniu Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu przeka-
zujemy na Państwa ręce 
pierwszy numer dwumie-
sięcznika „Opolska Pie-
lęgniarka i Położna”.

    Będzie to czasopismo o charakterze informacyjno - medycz-
nym, którego głównym celem jest pokazanie rzetelnego obrazu 
środowiska, jego integrację a także bardzo potrzebną promocję 
naszego zawodu. 

W „Opolskiej Pielęgniarce i Położnej”, będziemy przedsta-
wiać istotne sprawy środowiska, przekazywać informacje i no-
wości związane z wykonywaną pracą, będziemy poruszać prob-
lemy dotyczące  realizacji zadań i funkcji zawodowych, a także 
przekazywać informacje dotyczące kształcenia i doskonalenia 
zawodowego. Będziemy również prezentować sylwetki Koleżanek 
i Kolegów z ich osiągnięciami zawodowymi w pracy jak i poza 
nią.  

Na łamach czasopisma będziemy starać się przekazywać 
bieżące informacje związane z działalnością samorządu zawodo-
wego, podawać ogłoszenia dotyczące miejsc pracy, wypowiedzi 
ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa, prawa pracy i aktualnych 
problemów  środowiska.

Jesteśmy przekonani że „Opolska Pielęgniarka i Położna” 
dzięki indywidualnemu zaangażowaniu każdego z nas, stanowić 
będzie „platformę” aktualności i wymiany doświadczeń, z który-
mi mamy do czynienia w zawodowej codzienności, a także okaże 
się cennym źródłem informacji dla każdego z nas.

Zachęcamy do współpracy i współtworzenia kolejnych  
numerów. 

W kwietniu obchodzimy Święta Wielkanocne, z tej okazji,

Składam Opolskim Pielęgniarkom/Pielęgniarzom i Położnym
najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz samych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.

W maju 8 i 12 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęg-
niarki i Dzień Położnej. Pragnę złożyć nam wszystkim najserdecz-
niejsze życzenia pogody ducha, serdeczności i ciepła, gotowości 
do niesienia pomocy, realizacji marzeń i pasji, a także świąteczne-
go nastroju trwającego przez cały rok.

Życzę także cierpliwości i rozwagi wobec wyzwań stawianym 
nam przez współczesne trudne czasy, bycia zawsze tam, gdzie 
ludzie nas potrzebują oraz dobrych warunków do zaspokajania 
aspiracji osobistych i zawodowych.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Opolu

Struktura organizacyjna Samorządu
Zadania biura 
Opolski Hipokrates 2010
Widok pielęgniarki ze stetoskopem
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego
Opolska Szkoła Rodzenia
Prawa pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii 

Na zdjęciach pierwszej str. okładki pielęgniarki:
1. z Opolskiego Centrum Onkologii do lewej: Joanna Słowik, Ingryda 
Pietras, Zofia Kusza, Wiesława Galińska, Maria Białas, Zofia Sośniak; 
2. Zofia Kusza, Maria Białas; 4. z Wojewódzkiego Centrum Medyczne-
go od lewej: Irena Dąbrowska,  Elżbieta Mycer, Krystyna Gębuś, Gra-
żyna Mikicka, Sabina Wiatkowska (Przewodnicząca ORPiP), Wiesła-
wa Grabska, Dorota Kwiatkowska; 3. ze Szpitala Wojewódzkiego od 
lewej: Barbara Libera, Jadwiga Karasiewicz, Ewa Micuń; 5. z WCM: 
Anna Fedorów

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692
druk i skład: Eurocent, 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4
tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrze-
ga sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpo-
wiada za treść zamieszczanych reklam.
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Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Okręgowy  Rzecznik  Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Składy osobowe Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
województwa opolskiego

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu:
Stanisława Domaradzka – Kochanek - Przewodnicząca
Małgorzata Bendkowska
Urszula Kraszkiewicz
Małgorzata Krawczyk
Dorota Kudaś
Ewa Winnicka
Krystyna Żak

Okręgowy  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
w Opolu:
Małgorzata Czempora   – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej
Janina Andryszczyk      – Zastępca ORzOZ
Krystyna Grajcar           – Zastępca ORzOZ
Violetta Horoszczak      – Zastępca ORzOZ
Bożena Kowalkowska   – Zastępca ORzOZ
Wioleta Słoniewska       – Zastępca ORzOZ

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu:
1. Halina Cichoń  - Przewodnicząca OKR      
2. Maria Kniżatko                                            
3. Małgorzata Stańczyk                                   
4. Anna Iwanicka  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu:

Sabina Wiatkowska    - Przewodnicząca ORPiP w Opolu              
Barbara Prochota        - Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu                                
Wiesława Grabska      - Sekretarz  ORPiP w Opolu          
Dariusz Klonowski     - Wiceprzewodniczący ORPiP w Opolu                   

Mariusz Baran            - Skarbnik ORPiP w Opolu
Anna Herman                                
Iwona Nawara                                
Mariola Kaczmarczyk                    
Katarzyna Kaźmierczak                 
Anna Marynowicz                        
Gabriela Mastalerz                       
Elżbieta Mieszkowska                  
Małgorzata Pacha                        
Stanisława Zawadzka                 
Krzysztof Parobczy                       

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu:
Sabina Wiatkowska 
Barbara Prochota
Wiesława Grabska
Anna Herman                             
Iwona Nawara                               
Dariusz Klonowski                        
Mariusz Baran           
                   
Składy osobowe komisji działających przy OIPiP w Opolu
Komisja Socjalna:
Anna Herman 
Marzanna Kozak    
Ewa Lewicka  
Anna Marynowicz  
Mariola Kaczmarczyk 
Elżbieta Sidorowicz   
Aleksandra Polańska  
Krzysztof  Parobczy

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych
Elżbieta Mieszkowska              
Wiesława Grabska                   
Małgorzata Pożoga                  
Wioletta Szymańska               
Małgorzata Widera                 
Stanisława Zawadzka
Katarzyna Kaźmierczak              

Struktura organizacyjna Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
województwa opolskiego:

1. Rozpatrywanie wniosków związanych z wydaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
2. Rozpatrywanie wniosków związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych.
3. Prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych.
4. Przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do rejestru indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.
5. Prowadzenie rejestru indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.
6. Wydawanie skierowań na przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej.
7. Wydawanie zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej.
8. Udzielanie pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zmierzającym wykonywać
    zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących 
    ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
9. Udzielanie informacji pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, zamierzającym wykonywać 
     zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej.
10. Przyjmowanie wniosków do komisji socjalnej i komisji kształcenia.

Zadania biura OIPiP w Opolu:
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Opolski Hipokrates 2010 
Każdy młody człowiek za-

daje sobie pytanie: „kim chciał-
bym być?”, ja również 25 lat 
temu stanęłam przed takim py-
taniem. Wybrałam pielęgniar-
stwo chociaż tak naprawdę nie 
miałam pojęcia o trudach tego 
zawodu. 

W roku 1991 ukończyłam 
Liceum Medyczne im. Kardy-
nała Wyszyńskiego w Opolu,  
i w tym też  roku podjęłam 
pracę zawodową w Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej MSWiA  
w Opolu w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych. Z placówką tą, 

tak mocno się związałam, że pracuję tam do dnia dzisiejsze-
go. Początek pracy był trudny ale zespół, do którego trafiłam 
okazał się bardzo pomocny i  życzliwy. Od starszych kole-
żanek bardzo dużo się nauczyłam, to dało mi bardzo mocne 
i dobre podstawy. Od 1999 roku zaczęłam swoją przygodę 
z cukrzycą, to czas pierwszych szkoleń diabetologicznych 
w których uczestniczyłam. Ten temat na tyle mnie zacieka-
wił, że chciałam zająć się edukacją pacjentów z cukrzycą. W  
roku 2005 powstał oddział diabetologiczny w ZOZ MSWiA  
w Opolu, i otrzymałam propozycje prowadzenia edukacji.   
W tym też roku rozpoczęłam studia na kierunku pedagogicz-
nym. Swoją pracę licencjacką i magisterską  poświęciłam 
cukrzycy i roli edukacji w życiu pacjenta.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych i praca z pacjentami 
chorymi na cukrzycę dostarcza mi dużo zadowolenia. Moja 
praca to również wykłady w Stowarzyszeniu Diabetyków 
w Namysłowie, z którym jestem związana od 3 lat, a także 

szkolenie dla pra-
cowników Służby 
Więziennej, które 
prowadziłam w 
2009 roku.

Oprócz pie-
lęgniarstwa moją 
wielką pasją są 
podróże. Zwie-
dziłam wiele cie-
kawych miejsc w 
Europie, Afryce, 
Azji, z  każde-
go z tych miejsc 
przywiozłam ja-
kiś drobiazg, któ-
ry pozwala mi w 
dowolnym czasie 
przenieść się my-
ślami w to miej-
sce. Daje mi to 
odprężenie. Lubię 
wycieczki rowero-
we i książki Dana 
Browna.

To co dzieje się w moim życiu uważam za bardzo inte-
resujące, ciągle poznaje nowych ludzi, cały czas podnoszę 
swoje kwalifikacje, a efektem mojej pracy jest I miejsce  
w  plebiscycie Opolski Hipokrates 2010.

Za to wyróżnienie wszystkim, którzy oddali na mnie swój 
głos bardzo dziękuję.                                                                      

Z  pozdrowieniami Grażyna Mamzer

Czy widok pielęgniarki ze stetoskopem 
zaczyna być powszechny?

Jarosław Czepczarz  Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie* 

Ukończy łem 
kurs z oceny sta-
nu zdrowia i ba-
dania fizykalnego 
prowadzony przez 
w y k ł a d o w c ó w 
Uniwersytetu z Fi-
ladelfii i zaliczam 
się do pierwszych 
osób w Polsce, 
które otrzymały 
certyfikat trenera 
dający uprawnie-
nia do wykonywa-

nia i nauczania oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego.
Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. 

Po zakończeniu omawiania szkolenia badania jednego ukła-
du następowały zajęcia praktyczne, bardzo pomocne w zro-
zumieniu teorii. Badaliśmy się nawzajem: uczestnicy kursu 
i wykładowcy. Dopiero wtedy przekonywałem się, że teoria 
nie jest taka trudna jak wydawała mi się przed zajęciami 
praktycznymi.

Zasady, które dotyczyły np. osłuchiwania brzucha, świ-

stów i rzężeń w płucach, osłuchiwania tonów serca itp., pod-
czas praktycznych zajęć okazywały się bardzo zrozumiałe  
i proste. Byłem szczęśliwy, pełen zapału do wykorzystywa-
nia nowych umiejętności, które do tej pory były tabu dla per-
sonelu pielęgniarskiego.

Szczęście nie trwało długo gdyż życie pielęgniarza  
z uprawnieniami do badania fizykalnego zderzyło się szarą 
rzeczywistością. W miejscu pracy moje nowe umiejętności 
były wyśmiewane przez  lekarzy i koleżanki. Słyszałem ko-
mentarze „Po co Ci umiejętności z badania fizykalnego? - od 
tego są lekarze”.

Moje chęci i ochota do wykorzystywania nabytej wiedzy 
szybko opadły. Mimo to uważałem, że nie powinienem się 
poddawać i gdy tylko miałem możliwość przebywania z pa-
cjentem sam na sam utrwalałem swoje umiejętności badania 
fizykalnego, osłuchując jego klatkę piersiową, serce i inne 
narządy. Kiedy tylko usłyszałem od lekarzy o niepokojących 
ich objawach u danego pacjenta, które stwierdzali za pomocą 
badania fizykalnego natychmiast -  jak tylko miałem możli-
wość korzystałem z okazji i osłuchiwałem pacjenta szukając 
nieprawidłowości.

Gdy zrewidowano kompetencje pielęgniarek i wpro-
wadzono do praktyki pielęgniarskiej proces pielęgnowania 
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na podstawie opracowanej oceny/diagnozy pielęgniarskiej 
stwierdzono, że do pełnego obrazu stanu zdrowia pacjenta 
pielęgniarka potrzebuje danych pochodzących z badania fizy-
kalnego. Są to kluczowe informacje dla postawienia rzetelnej 
diagnozy pielęgniarskiej, planowania, wdrażania i ewaluacji 
opieki. Stwierdzone dzięki badaniu fizykalnemu odchylenia 
od normy mogą być dla pielęgniarki ważnym elementem 
prawidłowego określenia potrzeb zdrowotnych i problemów 
pielęgnacyjnych. 

W roku 2003, zmieniono warunki i tryb szkolenia specja-
lizacyjnego dla pielęgniarek i położnych. W bloku ogólnoza-
wodowym pojawił się moduł oceny stanu zdrowia i badania 
fizykalnego. Zaczęto szkolić personel pielęgniarski z tego za-
kresu na wydziałach pielęgniarstwa i specjalizacjach pielęg-
niarskich. Na tych ostatnich stał się on modułem obowiązko-
wym i wynosi 100 godzin dydaktycznych. Moja radość była 
wielka, ale znowu nie trwała zbyt długo.

Rozpocząłem prowadzenie szkoleń z oceny stanu zdro-
wia i badania fizykalnego na specjalizacjach pielęgniarskich  
w województwie opolskim. Korzystam z metod, którymi 
mnie uczono czyli prowadzę wykłady teoretyczne z danego 
układu anatomicznego i po ich zakończeniu przechodzę do 
ćwiczeń praktycznych, tzn. wzajemnego badania się. Na po-
czątku zajęć słyszałem ciche komentarze dotyczące wymaga-
nego przeze mnie przygotowania się do zajęć (prosiłem panie 
o zaopatrzenie się w stroje kąpielowe), ale gdy przechodziłem 
do ćwiczeń praktycznych słuchaczki szybko orientowały się, 
że nie będąc w kąpielówkach, nie mogłyby ćwiczyć wykony-
wania badania fizykalnego i nie nauczyłyby się go. Pielęg-
niarki, zdobywając wiedzę z oceny stanu zdrowia i badania 
fizykalnego mają wielką satysfakcję i pragną wykorzystać te 
umiejętności.

No i tu zaczyna się szara rzeczywistość. Gdy spotykam 
się ze swoimi słuchaczkami po jakimś czasie, zawsze słyszę o 
tych samych problemach. One nie mają możliwości wykony-
wania badania fizykalnego, mimo że specjalista z dziedziny 
pielęgniarstwa ma takie prawa. Narzekają na brak współpra-
cy z lekarzami, którzy wręcz wrogo patrzą na wykonywanie 
przez pielęgniarki tego badania, a pielęgniarkom na kierowni-
czych stanowiskach nie zależy, żeby ich personel takie umie-
jętności wykorzystywał w pracy. I tu koło się zamyka. 

Minęło wiele lat, a my dalej nie staramy się żeby podnosić 
prestiż zawodu pielęgniarskiego  poprzez wykorzystywanie 

w praktyce nowych umiejętności. Dużo mówi się i pisze o sa-
modzielności pielęgniarek, ale to w dalszym ciągu jest teoria, 
która nie przekłada się na praktykę.

Nabycie umiejętności oceny stanu zdrowia oraz badania 
fizykalnego i stosowanie ich zwiększa prestiż naszego zawo-
du. Chociaż jesteśmy dziesiątki lat za pielęgniarstwem np. 
amerykańskim możemy nadrobić stracone lata przez zwięk-
szenie aktywności, samodzielności i podnoszenie naszych 
kwalifikacji.

Dziś istnieje wiele placówek pielęgnacyjno - opiekuń-
czych, w których zatrudniony jest personel pielęgniarski na 
samodzielnych dyżurach; tam umiejętność oceny stanu zdro-
wia i badania fizykalnego może być dla pacjenta bardzo istot-
na. Proszę niech każdy z nas zada sobie pytanie: jak postawić 
diagnozę pielęgniarską bez oceny stanu zdrowia i badania 
fizykalnego?

Pielęgniarka stosująca badanie fizykalne staje się pełno-
prawnym członkiem zespołu terapeutycznego, a dla pacjenta 
- bardziej kompetentnym i efektywnym opiekunem.

W ubiegłym roku pewna pielęgniarka naczelna napisała 
mi, że jestem fanatykiem badania fizykalnego. Tak jestem 
nim!

Bo zwiększenie prestiżu zawodu pielęgniarskiego jest dla 
mnie istotną, ważną i priorytetową sprawą.

*Artykuł ukazał się w MPiP nr. 1-2/2010 w oryginalnym 
tytule „Pielęgniarka ze stetoskopem”

W związku z dużym zainteresowaniem nabywania przez 
personel pielęgniarski umiejętności oceny stanu zdrowia i ba-
dania fizykalnego. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Opolu mgr S. Wiatkowska zainicjowała 
stworzenie programu kursu kwalifikacyjnego z oceny stanu 
zdrowia i badania fizykalnego dla pielęgniarek i położnych, 
który obejmował będzie nabycie umiejętności badania fizy-
kalnego osób dorosłych i dzieci. Będzie to pierwszy taki kurs 
w Polsce. Autor niniejszego artykułu opracował program 
kursu, który został przesłany 10 lutego 2011 do zatwierdze-
nia przez CKPPiP w Warszawie. Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu dba o zwiększanie kwalifikacji zawo-
dowych pielęgniarek i położnych podnoszących prestiż na-
szego zawodu. Kurs kwalifikacyjny z w/w dziedziny będzie 
następnym krokiem do podniesienia jakości i samodzielności 
zawodu pielęgniarki i położnej.

Uprawnienia i obowiązki Konsultanta  
Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologicznego i położniczego
Obowiązki Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ginekologicznego
i położniczego na terenie wo-
jewództwa opolskiego pełni 
położna Dorota Kudaś – 
powołana w 2006 roku przez 
Ministra Zdrowia.

Uprawnienia i obowiązki 
Konsultanta Wojewódzkiego 
wynikają z Ustawy z dnia 6 
listopada 2008 roku o konsul-
tantach w ochronie zdrowia.
Do zadań Konsultanta należy 
min.:
Współpraca z  Opolskim 

Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu w zakresie:
*   akredytacji jednostek
*   miejsc szkoleniowych
*  ustalaniu listy osób spełniających warunki do pełnienia 
funkcji kierownika specjalizacji

Przeprowadzanie na obszarze województwa, kontroli za-
kładów opieki zdrowotnej dotyczącej:
*  ilości personelu średniego zatrudnionego w danym oddziale;
*  danych osobowych personelu średniego;
*  realizacji doskonalenia zawodowego położnych;
*  dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakładach 
    opieki zdrowotnej na obszarze województwa;
*  wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej usytuowanych 
na obszarze województwa w aparaturę i sprzęt medyczny 
oraz efektywne jego wykorzystanie przy realizacji zadań                                                                                               
dydaktycznych zgodnie z określonymi standardami.
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 Informowanie organów administracji rządowej, podmio-
tów tworzących zakłady opieki zdrowotnej i oddziałów wo-
jewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o uchybieniach 
stwierdzonych w wyniku kontroli;
 Sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych na rok na-
stępny na obszarze województwa;
 Sporządzanie opinii dotyczącej realizacji doskonalenia za-
wodowego położnych na obszarze województwa, w zakresie 
wynikającym z określonych programów kształcenia;
 Wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagno-
stycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie zgodno-
ści z aktualnym stanem wiedzy z uwzględnieniem dostępno-
ści metod i środków;
 Występowanie do okręgowych rad właściwych samorzą-
dów zawodowych z wnioskiem  o przeprowadzenie kontroli 
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wy-
konujące dany zawód medyczny;
 Wydawanie na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu 
przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
 Wydawanie na podstawie przeprowadzonej kontroli opinii 
o spełnianiu przez zakład  opieki zdrowotnej warunków do 
prowadzenia stażu podyplomowego położnych, a także  opi-
nii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz 
poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby 
wykonujące zawód medyczny zatrudnione w tym zakładzie;
 Sporządzanie sprawozdań półrocznych, raportów rocznych 
oraz protokołów z przeprowadzonych kontroli dla Opolskie-
go Centrum Zdrowia Publicznego do 2010 roku, od 2011roku 
dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki 
Społecznej.

Kontakt: Praca 774545401 wew.142, tel.kom.692987169     
           

Z pozdrowieniami
           Dorota Kudaś

Konsultant Wojewódzki

 *  Dorota Kudaś jest absolwentką: Medycznego Studium Zawodowego w Opolu - Wydział Położnych (1982), Państwowej 
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uzyskany licencjat położnictwa (2005),Wyższej Szkoły Zarządzania i Admini-
stracji w Opolu - mgr pedagogiki opiekuńczej z pracą specjalną (2007). Posiada również specjalizację w zakresie pielęgniar-
stwa ginekologiczno-położniczego w opiece przed i okołoporodowej (1991). Od  1991r.  pełni obowiązki oddziałowej oddziału 
patologii ciąży z blokiem porodowym w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Opolu. Jest członkiem Okręgowego Sądu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz  Zarządu Wojewódz-
kiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych. W roku 2007 roku została odznaczona odznaką honorową ”Za zasługi dla 
Miasta Opola”.

Opolska  Szkoła  Rodzenia  przy  SSZOZ  
nad  Matką  i Dzieckiem  w  Opolu

Emilia Jędrzejów i Iwona Piątek     

Poród jest nie tylko początkiem życia, ale bardzo ważnym 
wydarzeniem w życiu rodzącego się człowieka, rodzącej 
kobiety jak i przyszłego ojca. Ważne jest świadome przygo-
towanie kobiety do tego, do czego przystosowała ją natura, 
przyszłego ojca do wspierania i aktywnej pomocy w trakcie 
porodu jak również obojga do podjęcia ról rodzicielskich. 
Najlepszą formą przygotowania psychofizycznego dla przy-
szłych rodziców są Szkoły Rodzenia.

Opolska Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Gine-
kologiczno-Położniczym i Noworodków powstała 
w 1968 roku z inicjatywy ówczesnego dyrekto-
ra Szpitala, dr n. med. Stanisława Knopińskiego  
i Naczelnej Pielęgniarki mgr Walerii Roguli. Była 
jedną z pionierskich szkół jakie powstały w Pol-
sce, po Łodzi, Warszawie, Krakowie i Bytomiu. 

Przez wszystkie lata swojej działalności nasza 
Szkoła Rodzenia rozwijała się, poprawiając usłu-
gi na rzecz kobiet oczekujących narodzin dziecka 
jak i  przyszłych tatusiów. Naukowym efektem tej 
działalności było przedstawienie na II Sympozjum 
Sekcji Psychoprofilaktyki Porodowej i Kinezy-
terapii Katowice 1978 r., pracy ,,Przebieg ciąży, 
porodu i połogu u ciężarnych po przebytym przy-
gotowaniu psychoprofilaktycznym w Opolskiej 
Szkole Rodzenia” (dr n. med. W. Guzikowski,  
dr n. med. B. Łabiak).

    
Opolska Szkoła Rodzenia jest szkołą przyszpi-

talną. Jeszcze do niedawna zajęcia odbywały się  
w niewielkich pomieszczeniach na parterze szpi-

tala. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie przyszłych 
rodziców zajęciami  dotychczasowe warunki lokalowe nie 
spełniały odpowiednich wymagań. Wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom dzięki inicjatywie Dyrektora Zespołu Matki  
i Dziecka – pani mgr Aleksandry Kozok , w obiekcie po byłej 
pralni powstała Szkoła Rodzenia o powierzchni użytkowej 
281 m2. 
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Środki finansowe pozyskano w wyniku realizowanego pro-
jektu „Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowot-
nego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” dla zadania 
„Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego 
Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa’’ współfinan-
sowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007 –2013 „Inwestujemy w Twoją Przyszłość.”

Swą działalnością obejmujemy wszystkich chętnych do 
świadomego przygotowania się nie tylko do porodu ale rów-
nież karmienia naturalnego i opieki nad noworodkiem.  

Zajęcia teoretyczne i gimnastyczne w Opolskiej Szkole 
Rodzenia prowadzą położne po kursach kwalifikacyjnych, 
przeszkolone w prowadzeniu tego typu zajęć: Jolanta Zmar-
lak, Iwona Piątek, Emilia Jędrzejów. Chcąc podnosić swoje 
kwalifikacje  dodatkowo uczestniczymy w licznych konfe-
rencjach, sympozjach, szkoleniach czy corocznych Ogól-
nopolskich Zjazdach Szkół Rodzenia. Zajęcia teoretyczne 
prowadzą również: lekarz neonatolog Małgorzata Gawor, 

lekarz stomatolog Marta Kabarowska, radca prawny Maria 
Łebzuch, dietetyczka Alicja Wołowicz.

Osoby prowadzące zajęcia cechuje duże zaangażowanie, 
profesjonalizm i oddanie się z pasją temu co robią. 

Zajęcia w Opolskiej Szkole Rodzenia odbywają się przez 
cały rok kalendarzowy w formie cyklu zamkniętego, który  
trwa 5 tygodni. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Te-
matyka wykładów i program ćwiczeń powtarzany jest cy-
klicznie. 

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia cieszy się dużą 
popularnością. Coraz więcej kobiet i ich partnerów chce wy-
korzystać aktywnie i świadomie okres oczekiwania  na swoje 
potomstwo. Z roku na rok wzrasta liczba osób uczestniczą-
cych w zajęciach. W roku 2011 odbyły się 144 spotkania  

w których uczestniczyło ogółem 4702 uczestników /kobiet 
i ich partnerów/.  Ankietowani uczestnicy Szkoły Rodzenia 
szczególnie cenią sobie wiadomości na tematy związane   
z pielęgnacją noworodka, karmieniem piersią  i przygoto-
waniem do porodu. Dużym zainteresowaniem cieszy się 
wycieczka po szpitalu a szczególnie zwiedzanie Bloku Po-
rodowego. Edukacja przedporodowa pozytywnie nastawia 
kobietę do porodu, rozbudza poczucie odpowiedzialności za 
jego przebieg. Kobieta zna zalety porodu aktywnego, potrafi 
stosować naturalne metody łagodzenia bólu. Rodzące po od-
bytym kursie w Szkole Rodzenia wykazują lepszą współpracę 
z personelem położniczym, personel medyczny pracujący na 
Bloku Porodowym pozytywnie ocenia efekty działania Szko-
ły Rodzenia w przygotowaniu przyszłych mam do porodu. 

Po porodzie w ramach grupy wsparcia działającej przy na-
szej Szkole, mamy wraz z dziećmi spotykają się aby uzyskać 
pomoc w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych i pielęg-
nacyjnych, dzielą się  spostrzeżeniami z porodu.

Informację na temat działalności naszej Szkoły Rodzenia 
można zasięgnąć na stronie internetowej www.ginekologia.
opole.pl, w wydawanej broszurce dostępnej w Poradniach dla 
Kobiet, Izbie Przyjęć naszego Szpitala, w siedzibie Szkoły 
Rodzenia. Najczęściej jednak kobiety dowiadują się o istnie-
niu i działalności naszej szkoły od osób, które już korzystały 
z uczestnictwa w zajęciach i polecają je innym.

Osiągnięcia Opolskiej Szkoły Rodzenia 

W dniu 23 kwietnia 2010 roku, SSZOZ nad Matką  
i Dzieckiem  zajął III miejsce w IV Konkursie Liderów 
OSOZ 2009 w kategorii: „Działalność na rzecz pa-
cjenta” za stworzenie przyjaznego oraz nowoczesnego 
miejsca w postaci Szkoły Rodzenia, gdzie przyszli rodzi-
ce mogą uzyskać fachową pomoc, życzliwa opiekę oraz 
wszechstronne wsparcie. 

W dniu 26 września 2010 roku Szkoła Rodzenia pre-
zentowała swoją działalność podczas „II Ogólnopol-
skich Targów Rodzinnych - Fajnie mieć dzieci” gdzie  
uzyskała certyfikat oraz tytuł „Najlepsze dla mamy” 
przyznany przez rodziców w trakcie trwania targów. 

Iwona Piątek, Jolanta Zmarlak. Emilia Jędrzejów
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Prawa  Pacjenta  w procesie udzielania 
świadczeń zdrowotnych

Elżbieta Duda*
Skąd wywodzą się prawa pacjenta i w jakim zakresie po-
winniśmy je uwzględniać w procesie udzielania świadczeń 
zdrowotnych?
Czy należy je znać, czy tylko „rzucić na nie okiem”,   
a może dotyczą tylko relacji lekarza z pacjentem? 
Które prawa są  fundamentalne i od nich należy zacząć 
rozważania, a które mniej istotne?

W celu odpowiedzi na te pytania prześledźmy losy praw 
polskiego pacjenta i ich genezę.

Bezpośrednia przyczyna zdefiniowania praw pacjenta 
leży prawdopodobnie w zmianach zachodzących w samej 
medycynie wynikających z rozwoju nauk i technologii me-
dycznych. Prawa które obok dobroczynnych dla pacjenta 
skutków przyniosły także zagrożenia przed którymi, należy 
go chronić, w tym, uzależnienie od służby zdrowia, możli-
wość nadużyć, możliwość niewłaściwego wykorzystania 
osiągnięć biologii i medycyny, instrumentalne wykorzystanie 
pacjenta w badaniach klinicznych np. w zakresie testowania 
nowych leków.

Jednak za fundament służący do ich utworzenia uznaje się 
prawa człowieka zawarte m.in. w:
1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 1948 r.
2. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności 1950 r.
3. Europejskiej Karcie Socjalnej 1961 r.
4. Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych 1966 r.
5. Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  
i Godności Osoby Ludzkiej Wobec Zastosowań Biologii  
i Medycyny 1997 r. (Konwencja Bioetyczna) oraz Konstytu-
cji RP a zwłaszcza w 30 art. Konstytucji mówiącym o przy-
rodzonej i niezbywalnej godności człowieka będącej źródłem 
wolności i praw człowieka i obywatela.

Stąd najważniejszym prawem pacjenta nie podlegającym 
żadnym ograniczeniom i niezależnym od stanu jego zdrowia  
jest prawo do poszanowania godności, będącej konsekwen-
cją samego człowieczeństwa, taką swoistą autonomią.

Tego prawa nie ogranicza ani ubezwłasnowolnienie, ani 

agonalny stan pacjenta, nie ogranicza stan zamroczenia wy-
nikający z używania środków odurzających, czy upojenie al-
koholowe.  

Kolejnym istotnym prawem jest zdefiniowana w ustawie 
możliwość korzystania pacjenta ze świadczeń zdrowot-
nych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej i udzielanych z należytą starannością w warun-
kach odpowiadających określonym w przepisach wymaga-
niom fachowym i sanitarnym.

Świadczenia zdrowotne muszą być udzielane legalnie 
zgodnie z konstytucyjnym i deontologicznym prawem do sa-
mostanowienia, czyli do decydowania przez pacjenta co jest 
dla niego dobrem skąd wywodzi się prawo do wyrażenia 
zgody lub odmowy na ich udzielanie.

Człowiek chory jest istotą rozumną, wolną, będącą upo-
ważnionym podmiotem do podejmowania decyzji we włas-
nej sprawie. Ma moralne i ustawowe prawo decydować, co 
się będzie z nim działo, ma prawo otrzymywać dokładne  
i pełne dane niezbędne do podejmowania uzasadnionych de-
cyzji, otrzymywać pomoc w rozważaniu korzyści i trudności 
związanych z różnymi formami leczenia, otrzymywać nie-
zbędne wsparcie emocjonalne.

Z prawa do wyrażania zgody na badanie, leczenie, diag-
nostykę i inne świadczenia medyczne wynika obowiązek 
świadczeniodawcy do jej uzyskania, ciąży na nim niezależnie 
od formy prawnej prowadzonej działalności, w tym samym 
stopniu dotyczy SP ZOZ, NZOZ, grupowej praktyki lekar-
skiej, grupowej praktyki pielęgniarskiej, indywidualnych 
praktyk i innych form działalności.

Uzyskana od pacjenta zgoda powinna być: 
ŚWIADOMA, czyli POINFORMOWANA I SWOBOD-

NIE WYRAŻONA

Świadomość zgody skutkuje tym, że interwencja medycz-
na staje się legalna a ponadto, pacjent wyrażając świadomą 
zgodę akceptuje ryzyko typowych powikłań, które w związ-
ku z tą  interwencją mogą mieć miejsce.

Za typowe powikłania uznaje się te, które są opisane w li-
teraturze fachowej oraz wynikają z praktyki zawodowej. Na-
leży pamiętać, że pacjent ma prawo do odmowy na udziele-
nie określonych świadczeń także w sytuacjach szczególnych,  
w których dopuszczalne jest ich udzielanie bez zgody pacjen-
ta, a niekiedy nawet wbrew jego woli. 

Sytuacje szczególne występują gdy, pacjent wymaga 
niezwłocznej pomocy lekarskiej a ze względu na stan zdro-
wia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości 
porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym oraz 
w tzw. rozszerzeniu pola operacyjnego (wynika z Ustawy  
o zawodzie lekarza), a także, dopuszczalne jest w przypadku 
przymusowego leczenia. 

Należy zauważyć, że pierwszym pacjentom, którym na-
dano prawa w polskich szpitalach były dzieci – „Konwencja 
o Prawach Dziecka” to międzynarodowy dokument wydany 
przez UNICEF i ratyfikowany przez kolejne państwa w tym, 
Polskę w 1991r. Opracowaną wcześniej, bo w 1988 r. „Euro-
pejską Kartę Dziecka w Szpitalu” popularyzował w naszym 
kraju Komitet Ochrony Praw Dziecka i jego ówczesna prze-
wodnicząca Maria Łopatkowa. 

Karta zawierała zalecenia:
 organizowania oddziałów dziennego pobytu zamiast szpi-
talnych
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 zwiększania udziału rodziców w procesie leczenia
 polepszania warunków pobytu rodzica w oddziale
 możliwości świadomego uczestniczenia rodziców i dzieci 
w decyzjach dotyczących zdrowia dziecka
 możliwości nauki, odpoczynku i zabawy dzieci w szpitalu
 odrębnych sal dla dzieci i dorosłych pacjentów
 znajomości przez personel medyczny potrzeb fizjologicz-
nych, emocjonalnych i rozwojowych dzieci i ich rodzin
 zapewnienia dziecku ciągłości bezpłatnego leczenia
 respektowania praw dziecka  

Z czasem zadbano też o pacjentów chorych psychicznie 
i wprowadzono Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, 
prawa innych pacjentów były rozrzucone w różnych aktach 
prawnych i dopiero Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta zebrała je w całość. 

Nie oznacza to, że wspomniana ustawa jest jedynym ak-
tem prawnym regulującym relacje lekarza, czy pielęgniarki 
/położnej z pacjentem. 

Regulują to wymienione dokumenty i obecnie niemożliwe 
jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie w oparciu 
o najrzetelniejszą nawet wiedzę medyczną bez znajomości 
zapisów zawartych w:
1. Ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U z dnia 31 marca 2009),
2. Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 
1996 r.,
3. Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 5 lipca 1996 
roku,
4. Ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek  
i narządów z 2005 roku,
5. Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 roku,
6. Kodeksie karnym z 1997 roku,
7. Kodeksie etyki lekarskiej,
8. Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej znowe-
lizowanym przyjętym przez IV Krajowy Zjazd PiP w 2003 
roku.     

Na przykład przepisy Kodeksu karnego nakładają zgodnie 
z art. 192 § 1 odpowiedzialność karną na wykonanie zabiegu 
leczniczego bez zgody pacjenta. Przewidywaną karą może 
być kara grzywny, kara ograniczenia wolności, albo pozba-
wienia wolności od 1 miesiąca do 2 lat.  

Pacjent wyraża świadomą zgodę na świadczenia zdro-
wotne jeśli jest poinformowany, czyli istnieje wymóg, aby 
udzielona zgoda była poprzedzona informacją skierowaną do 
pacjenta.  

Przedmiotowy zakres prawa do informacji obejmuje:
• obowiązek przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta,
• o rozpoznaniu,
• o proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycz-
nych i leczniczych,
• o dających się przewidzieć następstwach zastosowania 
wspomnianych metod, albo ich zaniechania,
• o wynikach leczenia,
• o rokowaniu.

Zakres prawa do informacji jest obowiązujący co oznacza, 
że nie podlega swobodnemu uznaniu przez zobowiązanego 
do jej udzielenia, którym najczęściej jest lekarz a w obszarze 
opieki pielęgnacyjnej również pielęgniarka i położna.

Uznaje się, że przekazana pacjentowi wiedza powinna 
pozwolić mu na podjecie decyzji wobec proponowanego za-
biegu. Zakres informacji nie zależy więc, od uznania przez 
osobę, która jej udziela - ile pacjent powinien wiedzieć, ale 
od pacjenta - ile tej informacji potrzebuje do podjęcia „poin-
formowanej” decyzji. 

NA CO PACJENT WYRAŻA ZGODĘ ????
Na konkretne świadczenia zdrowotne 

Świadczenie zdrowotne (zgodnie z Ustawą o zakładach 
opieki zdrowotnej), to działanie służące zachowaniu, ratowa-

niu, przywracaniu, a także poprawie zdrowia i inne działania 
medyczne wynikające

z procesu leczenia lub z przepisów odrębnych regulują-
cych zasady ich wykonywania, a w szczególności związane 
z:
 badaniem i poradą lekarską,
 leczeniem,
 badaniem i terapią psychologiczną,
 rehabilitacją leczniczą,
 opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, poło-
giem oraz nad noworodkiem,
 opieką nad zdrowym dzieckiem,
 badaniem diagnostycznym,
 pielęgnacją chorych,
 pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
 opieką paliatywno-hospicyjną,
 orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez 
działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
 czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,
 czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty i orto-
pedyczne i środki pomocnicze.

Na każde z tych świadczeń pacjent powinien wyrazić 
odrębną zgodę. Należy przez to rozumieć, że dla przykładu, 
zgoda wyrażona na pobyt w szpitalu nie jest równoznaczna 
ze zgodą na zabieg operacyjny, czy badanie diagnostyczne 
jakim jest kolonoskopia. 

Poza zakresem wyrażanej przez pacjenta zgody prawo 
wyróżnia jeszcze:
- podmioty uprawnione do wyrażenia zgody, bo zgodę uznaje 
się za legalną wtedy, gdy wyraża ją uprawniony podmiot,
- formę zgody,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych wbrew woli lub bez 
zgody pacjenta.

Podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody jest:
1. PACJENT i wtedy jest to ZGODA WŁASNA, aby ją wy-
razić pacjent musi być pełnoletni, nie ubezwłasnowolniony  
i zdolny do świadomego wyrażenia zgody,
2. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY LUB SĄD - ZGO-
DA ZASTĘPCZA

Pacjent jest pełnoletni jeśli zgodnie z art. 10 par. 1 Kodek-
su cywilnego ukończył 18 lat.

Małoletni czasem uzyskuje pełnoletniość przez zawarcie 
związku małżeńskiego. Dotyczy to kobiet, które po ukończe-
niu 16 lat a przed ukończeniem 18 zawarły za zgodą sądu 
opiekuńczego związek małżeński. Owdowienie lub rozwód 
nie skutkuje w ich przypadku utratą pełnoletniości.

Pacjent jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody wte-
dy, gdy jego stan zdrowia fizycznego lub psychicznego nie 
stoi na przeszkodzie wyrażeniu świadomej zgody, czyli jest 
przytomny, nie pozostaje w stanie odurzenia narkotycznego 
czy nietrzeźwości.

Natomiast ubezwłasnowolnienie jest skutkiem prawomoc-
nego orzeczenia sądu w wyniku którego, pacjent może być 
ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo i ma wskaza-
nego imiennie OPIEKUNA PRAWNEGO lub KURATORA, 
realizujących jego prawa również w zakresie praw pacjenta.

Wobec powyższego, jeśli pacjent jest małoletni lub całko-
wicie ubezwłasnowolniony, albo niezdolny do świadomego 
wyrażenia zgody wówczas wymaga  ZGODY ZASTĘPCZEJ, 
która wyrażana jest w imieniu pacjenta przez:
- przedstawiciela ustawowego lub
- opiekuna faktycznego (ograniczony zakres zgody) lub
- sądu opiekuńczego 

Jeśli pacjent ukończył 16 lat, a nie ukończył 18 wtedy 
przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego wymagana jest 
ZGODA PODWÓJNA – KUMULATYWNA (zwana też 



10 kwiecień - maj 2011r.

równoległą), tj. zgoda pacjenta i jego przedstawiciela usta-
wowego.

W praktyce, za przedstawiciela ustawowego małoletniego 
pacjenta, należy uważać jego rodzica posiadającego pełnię 
władzy rodzicielskiej a w sytuacjach szczególnych, opiekuna 
prawnego wyznaczonego przez sąd. 

Poza przedstawicielami ustawowymi pacjenta, szczegól-
nie małoletniego, świadczeniodawca medyczny w procesie 
udzielania świadczeń ma czasami do czynienia z OPIEKU-
NEM FAKTYCZNYM, czyli osobą sprawującą stałą opiekę 
nad pacjentem bez obowiązku ustawowego, który ze wzglę-
du na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny wymaga tej 
opieki np. wnukiem przebywającym podczas wakacji pod 
opieką babci.

Opiekun faktyczny może zgodnie z prawem wyrazić zgo-
dę tylko na badania tj. na najbardziej podstawową czynność 
lekarza, która polega na badaniu fizykalnym i wywiadzie.  

 
Jeśli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadome-

go wyrażenia zgody i nie ma przedstawiciela ustawowego 
lub porozumienie się z nim jest niemożliwe (zaginął, jest 
nieprzytomny), konieczne jest po przeprowadzeniu badania 
przez lekarza zezwolenie właściwego miejscowo sądu opie-
kuńczego na udzielanie dalszych świadczeń. Przez sąd właś-
ciwy miejscowo należy rozumieć sąd, w którego okręgu ma 
być wykonywane świadczenie medyczne. 

Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność udzielenia pa-
cjentowi niezwłocznej pomocy.

Jeśli pacjent małoletni, który ukończył 16 lat wyrazi 
sprzeciw co do udzielenia świadczenia medycznego mimo 
zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna fak-
tycznego, wtedy również WYMAGANE jest zezwolenie 
sądu opiekuńczego. 

 
Podsumowując pamiętajmy, że podmiotem uprawnionym 

do wyrażenia zgody jest:
 sam pacjent - zgoda własna,
 rodzic, opiekun prawny -  zgoda zastępcza,
 pacjent i jego rodzic lub pacjent i opiekun prawny - zgoda 
równoległa (kumulatywna),
 sąd opiekuńczy.

Warunkiem skuteczności zgody jest wyrażenie jej w od-
powiedniej formie.

FORMA ZGODY
• zwykła:  ustna lub dorozumiana (konkludentna)
Używanie zwrotu zgody domniemanej dotyczy tylko zmar-
łych pacjentów np. brak sprzeciwu w kwestii pobrania na-
rządów do przeszczepu interpretowany jest jako wyrażenie 
zgody.
• pisemna

Forma zwykła najczęściej spotykana w praktyce i jest wy-
starczająca, gdy ustawa nie żąda wyraźnie udzielenia zgody 
w formie szczególnej.

Formą szczególną jest forma pisemna stosowana wobec 
świadczeń medycznych co do których, istnieje podwyższone 
ryzyko dla pacjenta oraz na:
- udział w eksperymencie medycznym,
- na pobranie organów za życia,
- przerywanie ciąży,
- przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.

Określenie świadczeń, których wykonywanie zawiera  
w sobie podwyższone ryzyko dla pacjenta i w związku z tym, 
wymagających formy pisemnej należy do powinności kadry 
kierowniczej świadczeniodawcy i zależy od rodzaju realizo-
wanych procedur.

Forma pisemna sprowadza się do złożenia własnoręcz-
nego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświad-
czenia woli, a wymóg pisemnej formy zgody ma charakter 
dowodowy, czyli jest pomocny w udowodnieniu niewinności  
w zawiązku z roszczeniami pacjenta w stosunku do świad-
czeniodawcy. 

Zgoda pacjenta ma charakter odwołalny. Pacjent może ją 
cofnąć w dowolnym czasie, zarówno przed przystąpieniem 
do udzielania świadczenia medycznego, jak i w trakcie jego 
trwania i nie może być z tego tytułu narażony na żadne kon-
sekwencje, a jego oświadczenie o wycofaniu zgody może na-
stąpić w dowolnej formie.

Reasumując zgodę pacjenta uznaje się za skuteczną, gdy:
- wyraża ją osoba uprawniona,
- jest wyrażona świadomie i dobrowolnie,
- wyrażona uprzednio (przed czynnością medyczną),
- wyrażona w odpowiedniej formie.

Sądzę, że w treści artykułu znalazł czytelnik odpowiedź 
na dwa pierwsze pytania. O odpowiedź na trzecie należy się 
pokusić rozważając pozostałe prawa i po refleksji, że wraz  
z nowymi prawami pojawiły się  też nowe dylematy.

Literatura: 
1.  Boratyńska M., Konieczniak P. -Prawa pacjenta- Delfin
     2001
2.  Drozdowska U. – Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta
     - C.H. Beck 2007
3.  Gordon T. – Pacjent jako partner- PAX 1999
4.  Karkowska D. –Prawa pacjenta- ABC 2004
5.  Paszkowska M. – Zgoda pacjenta OPM 7/2010, Prawo 
     pacjenta do uzyskania informacji 8/2010

*Elżbieta Duda, pielęgniarka naczelna Opolskiego Centrum 
Onkologii w Opolu   

PRZEDSTAWICIELEM USTAWOWYM jest:

    -----------------------------------------------------------------
opiekun faktyczny – nie jest przedstawicielem    
ustawowym i może wyrazić zgodę tylko na badania

rodzic   
reprezentuje interesy 
biologicznych  
i przysposobionych dzieci            

opiekun prawny
reprezentuje interesy sierot,

dzieci nie podlegających
 władzy rodzicielskiej oraz osób 

ubezwłasnowolnionych
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 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest ogólnokrajowym stowa-
rzyszeniem  zawodowym i naukowym działającym dla bezpieczeństwa za-
wodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu. Jest to towarzystwo z wielolet-
nią tradycją zrzeszającą ok. 4 tyś. pielęgniarek a jego założycielki wywodzą 
się z pierwszych szkół pielęgniarskich w Polsce. Do celów PTP należy po-
pularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa, wspieranie 
zawodowego rozwoju pielęgniarek, prowadzenie badań naukowych i wdra-
żanie ich wyników do życia oraz współpraca i wymiana doświadczeń z jed-
nostkami ochrony zdrowia, uczelniami w kraju i za granicą. Realizacja celów 
odbywa się m.in. poprzez organizację kongresów, konferencji, warsztatów, 
wykładów, olimpiad  czy konkursów „Pielęgniarka Roku”.

PTP jest członkiem:
- Międzynarodowej Rady  Pielęgniarek – International Council of Nurses  
ICN od 1961 r.,

- Europejskiego Forum  Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych i WHO  - European 
   Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (AFNNMA) od 1996 r., 
- Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE - European Federation of Nurses  Assotiation (EFN) 
od 1971 r.,
- Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy - Workgroups of  European Nurse Research (WENR) od 1978 r.

Na terenie Województwa Opolskiego w 1996 r. powstało  pierwsze Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
przy Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Jego przewodniczącą była mgr Elżbieta Gęglawy. Członkowie 
Koła PTP organizowali  Olimpiady Pielęgniarskie, uczestniczyli w Kongresach m.in. w Busku – Zdroju (1996, 1998) 
i Londynie (1997) ale ze względów finansowych Koło zostało rozwiązane. Wielkim sukcesem było w tak krótkim 
okresie czasu nawiązanie bardzo dobrych  kontaktów z liderkami PTP Panią Krystyną Wolską – Lipiec, Barbarą Janus 
czy Marią Cisek, co zaowocowało dalszą zawodową współpracą, wymianą doświadczeń i uczestnictwem w Kongre-
sach w Busku – Zdroju (2000), Kopenhadze (2001), Sopocie (2002), Łodzi (2006), Solinie (2008), Warszawie (2010). 
Duże wsparcie i zaufanie Zarządu Głównego a przede wszystkim rozwój pielęgniarstwa w Województwie Opolskim 
i chęć kontynuowania już raz rozpoczętej działalności PTP przez Panie Elżbietę Dudę, Krystynę Grzeszczyk i Marię 
Grzeczną stały się  inspiracją do założenia pierwszego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na Opol-
szczyźnie. Do grona tego dołączyło kilka  miłośniczek pielęgniarstwa zatrudnionych m.in. w Wojewódzkim Cen-
trum Medycznym, Opolskim Centrum Onkologii i Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz Szpitalu w Oleśnie  
i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu,  którym serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie a przede 
wszystkim chęć rozwoju pielęgniarstwa na Opolszczyźnie. W dniu 03 kwietnia 2008 r.  uchwałą Zarządu Głównego 
PTP został powołany  Oddział PTP z siedzibą przy WCM, a w 2010 r. nastąpiła reaktywacja Koła przy Wojewódzkim 
Centrum Medycznym, którego przewodniczącą jest Dorota Wocka. Na dzień dzisiejszy Oddział PTP zrzesza 58 osób 
a Koło PTP przy WCM w Opolu 20 członków. 

Oddział PTP po raz trzeci (w 2011 r.)  przeprowadził na szczeblu województwa II etap  Konkurs Pielęgniarka 
Roku, w wyniku którego została wyłoniona laureatka Ania Kozłowska, pielęgniarka z Oddziału Chirurgii Ogólnej  
i Naczyniowej WCM w Opolu. Poprzedniczka laureatki, notabene pielęgniarka z tego samego oddziału w 2010 
roku zdobyła III miejsce w Polsce w Konkursie Pielęgniarka Roku 2009. Finał tegorocznego Konkursu obędzie się  
w Dniu Pielęgniarki podczas Kongresu Pielęgniarskiego w Poznaniu gdzie będziemy z naszą laureatką Anią Kozłow-
ską – „Aniu trzymamy wszyscy mocno kciuki”.  

W 2010 r. i 2011 r. PTP objęło patronat nad Wojewódzką Olimpiadą Pielęgniarską organizowaną dla studentów 
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu i Nysie. Tegoroczny finał odbędzie się w Dniu Pielęg-
niarki tj. 12 maja br. w PMWSZ w Nysie. Uczestnikom życzymy powodzenia. 

Opolski Oddział PTP przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz PS ZOZ WCM zaprosił  
w dniu 10 marca br. pielęgniarki i położne z Województwa Opolskiego na wykład ks. prof. dr hab. Piotra Morcinca na 
temat „Dylematów etycznych w zawodzie pielęgniarki i położnej” czyli etyka w pracy codziennej.    

Działalność Oddziału PTP w Opolu w roku 2011 ukierunkowana jest na  kształcenie m.in. w zakresie etyki zawo-
dowej, międzynarodowej klasyfikacji praktyk pielęgniarskich (ICNP) i badań fizykalnych. 

Oddział PTP na terenie województwa współpracuje z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Uczelniami Wyż-
szymi i innymi towarzystwami naukowymi.  

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wydaje czasopismo naukowe z zakresu pielęgniarstwa m.in. Problemy Pielęg-
niarstwa, Poradni Pielęgniarski i  broszury m.in. „jak rozmawiać  z pacjentem”.  Członkowie PTP zajmują stanowiska 
w  kluczowych sprawach dla pielęgniarstwa, jak również uczestniczą wspólnie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położ-
nych oraz Związkami Zawodowymi Pielęgniarek i Położnych w krajowych i zagranicznych spotkaniach dotyczących 
rozwoju, kompetencji, kształcenia i rangi naszego zawodu.   

W roku 2011 r.  PTP organizuje obchody  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek pod hasłem  „Niwelowanie różnic 
– zwiększenie równości w dostępie do opieki medycznej”.

Z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych wszystkim kole-
żankom i kolegom  życzymy zdrowia, sukcesów, zawodowej 
satysfakcji, pogody ducha i wszystkiego co najlepsze w życiu 
osobistym. 

Wszystkich miłośników pielęgniarstwa serdecznie zapra-
szamy do współpracy z Oddziałem  PTP. 

       
Przewodnicząca Opolskiego Oddziału

  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
    Maria Grzeczna 

Maria Grzeczna
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Zadania Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa

Koleżanki i Koledzy,

jest mi niezmiernie miło na łamach nowego czasopis-
ma dla Pielęgniarek i Położnych przedstawić się oraz 
podzielić z Państwem kilkoma informacjami na temat 
zadań Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa.
W zawodzie Pielęgniarki pracuję od 28 lat. 
Wykształcenie:  
1977 – 1982  Liceum Medyczne w Brzegu, Dyplom 
Pielęgniarki
1989 – 1993 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, 
Wydział  Filologiczno – Historyczny, tytuł magistra 
pedagogiki 
1997 – 1999 Centrum Edukacji Medycznej w Warsza-
wie specjalizacja w dziedzinie
Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Grudzień 2005 r. GB MANAGEMENT  we Wrocławiu 
Specjalizacja w dziedzinie   Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego
2006 – 2009 Akademia Medyczna we Wrocławiu Li-
cencjat Pielęgniarstwa

2009 – 2011 Akademia Medyczna we Wrocławiu IV semestr studia II stopnia Pielęgniarstwo.
Ponadto posiadam kursy specjalistyczne i dokształcające mające zastosowanie w pracy na
stanowisku  pielęgniarki. 
Przebieg Pracy Zawodowej
01.10.1982 – 11.01.1989r. - Szpital MSW w Opolu, Blok Operacyjny na stanowisku Pielęgniarki Instrumenta-
riuszki
12.01.1989 – 06.1996r.-Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach - Oddział Pulmonologiczny, Pielęgniar-
ka odcinkowa
06.1996 – 31.12.1999 – Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział 
Pulmonologiczny 
Od 01.01.1999- 31.12.2005r. - Przełożona Pielęgniarek, od 01.01.2006r.  Naczelna Pielęgniarka w SP ZOZ 
Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach
W 2006 r. zostałam powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa. 
Zadania Konsultanta wynikają z Ustawy dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia i obej-
mują:
- wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, NFZ  
i Rzecznika Praw Pacjenta,
- prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego pie-
lęgniarek,
- branie udziału w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej,
- sporządzanie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego, pielęgniarek,
- przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
- kontrolę dostępności świadczeń zdrowotnych,
- kontrolę wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny,
- informowanie organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, od-
działów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wy-
niku kontroli,
- sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w dziedzinie pielęgniar-
stwa,
- występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie 
kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- sporządzanie sprawozdań i raportów dokumentujących wykonywanie zadań przez Konsultanta w dziedzinie 
Pielęgniarstwa. 

Z pozdrowieniami
Henryka Homętowska
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Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch 
Pracę zawodową rozpoczęłam ponad dwadzieścia lat temu w Od-

dziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, a następ-
nie kontynuowałam w  Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej  
w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. W oddziałach tych 
przepracowałam niemal połowę swojego życia zawodowego.

Od 10 lat pełnię funkcję Pielęgniarki Epidemiologicznej w Woje-
wódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Chirurgia Ogólna to moja  
pierwsza pasja  w pracy zawodowej, a drugą stała się epidemiologia.

W trakcie pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej ukoń-
czyłam specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego.  
W 2010 r ukończyłam specjalizację i zdałam egzamin państwowy   
w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne jest jedną z dziedzin pielęgniar-
stwa, które w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, a epi-
demiologia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie 

uznania dziedzin medycyny za priorytetowe – jest dziedziną priorytetową. Stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej utwo-
rzono w Polsce w 1980 ro¬ku, natomiast pierwszy ramowy zakres czynności został opracowany w 1996 roku przez Zespół ds. 
Zakażeń Szpitalnych przy Biurze Naczelnej Pielęgniarki Kraju. Tworzące się w tym okresie towarzystwa naukowe, których 
działalność obejmowała  zagadnienia związane z profilaktyką i zwalczaniem zakażeń szpitalnych, dążyły do przeniesienia 
modelu kontroli zakażeń na grunt polski z krajów, od lat prowadzących skuteczny nadzór nad zakażeniami szpitalnymi. 

Pielęgniarka Epidemiologiczna  prowadzi działania profilaktyczne, nadzoruje codzienną działalność placówki medycz-
cznej oraz  edukuje personel z zakresu  zakażeń szpitalnych.

Wyzwania pielęgniarstwa epidemiologicznego są bardzo wysokie i zmieniają się dynamicznie, podobnie jak nowe mecha-
nizmy oporności drobnoustrojów. Pracując na tym  stanowisku staram się sprostać wyzwaniom jakie stawia przedemną  świat  
mikrobiologii, pacjent i wspołprpacownicy.  

Dnia 21 marca br. zostałam powołana przez Wojewodę Opolskiego na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w  Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego województwa opolskiego. Liczę na owocną współpracę całego środowiska. 

Konsultant Wojewódzki w  Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne! 
Panowie Pielęgniarze!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie 
informuje, że od stycznia 2011 roku prowadzi nabór na kursy 
kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające.
1. Rodzaje kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniar-
stwa:
• Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
  dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania dla
  pielęgniarek
• Opieki długoterminowej dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych
• Organizacji i zarządzania  dla pielęgniarek i położnych
• Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
2. Kursy specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa:
• Podstaw opieki paliatywnej dla pielęgniarek
• Leczenia ran dla pielęgniarek
• Leczenia ran dla położnych
• Szczepień ochronne dla pielęgniarek

Szkolenia
• Szczepień noworodków dla położnych
• Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek 
   i położnych
• Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek 
   i położnych
3. Kursy dokształcające w zakresie pielęgniarstwa:
• Diabetologicznego dla pielęgniarek i położnych
• Profilaktyki zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych
• Krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek
Jednocześnie prosimy o składanie dodatkowych propozycji 
kursów. 
Warunkiem uruchomienia danego kursu jest zebranie mini-
mum 30- 40 osobowej grupy.
Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające rea-
lizowane będą na podstawie ilości zgłoszeń, po uprzednim 
wyborze Organizatora. Organizator danego kursu wyłaniany 
będzie  w drodze przetargu (po przedstawieniu najkorzyst-
niejszej oferty). Przetarg na dany kurs zostanie ogłoszony 
przez OIPiP w Opolu w chwili gdy na dane szkolenie zbierze 
się co najmniej 30- 40 osobowa grupa chętnych osób. 
W zależności od ilości chętnych osób istnieje możliwość or-
ganizacji i przeprowadzenia kursu w poszczególnych powia-
tach – najbliżej miejsca pracy i zamieszkania.
Jeśli są Państwo zainteresowani inną formą szkolenia, rów-
nież prosimy o Państwa zgłoszenia. W zależności od zain-
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           Warszawa, 21 marca 2011 r.

List Otwarty
W związku z medialną dyskusją nad ustawą o działalności leczniczej, która spowodowała protest Ogólnopolskiego Związ-

ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie zakazu zawierania umów kontraktowych z pielęgniarkami i położnymi 
w szpitalach, w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apeluję do Pana Premiera o podjęcie przez rząd debaty 
na temat problemów polskiego pielęgniarstwa i zaniedbań wynikających z ustawicznych reform systemu ochrony zdrowia  
i opieki społecznej.

Należy wskazać, iż już w rekomendacjach Konferencji „Biały Szczyt” z dnia 19 marca 2008 roku podkreślono, iż w celu 
przeprowadzenia zmian poprawiających efektywność systemu ochrony zdrowia konieczne jest zwiększenie poziomu nakła-
dów publicznych na ochronę zdrowia. Wobec niespełnienia powyższego warunku szybka poprawa bezpieczeństwa zdrowot-
nego pacjentów, równowagi finansowej placówek opieki zdrowotnej i całego systemu oraz spokoju społecznego w sektorze 
ochrony zdrowia nie będzie możliwa. 

Niezrealizowanie postulatów z przedmiotowej konferencji oraz ciągła wojna ideologiczna między partiami politycznymi 
o kierunki zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia nie służą wypracowaniu tak potrzebnego w przedmiotowej sprawie 
ponadpartyjnego porozumienia. 

Szczególny niepokój samorządu pielęgniarek i położnych budzą:

- brak realizacji, podnoszonej również w powyższych rekomendacjach, kwestii ustawowego zagwarantowania wynagro-
dzeń pracowników medycznych. W sytuacji drastycznie niskiego wynagradzania pielęgniarek i położnych i bardzo odpowie-
dzialnej pracy, brak takich rozwiązań w odniesieniu do zawodów pielęgniarki i położnej jest całkowicie nieuzasadnione. Okre-
ślenie minimalnego wynagrodzenia odpowiadałoby posiadanym kwalifikacjom zawodowym, nakładowi pracy oraz zakresowi 
odpowiedzialności zawodowej, jak również służyłoby zwiększeniu prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. 

- brak dostosowania i aktualizacji obowiązujących przepisów prawa odnośnie kwestii czasu pracy i dyżurowania do re-
gulacji zawartych w Dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku dotyczącej nie-
których aspektów organizacji czasu pracy. Szczególnie istotna jest kwestia braku regulacji prawnych w zakresie czasu pracy 
pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych, wykonujących pracę w systemie zmianowym, którzy sprawują 
bezpośrednią opiekę nad pacjentem przebywającym w szpitalu dłużej niż 24 godziny. W przypadku zamiany umowy o pracę 

teresowania daną formą szkolenia, OIPiP dołoży wszelkich 
starań aby znaleźć uprawniony podmiot, który go dla Pań-
stwa przeprowadzi. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie 
informuje, że w związku z zatwierdzonym programem kursu 
specjalistycznego w zakresie

Wykonania i interpretacji zapisu EKG
dla Pielęgniarek i Położnych

serdecznie zapraszamy osoby chętne do składania formularzy 
zgłoszeniowych. 
Planowany termin rozpoczęcia I edycji szkolenia – 
kwiecień 2011r. w siedzibie OIPiP w Opolu przy ul. Świer-
kowej 24.
Plan nauczania kursu obejmuje: 
35 godzin zajęć teoretycznych oraz 70 godzin zajęć stażowych. 
Osoby chętne proszone są o dostarczenie do siedziby biura 
OIPiP:
1. zgłoszenia (do pobrania na www.oipip.opole.pl),
2. kserokopii prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
   / położnej,
3. zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające 3-miesięcz-
ny staż pracy w zawodzie pielęgniarki / położnej.
O dokładnym terminie rozpoczęcia szkolenia OIPiP poinfor-
muje Państwa drogą telefoniczną.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania 
kompletnych zgłoszeń.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 
(77) 455-09-57 lub 883 394 045

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie 
informuje, że w związku z zatwierdzonym programem kursu 
specjalistycznego w zakresie

Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 
dla Pielęgniarek i Położnych

serdecznie zapraszamy osoby chętne do składania formularzy 
zgłoszeniowych. 
Planowany termin rozpoczęcia II edycji szkolenia – 
kwiecień 2011r. w siedzibie OIPiP w Opolu przy ul. Świer-
kowej 24.
Plan nauczania kursu obejmuje: 
55 godzin zajęć teoretycznych oraz 35 godzin zajęć stażowych. 
Atrakcyjna cena kursu: 45 zł*  (dla nieopłacających składek 345 zł)
Osoby chętne proszone są o dostarczenie do siedziby biura OIPiP:
1. zgłoszenia (do pobrania na www.oipip.opole.pl),
2. kserokopii prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
   / położnej,
3. zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające 3-miesięcz-
ny staż pracy w zawodzie pielęgniarki / położnej.
O dokładnym terminie rozpoczęcia szkolenia OIPiP poinfor-
muje Państwa drogą telefoniczną.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania 
kompletnych zgłoszeń.
Więcej informacji pod numerem telefonu: (77) 455-09-57 lub 
883 394 045.
 *)  dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacają-
cych regularnie składki (zgodnie z art. 9 pkt 4 Ustawy o Samorzą-
dzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 19.04.1991r. Dz. U. Nr 41 poz. 
178 z późniejszymi zmianami) przez okres 2 lat poprzedzających 
złożenie zgłoszenia. 

W ostatnich tygodniach toczą się dyskusje nad formą zatrudniania pielęgniarek i położnych. Trwają protesty mające na celu 
ograniczanie zatrudniania pielegniarek i położnych na kontraktach. Poniżej prezentujemy stanowisko Pani Elżbiety Buczkow-
skiej Prezesa NRPiP. W najbliższym numerze postaramy się przedstawić wady i zalety poszczególnych form zatrudnienia.
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powyższego pracownika na umowę cywilnoprawną, pracownik ten jest de facto zobowiązany do realizacji świadczeń w nie-
ograniczonym wymiarze czasowym. Należy wyraźnie wskazać, iż wobec braku odpowiednich regulacji m.in. w zakresie norm 
czasu pracy pielęgniarek pracujących na tzw. umowach cywilnoprawnych pojawiła się tendencja wymuszania na pielęgniar-
kach, położnych zmiany formy zatrudnienia z umowy o pracę w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej na umowy cywil-
noprawne, w tym w szczególności na umowę na realizację świadczeń zdrowotnych w formie indywidualnej, indywidualnej 
specjalistycznej praktyki, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych warunków wykonywania pracy. Powyższa prak-
tyka stanowi naruszenie przepisów prawa pracy o niedopuszczalności zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną 
(Art. 22 § 1² Kodeksu pracy), bowiem pielęgniarka, położna, która udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy 
cywilnoprawnej realizuje na rzecz zakładu świadczenia tożsame, jak w przypadku umowy o pracę, pod kierownictwem oraz  
w miejscu i czasie wyznaczonym przez zakład opieki zdrowotnej, a zakład wypłaca jej odpowiednie wynagrodzenie. Powyż-
sze działania są podyktowane zwykle zamierzeniem pracodawców, którzy aby obniżyć koszty pracy są zainteresowani szcze-
gólnie umowami cywilnoprawnymi. Ponadto, oprócz mniejszych kosztów w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, położnej 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej nie obowiązują pracodawcy, którym jest 
zakład opieki zdrowotnej, przewidziane dla pracowników przepisy odnośnie czasu pracy, w tym w szczególności art. 32ja 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wskazujący, iż lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wyko-
nujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga 
udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy  
w zakładzie opieki zdrowotnej w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozlicze-
niowym (tzw. klauzula opt-out).

W związku z brakiem powyższych ograniczeń czasu pracy, istnieje pełna swoboda umów w zakresie kształtowania cza-
su pracy pielęgniarek i położnych zatrudnionych na kontraktach, co prowadzi często w praktyce do określenia czasu pracy 
na poziomie znacznie przewyższającym 200 godzin miesięcznie. W opinii NRPiP umowne ustalanie normy czasu pracy na 
wskazanym wyżej poziomie jest całkowicie nieuzasadnione, gdyż stanowi de facto usankcjonowanie pracy ponad normę, 
zwiększenie zakresu odpowiedzialności zawodowej w stosunku do posiadanych kwalifikacji  i może prowadzić do zagrożenia 
zdrowia lub życia samej pielęgniarki, położnej wskutek ciągłego przemęczenia spowodowanego wykonywaniem tak stresu-
jącej i odpowiedzialnej pracy. Powyższa praktyka rodzi również obawy o realne zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
pacjentom przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, które pracują w ponadprzeciętnym wymiarze 
czasu pracy. Zwracamy także uwagę, iż sytuacja ta ma wpływ na pogłębienie się zjawiska wypalenia zawodowego pielęgnia-
rek i położnych spowodowanego zbyt dużym obciążeniem psychofizycznym. 

- brak jasnej i jednolitej polityki zdrowotnej państwa w zakresie systemowego przeciwdziałania niedoborom kadrowym 
pielęgniarek i położnych, które mogą rodzić negatywne skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki spo-
łecznej w Polsce, a tym samym dla bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa. Należy wskazać, iż konieczne jest 
wprowadzenie rozwiązań prawnych gwarantujących prawidłową i dostateczną obsadę pielęgniarek i położnych w placówkach 
ochrony zdrowia oraz opieki społecznej, co zapewni pacjentom odpowiednią dostępność do świadczeń zdrowotnych realizo-
wanych przez pielęgniarki i położne. 

- przeciwdziałanie postępującemu zmniejszaniu się zainteresowania studentów wyborem kierunku studiów pielęgniarstwo. 
Promocja tak społecznie potrzebnego zawodu i zwiększenie jego atrakcyjności dla młodego pokolenia wymaga wdrożenia 
zmian systemowych w prognozie dwudziestoletniej przy uwzględnieniu zmian demograficznych i epidemiologicznych spo-
łeczeństwa polskiego.

- brak rozwiązań systemowych, które gwarantowałyby prowadzenie racjonalnego kształcenia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych i porządkowałyby kompetencje zawodowe w całym systemie.

Wątpliwości NRPiP wiążą się również z aktualnie toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektami ustaw reformu-
jących system ochrony zdrowia. Wobec braku zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia, proponowane istotne 
zmiany organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zakładające m.in. przekształcenie szpitali w spółki czy też 
likwidację istniejącego chaosu w polityce lekowej, mogą być trudne do zrealizowania, co przekłada się również na stopień 
zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Wnosimy o rozważenie, aby w sprawie kontraktów w szpitalach wypowiedziała się również Rada Ochrony Pracy przy Sej-
mie RP oraz Komisja Trójstronna ds. Społeczno- Gospodarczych w przedmiocie, czy narastający problem samozatrudniania 
się pracowników stanowić może precedens obchodzenia przepisów prawa pracy.

  
Przedstawiając powyższe kwestie NRPiP wyraża jednocześnie nadzieję, iż zostanie podjęta debata, która pozwoli skutecz-

nie wypracować rozwiązania narastających od wielu lat problemów.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Buczkowska
Prezes NRPiP

Przesłano do:
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Przewodniczący klubów parlamentarnych Sejmu i Senatu RP
Komisja Trójstronna ds. Społeczno- Gospodarczych 
Przewodniczący OIPIP
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