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1. Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP, Maria Dąbrowska – Przewodnicząca ORPiP II kadencji 
2. E. Buczkowska, R. Wilczyński, S. Wiatkowska 
3. Od lewej: Zofia Nalepa, Halina Cichoń, Małgorzata Krawczyk, Urszula Kraszkiewicz, Anna Fedorów, Anna Bielawska, Barbara Prochota 
4. Anna Marynowicz 
5. Zdjęcie ze sztandarem, od lewej: Małgorzata Krawczyk, Mariusz Baran, Katarzyna Kaźmierczak 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Przed nami koniec V kadencji naszego samorządu i wybory Delegatów na okres VI kadencji. Jest to więc czas podsumo-

wań, ocen i refleksji naszej półtorarocznej działalności, która z dzisiejszej perspektywy wydaje się jedną chwilą. 
Na ile udało nam się osiągnąć założone cele i poprawić wizerunek naszego zawodu, wspierać Koleżanki i Kolegów, podej-

mować mądre decyzje  - ocenę zostawiamy Państwu. 
Koniec V Kadencji jest dobrą okazją do podziękowania wszystkim Pielęgniarkom, Położnym, Pielęgniarzom za zaan-

gażowanie, wytrwałość, pomoc, poświęcenie i pracę włożoną na rzecz naszego samorządu. Za proste słowa i gesty ludzkiej 
życzliwości, za zrozumienie, wsparcie i obecność. 
Czego życzyć nam wszystkim? 

W tych trudnych czasach zmian, przede wszystkim życzmy sobie ludzkiej zawodowej solidarności i pozytywnego spojrze-
nia w przyszłość. Żebyśmy wszyscy potrafili korzystać z dorobku wspólnie wypracowanego. Żebyśmy potrafili odnajdywać  
w sobie ideały, które przyświecały nam na początku wyboru naszych zawodów. Żebyśmy nigdy nie tracili zapału i chęci do 
pracy na rzecz naszego środowiska. Zachowajmy mądre spojrzenie i wrażliwe serce, poczynając od siebie wzajemnie. Dzia-
łalność społeczna, praca w samorządzie niech dla każdego z nas będzie wyróżnieniem, a także przeświadczeniem, że mamy 
okazję robić coś pięknego i pożytecznego dla innych. 

Przed nami nowa Kadencja a wraz z nią nowe wyzwania i zadania. Obecnie jesteśmy na etapie szukania nowej lokaliza-
cji dla budynku Izby z pełnym zapleczem szkoleniowym, tak by ułatwić większej liczbie osób, dostęp do kursów i szkoleń,  
a także stworzyć profesjonalną bazę szkoleniową. Wychodząc naprzeciw potrzebom, chcemy postawić na rozwój zawodowy 
poprzez ciągłe doskonalenie umiejętności i poszerzanie swoich kompetencji. Mamy nadzieję, że uda się nam zaangażować 
jak najwięcej Koleżanek i Kolegów do rozwinięcia kształcenia przy OIPiP oraz przy organizacji konferencji, sympozjów, itp. 
Pragniemy wspierać ciekawe, dobre pomysły i inicjatywy, podejmować wspólnie prace na rzecz rozwoju naszego środowiska. 
Już dziś zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane tworzeniem różnego rodzaju zespołów działających przy naszej 
Izbie. Chcemy by Izba „tętniła” życiem, pomysłami, pozytywną energią a także służyła profesjonalną pomocą dla całego śro-
dowiska. By odbierana była jako „nasza instytucja”.  

Każdy kolejny dzień nieustannie rzuca nam nowe wyzwania - podejmujmy je odważnie przez całe swoje życie. 

                                                                                                       Sabina Wiatkowska
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WYBORY SAMORZĄDOWE NA VI KADENCJĘ
We wrześniu 2011 r. dobie-

ga końca V kadencja organów 
Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych. Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu, uchwałą nr 408/
V/2011 z dnia 12 maja 2011r. 
zarządziła wybory delegatów 
na VI Okręgowy Zjazd Pielęg-
niarek i Położnych w Opolu. 
Ustaliła rejony wyborcze oraz 
określiła liczbę delegatów. 
Sporządzono rejestr wyborców, 
składający się z Pielęgniarek  

i Położnych wpisanych na listę członków OIPiP w Opolu 
na dzień 1 stycznia 2011 r. Określono również, że wybiera 
się jednego delegata na 50 osób zarejestrowanych w danym 
rejonie wyborczym. W przypadku kiedy w wyniku podzie-
lenia liczby Pielęgniarek i Położnych należących do rejonu 
wyborczego przez 50, reszta dzielenia przewyższała połowę 
tej liczby, przyznawany został dodatkowy mandat.

Uchwałą nr 410/V/2011 ORPiP w Opolu, z dnia 12 maja 
2011 r. powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza oraz 
sporządzono regulamin jej działania. Komisja składa się z 15 
osób spośród których wybrano:
Przewodniczącą - Panią Sabinę Wiatkowską,
Wiceprzewodniczących - Panią Barbarę Prochotę oraz Pana 
Dariusza Klonowskiego
Sekretarza - Pana Krzysztofa Parobczego.
Ustalono terminy wyborów, a dzień 31 lipca wskazano jako 
ostateczną datę do której powinny odbyć się wybory w po-
szczególnych okręgach. Wybory przeprowadzane są w mie-
siącach czerwiec - lipiec w 11 rejonach wyborczych, wg na-
stępującego podziału:
Rejon wyborczy nr 1 - powiat opolski ziemski i grodzki
Podrejon: Szpital Św. Rocha w Ozimku
Podrejon: NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej
Podrejon:  Lecznictwo otwarte, Miasto Opole
Podrejon: Lecznictwo otwarte: powiat ziemski opolski
Podrejon: Opolskie Centrum Onkologii
Podrejon: SS Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Podrejon: Szpital MSWiA w Opolu
Podrejon: Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicz-
nych w Kup
Podrejon: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Podrejon: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsy-
chiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
Podrejon: Wojewódzkie Centrum Medyczne
Podrejon: Szpital Wojewódzki
Rejon wyborczy nr 2 - powiat namysłowski
Rejon wyborczy nr 3 - powiat kluczborski
Rejon wyborczy nr 4 - powiat oleski
Rejon wyborczy nr 5 - powiat brzeski
Rejon wyborczy nr 6 - powiat nyski
Podrejon: ZOZ Nysa

Podrejon: SP ZOZ Głuchołazy
Podrejon: Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach
Podrejon:  Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
Rejon wyborczy nr 7 - powiat krapkowicki
Rejon wyborczy nr 8 - powiat strzelecki
Rejon wyborczy nr 9 - powiat prudnicki
Rejon wyborczy nr 10 - powiat kędzierzyńsko-kozielski
Rejon wyborczy nr 11 - powiat głubczycki
Podrejon: SP ZOZ w Głubczycach
Podrejon:  Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych im. ks. J. Nathana w Branicach
Podrejon: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Bra-
nicach 

Łącznie w wyborach wyłonionych zostanie 105 delega-
tów na VI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu zbierze się jesienią, w ostatnim tygodniu 
września 2011 r. 

Nowo wybrani delegaci ocenią działalność organów  
V kadencji oraz dokonają wyboru Przewodniczącej VI ka-
dencji, składu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,  
a także Prezydium ORPiP oraz Komisji Problemowych. 

Koniec V kadencji jest dobrą okazją do podsumowania 
tego okresu. Tym bardziej, że rok bieżący jest rokiem wy-
jątkowym. Przypadające XX-lecie Samorządu Zawodowego, 
to czas refleksji, uroczystości oraz podejmowania decyzji, 
nowych perspektyw, planów i działań wytyczających kolejne 
kierunki. 

Obecny rok jest również bardzo ważny z uwagi na to, że 
środowisko pielęgniarek i położnych, pielęgniarzy wybierać 
będzie już po raz szósty swoich reprezentantów - Delegatów 
uprawnionych do działania i decydowania w imieniu swoje-
go środowiska. 

Delegat to osoba bardzo ważna, która reprezentuje kole-
żanki i kolegów spośród których został wybrany. To osoba, 
która winna działać, podejmować decyzje i mieć pomysły 
na zawodową przyszłość. To osoba obdarzona zaufaniem in-
nych oraz świadoma powierzonych jej obowiązków. To także 
obowiązek rzetelnego reprezentowania środowiska zawodo-
wego, informowania o działalności samorządu oraz dbania  
o jego pozytywny wizerunek w środowisku i społeczeństwie. 
Dlatego warto wybierać osoby, które z odpowiedzialnością 
poświęcają swój wolny czas, inteligencję oraz wiedzę w imię 
szeroko pojętego dobra wspólnego. 

Wszystkim Delegatom wybranym na V kadencję w imie-
niu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dziękujemy 
za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu, za pozytyw-
ne postawy i wzorce, za poświęcony czas, poszerzanie etosu 
zawodowego. 

Wszystkim Delegatom, którzy zostaną wybrani na VI ka-
dencję już dziś życzymy mądrości, wiele zapału i pozytywnej 
motywacji do działalności samorządowej.  

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

AKTUALIZACJA DANYCH – NASZ OBOWIĄZEK !!!
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina o konieczności dostarczania do siedziby OIPiP  
w Opolu wypełnionych arkuszy aktualizacyjnych danych osobowych (formularz dostępny na stronie internetowej 
www.oipip.opole.pl w zakładce „Wnioski do pobrania” – „Arkusz aktualizacyjny”). 
Do wypełnionego arkusza należy dołączyć kserokopie: prawa wykonywania zawodu, dyplomu specjalizacji, dyplomu ukoń-
czenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, certyfikatów ukończenia kursów 
kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. odpis skrócony 
aktu małżeństwa), dokumenty potwierdzające zmianę miejsca pracy (świadectwa pracy).
Istnieje możliwość wykonania kopii ww. dokumentów w biurze OIPiP w Opolu.
Jednocześnie informujemy, że otrzymane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie przez OIPiP w Opolu  
w celu wykonywania zadań samorządu zgodnie z art. 24 ust. 1 w związku z art. 4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o Samo-
rządzie Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. z 1991 r. poz. 178 ze zm.).
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Święto Samorządu
28 czerwca 2011 r. w Sali Złotej restauracji Villa Młynówka  

w Opolu lampką szampana rozpoczęliśmy obchody z okazji XX-lecia 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.  

Na uroczystą galę wieńczącą samorządowe święto przybyło wielu 
znamienitych gości. Mieliśmy zaszczyt gościć panią Elżbietę Bucz-
kowską, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych: Ryszarda Wil-
czyńskiego – Wojewody Opolskiego, Romana Kolka – Wicemarszałka 
Województwa Opolskiego, Stanisława Łągiewki - Dyrektora Depar-
tamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, 
Ireny Barczyk – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Swoją obecnością zaszczycili 
nas również:  Bartosz Szczudłowski - Sekretarz ORPiP w Katowicach,  
Jerzy Jakubiszyn - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu,  An-
drzej Prygiel - Prezes Izby Aptekarskiej, dr n. med. Andrzej Kucharski 
- prorektor ds. studenckich Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Opolu, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia: Rena-

ta Ruman-Dzido 
- Dyrektor Szpi-
tala Wojewódz-
kiego w Opolu, 
Marek Piskozub 
- Dyrektor Woje-
wódzkiego Cen-
trum Medycznego  
w Opolu, Andrzej 
Prochota - Dyrek-
tor Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej  
w Oleśnie, Krzysz-
tof Nazimek 
- Dyrektor Samo-
dzielnego Woje-

wódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych im. 
ks. Józefa Nathana w 
Branicach, Wojciech 
Redelbach, - Dyrek-
tor Opolskiego Cen-
trum Onkologii, kon-
sultanci wojewódzcy 
w dziedzinie pielęg-
niarstwa, pielęgniarki 
naczelne i przełożone 
oraz przewodniczące 
Oddziałów Tereno-
wych Związków Za-
wodowych. 

Otwarcia gali 
dokonała pani mgr 
Sabina Wiatkow-
ska, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, 
prosząc o wejście 
pocztu sztandarowe-
go oraz odśpiewanie 
hymnu pielęgniarek. 
Następnie powitała 
wszystkich zapro-

szonych gości i za-
prosiła do obejrzenia 
krótkiej prezentacji 
multimedialnej przy-
gotowanej przez pana 
Dariusza Klonow-
skiego, Wiceprze-
wodniczącego ORPiP 
w Opolu. Prezentacja 
była streszczeniem 
dwóch dekad two-

rzenia struktur 
s a m o r z ą d u . 
Przez pryzmat 
różnych wy-
dań biuletynu 
wydawanego 
przez OIPiP  
w Opolu i sze-
reg zdjęć po-
zwalała zebra-
nym gościom 
przypomnieć 
20 lat wysiłku  
i zaangażowa-

nia wielu pielęg-
niarek i położ-
nych włożonych 
w formowanie 
i rozwój samo-
rządu. Powyższe 
podsumowanie 
było wspaniałą 
okazją do podzię-
kowania pani Ma-
rii Dąbrowskiej, 
Przewodniczącej 
ORPiP w Opolu 
II kadencji oraz 

panu Teodorowi Królikowskiemu, Przewodniczącemu ORPiP w Opo-
lu III kadencji, na ręce których zostały złożone wyrazy wdzięczności  
i bukiety kwiatów.

Gala Jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek  
i położnych była doskonałą okazją 
do przyznania wyróżnień. Odznaką 
za Zasługi dla Samorządu Pielęg-
niarek i Położnych uhonorowanych 
zostało 21 pielęgniarek, pielęgnia-
rzy i położnych, które z rąk pani 
Elżbiety Buczkowskiej otrzyma-
ły pamiątkowe odznaczenia wraz  
z listem gratulacyjnym. 

Wyróżnieni Odznaką za Za-
sługi dla Samorządu Pielęgniarek  
i Położnych:
 Anna Bielawska, 116 Szpital 
Wojskowy z Przychodnią w Opolu,
 Czesława Bobowska, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej  
w Branicach,
 Halina Cichoń, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
 Małgorzata Czempora, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne 
w Opolu,
 Anna Fedorów, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
 Elżbieta Gęglawy, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne  
w Opolu,
 Wiesława Grabska, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne  
w Opolu,
 Krystyna Grajcar, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne  
w Opolu,
 Henryka Homętowska, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głucho-
łazach,

Wyróżnieni odznakami

Od lewej: M. Baran, E. Buczkowska, z tyłu: W. Grab-
ska, E. Siwak, D. Klonowski, S. Wiatkowska

Od lewej z przodu: 
R. Ruman-Dzido, 
Z. Nalepa, z tyłu: 
G. Rosińska, 
S. Szewczuk

Od lewej: J. Nowakowska, K. Dec

Na pierwszym planie od lewej: 
M. Piskozub, W. Kiewicz, E. Duda

Od lewej: D. Kaczmarzyk, 
H. Cichoń, J. Szewczyk

Od lewej: M. Arabczuk, R. Misztal, 
A. Herman

Od lewej: 
H. Homętowska, 

E. Buczkowska
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 Violetta Horoszczak, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne  
w Opolu,
 Anna Iwanicka, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
 Ewa Janiuk, NZOZ „Zdrowa Rodzina” w Opolu,
 Danuta Kaczmarzyk, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
 Katarzyna Kaźmierczak, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medycz-
ne w Opolu,
 Wanda Kiewicz, Opolskie Cenrtum Onkologii im. prof. T. Kosza-
rowskiego w Opolu,
 Urszula Kraszkiewicz, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne 
w Opolu,
 Małgorzata Krawczyk, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 Zofia Nalepa, Szpital Wojewódzki w Opolu,
 Wiesława Pełechaty, Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. J. Nathana w Branicach,
 Elżbieta Siwak, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
 Mariusz Baran, Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych 
gości, które otworzyła pani Prezes Elżbieta Buczkowska. Podkreśliła, 
że zawody pielęgniarek i położnych są wparciem dla pracy lekarzy i że 
zawody te nie mogą istnieć bez siebie. Jednocześnie wyraziła nadzieję, 
że z upływem czasu, praca pielęgniarki i położnej będzie doceniania 
nie tylko w sferze opieki nad pacjentem ale również na płaszczyźnie 
wynagradzania ich pracy. Na ręce pani Sabiny Wiatkowskiej złożyła 
bukiet kwiatów składając jednocześnie wszystkim zgromadzonym goś-
ciom serdeczne gratulacje z okazji wspólnego jubileuszu. Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu w imieniu wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy 

i położnych województwa opolskiego 
przyjęła również ciepłe słowa i narę-
cza kwiatów od przedstawicieli władz 
wojewódzkich i samorządowych, dy-
rektorów placówek ochrony zdrowia  
i pozostałych zaproszonych gości, któ-
rzy licznie składali szczere gratulacje  
i życzenia.

Gala uwieńczona została znakomi-
tym występem zespołu Musica Vena 
Klezmer Section, który akompania-

mentem skrzypiec, altówki i kontrabasu wprowadził wszystkich zgro-
madzonych w klimat subtelnych żydowskich utworów. 

Dominika Rygiel 

Sylwetki osób wyróżnionych 
„Odznaką za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”

Imię i nazwisko Miejsce zatrudnienia Staż pracy Uzasadnienie wniosku

Anna Bielawska 116 Szpital 
Wojskowy  
z Przychodnią w 
Opolu

27 lat, 10 
m-cy

Uosobienie dobra, ciepła, empatii, zaangażowana  
w pracę pielęgniarki. Zawsze gotowa do pomocy zarówno 
pacjentom jak i współpracownikom. Ceniona  
za doskonałą organizację pracy. 

Czesława Bobowska Regionalny Ośrodek 
Psychiatrii Sądowej  
w Branicach 

33 lata Zdobyła tytuł specjalisty pielęgniarstwa psychiatrycznego, 
ukończyła kursy z zarządzania zasobami ludzkimi, piel. 
epidemiologicznego, obsługi komputera. Jest osobą 
rzetelną, sprawnie organizującą pracę, odpowiedzialną. 
Jest powszechnie lubiana, bezkonfliktowa, ceniona przez 
zwierzchników i współpracowników.

Halina Cichoń Zespół Opieki 
Zdrowotnej  
w Oleśnie

32 lata 7 m-cy W 1983 r. tworzyła nowopowstający oddział chirurgii 
urazowo-ortopedycznej szpitala w Oleśnie. Aktywnie 
działa na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych, od 
trzech kadencji jest delegatem na Okręgowy Zjazd.  
W kadencji 1990-2003 była członkiem Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, w obecnej kadencji jest 
przewodniczącą OKR. Jest świetnym organizatorem pracy 
na oddziale, wzorem dla innych pielęgniarek .Aktywnie 
uczestniczy w działalności ORPiP w Opolu.

Małgorzata 
Czempora

Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

27 lat Związana z samorządem od IV kadencji, jako Z-ca 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, od 2007 r. 
jako członek ORPiP i Prezydium. Pełniąc funkcję Z-cy 
Rzecznika prowadzi trudne dla środowiska postępowania, 
z którymi radzi sobie świetnie. Od 2010 r. środowisko 
powierza jej funkcję Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.  
W środowisku cieszy się bardzo dobrą opinią, służy 
pomocą i dobrą radą każdej pielęgniarce, posiada 
ukształtowane poglądy dotyczące zawodu niebudzące 
podejrzeń o stronniczość i interesowność. Pracy 
społecznej na rzecz samorządu oddaje połowę swojego 
zawodowego życia. Jest łącznikiem między samorządem 
a miejscem pracy.
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Anna Fedorów Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

30 lat W okresie spotkań Tymczasowego Komitetu 
Organizacyjnego ds. Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
bierze czynny udział w opiniowaniu ustawy oraz 
organizacji samorządu zawodowego na terenie Woj. 
Opolskiego. W 1991 r. delegat środowiska pielęgniarek 
i położnych na Okręgowy Zjazd. Zawsze zaangażowana 
i oddana pracy na rzecz Samorządu. Wielka miłośniczka 
i pasjonatka piel. zachowawczego, nauczycielka, 
wykładowca pierwszej specjalizacji w dziedzinie piel. 
zachowawczego na terenie woj. opolskiego. Skromność, 
profesjonalizm i szacunek dla drugiego człowieka  
w codziennej pracy są jej odzwierciedleniem. 

Elżbieta Gęglawy Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

37 lat
Obecnie na 
emeryturze

Z samorządem związana od pierwszej do czwartej 
kadencji jako delegat środowiska na Okręgowy 
Zjazd i członek ORPIP. Przez okres dwóch kadencji 
przewodnicząca Komisji ds. standardów pielęgniarskich, 
wydaje wraz z zespołem broszurę „standardy 
pielęgniarskie”. Wieloletnia Przewodnicząca Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Opolu. 
Działaczka Ligi Kobiet Polskich. Praca społeczna jest jej 
pasją.

Wiesława Grabska Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

27 lat Delegat środowiska na Okręgowy Zjazd od 2003 r. 
W okresie IV kadencji członek ORPiP, następnie z-ca 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Obecnie 
Członek ORPiP oraz sekretarz OIPiP w Opolu. Od 2007 r. 
członek Komisji Ksztalcenia. Od 2010 r. Przewodnicząca 
Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Anestezjologicznych. Profesjonalizm  
w pielęgniarstwie anestezjologicznym jest widoczny  
w codziennej pracy i stawia ją w gronie autorytetów w tej 
nie dziedzinie. Nauczyciel, merytoryczna podpora prawie 
wszystkich oddziałów anestezjologicznych w naszym 
województwie. Opiekun studentów, słuchaczy, uczniów.

Krystyna Grajcar Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

29 lat Delegat środowiska na Okręgowy Zjazd od 2003 r.  
W okresie IV kadencji członek Okręgowego Sądu, a w V 
z-ca kręgowego rzecznika odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka o nienagannej 
postawie etyczno-moralnej. Oddana pracy na rzecz 
samorządu i środowiska pielęgniarskiego. 

Henryka 
Homętowska

Szpital 
Specjalistyczny 
MSWiA  
w Głuchołazach

22 lata Poprzez ciągłe podwyższanie kwalifikacji, niezmierzoną 
energię, uczciwość i niezachwianą postawę etyczno-
moralną jest niekwestionowanym wzorem i autorytetem 
dla pielęgniarek. Jest konsekwentna w egzekwowaniu 
praw i obowiązków kadry, nieustępliwa w reprezentacji 
interesów pielęgniarek. Jest organizatorem wielu 
konferencji, szkoleń i kursów, przyczynia się do 
polepszenia kwalifikacji pielęgniarek. 

Violetta Horoszczak Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

15 lat Delegat środowiska na Okręgowy Zjazd od 2003 r. 
W okresie IV kadencji członek Okręgowej Komisji 
rewizyjnej, obecnie z-ca rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Pielęgniarka o nienagannej postawie 
etyczno-moralnej. Oddana pracy na rzecz samorządu  
i środowiska pielęgniarskiego.

Anna Iwanicka Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

32 lata Od 1999 r. jest delegatem środowiska pielęgniarek na 
Okręgowy Zjazd . W okresie IV i obecnej kadencji 
członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Osoba wrażliwa 
i pełna empatii. W pracy zawodowej sumienna i oddana 
pielęgniarstwu. W stosunkach do koleżanek ciepła  
i otwarta, uczestniczy w prowadzeniu staży i praktyk 
dla osób kształcących się na kierunku pielęgniarstwa 
i położnictwa. Zaangażowana i oddana pracy na rzecz 
samorządu. Osoba o wzorowej postawie etyczno-
moralnej.
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Ewa Janiuk NZOZ „Zdrowa 
Rodzina” w Opolu

26 lat Założycielka szkoły rodzenia w ZOZ w Strzelcach 
Opolskich. Od 1996 r. pracuje jako położna 
środowiskowa. Od 2000 r. przyjmuje porody w domu. 
Prowadzi zajęcia w szkole rodzenia. 
Współpracuje z Diecezjalną Fundacją Obrony Życia  
w Opolu, jest opiekunem i pedagogiem w Domu Matki 
i Dziecka w Opolu. Współzałożycielka Polskiego 
Towarzystwa Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu, 
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu, członek 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych od 
2006r. Współzałożyciel Oddziału Terenowego w Opolu 
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/
Rodzinnych w Polsce. Członek Zespołu  Położnych przy 
Naczelnej Radzie  Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Danuta Kaczmarzyk Zespół Opieki 
Zdrowotnej  
w Oleśnie

32 lata Obdarzana dużym zaufaniem przez współpracowników, 
delegatka na Okręgowy Zjazd przez dwie kadencje. 
Stworzyła szkołę rodzenia, którą nadal prowadzi. Jest 
wzorem dla innych położnych, nieustannie podnosi swoje 
kwalifikacje zawodowe, kształci kolejne kadry położnych.

Katarzyna 
Kaźmierczak

Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

23 lata Delegat środowiska na Okręgowy Zjazd od 2003 r.  
w okresie IV kadencji członek Okręgowego Sądu, w V 
członek ORPiP. Od 2007 r. członek Komisji Kształcenia. 
Opiekun studentów, uczniów i słuchaczy. Zawsze 
chętna do pomocy i realizacji wprowadzanych działań. 
Jest osobą, której profesjonalizm w pracy zawodowej 
i nienaganna postawa etyczna są wzorem dla zespołu 
pielęgniarek i położnych.

Wanda Kiewicz Opolskie Centrum 
Onkologii w Opolu

32 lata Pani W. Kiewicz była członkiem Komitetu 
Organizacyjnego Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
woj. opolskiego powstałego w 1991 r. Jest osobą 
podejmującą nowe wyzwania, efektywnie współpracuje  
z innymi, jest aktywnym członkiem Polskiego 
Towarzystwa Położnych oddziału opolskiego, 
członkiem i inicjatorem powołania opolskiego oddziału 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

Urszula 
Kraszkiewicz

Wojewódzkie 
Centrum Medyczne 
w Opolu

28 lat Od 1996 r. delegat środowiska pielęgniarek i położnych 
na OZPiP. Od 2008 r. członek Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych. Oddana swojej pracy, 
pasjonatka, profesjonalistka piel. chirurgicznego. Opiekun 
zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży i praktyk 
wakacyjnych w Odz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
WCM w Opolu. Kierownik kursu w zakresie leczenia 
ran oraz specjalizacji w dziedzinie piel. chirurgicznego. 
Pielęgniarka dla której pielęgniarstwo to pasja.

Małgorzata 
Krawczyk

SP ZOZ Nysa 27 lat Aktywnie działa w strukturach samorządowych. Jest 
postrzegana w środowisku lokalnym jako zwolenniczka 
autonomii zawodowej pielęgniarek i położnych. 
Wielokrotnie udowadniała swoje zaangażowanie 
osobiście organizując i uczestnicząc w działaniach  
i akcjach protestacyjnych dotyczących istotnych spraw 
dla środowiska zawodowego. Prezentuje nienaganną 
postawę etyczno-moralną.

Zofia Nalepa Szpital Wojewódzki  
w Opolu

35 lat Z Samorządem Zawodowym była związana od momentu 
jego utworzenia, , pomagała w organizowaniu jego 
pierwszej siedziby. Przez pierwszą kadencję pełniła 
funkcję przewodniczącej OKR, następnie była członkiem 
ORPiP gdzie zawsze była aktywna i służyła swoim 
doświadczeniem zawodowym. Pomoc w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych stała 
się dla niej zadaniem priorytetowym. 
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Wiesława Pełechaty Samodzielny 
Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo  
i Psychicznie 
Chorych  
w Branicach

29 lat Prezentuje nienaganną postawę. Przez koleżanki z pracy 
jest obdarzana zaufaniem stąd przez dwie kadencje była 
delegatem na Okręgowy Zjazd. Zawsze służy pomocą, 
dzieli się swoim doświadczeniem, pomaga innym w życiu 
zawodowym i osobistym. Ma bardzo dobry kontakt z 
pacjentami, którzy obdarzają ją zaufaniem i szacunkiem.

Elżbieta Siwak 31 lat Z pracą na rzecz samorządu związana od 1991 r., jako 
delegat na Okręgowy Zjazd. W okresie IV kadencji 
członek ORPiP oraz członek Komisji Socjalnej. 
Społeczny i oddany działacz na rzecz samorządu  
i środowiska. Oddana pracy na rzecz pielęgniarstwa. 
Reprezentuje nienaganną postawę etyczno-moralną.

Mariusz Baran Brzeskie Centrum 
Medyczne

23 lata Zaangażowany w działalność samorządową od II 
kadencji jako członek i wiceprzewodniczący Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych. W V Kadencji jest 
członkiem ORPiP, Skarbnikiem OIPiP. Jest osobą ciągle 
podwyższającą swoje kwalifikacje zawodowe (mgr 
zarządzania w Służbie Zdrowia, specjalista pielęgniarstwa 
ratunkowego).

Historia powstania samorządu pielęgnia-
rek i położnych województwa opolskiego
W dniu 14 grudnia 1989 r. odbyło się spotkanie nielicz-

nej grupy pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Opolu w celu przedyskutowania ustawy o Samorządach Pie-
lęgniarskich jaka ukazała się w dzienniku „Służba Zdrowia”.

W dniu 18 grudnia 1989 r. w Ministerstwie Zdrowia  
i Opieki Społecznej w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych, na którym postanowiono tworzyć 
w poszczególnych województwach Tymczasowe Komitety 
Organizacyjne ds. Samorządu Pielęgniarskiego.

W Opolu, w dniu 7 grudnia 1989 r. na zebraniu organi-
zacyjnym pielęgniarek i położnych województwa opolskiego 
powołano Tymczasowy Komitet Organizacyjny ds. Samorzą-
du Pielęgniarskiego. W zebraniu tym, niezależnie od przy-
należności administracyjnej, związkowej, organizacyjnej itp. 
uczestniczyło około stu przedstawicieli. W skład Komitetu 
weszli przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych 
służby zdrowia województwa opolskiego, którzy jednocześ-
nie spełniali rolę łączników. Ukonstytuowano grupę roboczą 
spośród której powołano Prezydium w składzie:
• Teodor Królikowski – Przewodniczący,
• Paweł Orzechowski – Wiceprzewodniczący,
• Tadeusz Kaczmarek – Członek,
• Grażyna Hombek – Członek,
• Stanisława Kochanek – Członek,
• Maria Pisula – Członek,
• Elżbiet Dam – Członek.

Już na pierwszym spotkaniu, w dniu 13 grudnia 1989 r. 
grupa robocza Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego 

dokonuje szczegółowej analizy ustawy o Samorządzie Pie-
lęgniarek i Położnych, opublikowanej w „Służbie Zdrowia” 
nr 36 z dnia 3 grudnia 1989 r. Nanosi 60 poprawek. 

W połowie stycznia 1990 r., Prezydium Tymczasowego 
Komitetu Organizacyjnego spotyka się z Pielęgniarką Woje-
wódzką, mgr Ireną Kwok oraz Lekarzem Wojewódzkim dr 
Janem Kocem. Otrzymujemy pomoc techniczną i transpor-
tową.

W dniu 31 stycznia 1990 r. Prezydium spotyka się  
w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu z Wicewojewodą mgr 
Janem Rożynkiem. Odbywają się również spotkania ze śro-
dowiskiem Pielęgniarek i Położnych w terenie: Prudnik, 
Korfantów, Namysłów, Brzeg, Kluczbork, Kędzierzyn-Koź-
le, Krapkowice, Strzelce Opolskie, Opole, Gluchołązy, Nysa, 
Branice, Głubczyce, oraz nauczycielami zawodu szkół me-
dycznych. Spotkania te mają na celu przedstawienie zadań, 
zasad działania oraz struktury organizacyjnej przyszłego Sa-
morządu Pielęgniarek i Położnych. 

19 kwietnia 1991 r. zostaje podpisana ustawa o Samorzą-
dzie Pielęgniarek i Położnych na mocy której samorząd roz-
począł działalność. 

Przewodniczący Okręgowej rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu poszczególnych kadencji:
• I kadencja – Tadeusz Kaczmarek,
• II kadencja – mgr Maria Dąbrowska,
• III kadencja – mgr Teodor Królikowski,
• IV i częściowo V kadencja – Krystyna Ciemniak,
• V kadencja – mgr Sabina Wiatkowska.

Pracownice Biura OIPiP przygotowujące uroczy-
stości - od lewej: Dominika Rygiel, Anna Kałuska 
i Maria Skoberla.
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Patrząc obiektywnie dokonaliśmy bardzo wiele. Walczy-
liśmy o:
• transformację kształcenia i doskonalenia zawodowego,
• tworzenie nowych form opieki zdrowotnej,
• nową jakość świadczeń pielęgniarek i położnych,
• lepszą pozycję naszych zawodów w systemie ochrony zdro-
wia,
• poprawę warunków pracy i płacy. 

Zmiana zawsze była dla naszego środowiska synonimem 
szansy. To z wiary, że można lepiej i skuteczniej pomagać 
pacjentom powstał wciąż udoskonalany nowy model pielęg-
nowania. 

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń chcemy 
jeszcze konsekwentniej i skuteczniej budować nowoczesny 
model pielęgniarstwa i położnictwa odpowiadający potrze-
bom społecznym. Ale zawsze pamiętaliśmy i pamiętamy, że 

nasze zamierzenia muszą współgrać z rozwiązaniami syste-
mowymi przyjętymi w różnych obszarach polityki państwa. 

Nasz samorząd to 
my, pojedynczy lu-
dzie, których kondy-
cja składa się na kon-
dycję profesji. Bez 
aktywności, pracowitości  
i pragnienia rozwoju 
zawodowego poszcze-
gólnych pielęgniarek  
i położnych nie zrobili-
byśmy wiele jako samo-
rząd.

dr n. hum. Teodor 
Królikowski

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!
20 lat temu historia dała nam szansę, w Polsce zaistniały warunki, aby pielęgniarki i położne mogły zmierzyć się z wyzwa-

niem, z gruntownym przeobrażeniem swoich profesji. Jako środowisko poznaliśmy swoje mocne i słabsze strony.
20 lat to dużo i mało zarazem. Mało, gdy zważymy, że nasze zawody towarzyszą ludziom od wieków. Dużo, jeśli za miarę 

weźmiemy ostatnie tempo przemian we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Wszyscy dziś działamy pod presją 
czasu i narzekamy na zbyt krótką dobę.

Szanowni Państwo!         
Niełatwo podsumować tę drogę, którą pokonaliśmy od 19 kwietnia 1991 r., czyli od podpisania ustawy, na mocy której 

samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych rozpoczął działalność. Od tego momentu naszym obowiązkiem stało się „spra-
wowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonaniem zawodu”. W tym jednym określeniu kryje się cały twórczy wysiłek  
20 lat.

Jak nazwać ten czas? Czas marzeń i złudzeń? Czas zmian, czas przyspieszonych lekcji historii? A może czas pracy u pod-
staw, okresem wypracowania mechanizmów umożliwiających nowe funkcjonowanie zawodów?

Największym kapitałem i dobrem naszego samorządu są ludzie. To oni tworzą podwaliny pod naszą przyszłość. Wiele 
Koleżanek i Kolegów to talenty organizatorskie, w których drzemią ogromne pokłady pasji, wiedzy i zapału. Korzystając 
z pracy i doświadczeń liderów możemy wszyscy jeszcze lepiej i skuteczniej budować nowoczesny model pielęgniarstwa  
i położnictwa. 

Drogie Koleżanki i Koledzy!  
Minione 20 lat to już historia. Korzystajmy z niej ucząc się na błędach i wyciągając wnioski z pozytywnych zdarzeń. 

Pamiętajmy, że nic nie dzieje się bez przyczyny, ale również o tym, że nie ma rzeczy niewykonalnych i sytuacji bez wyjścia.  
Wszystko zależy od nas i chciałbym wszystkim życzyć, abyśmy pamiętali, że to my jesteśmy twórcami przyszłości, to w na-
szych rękach leżą kolejne lata i nowy rozdział w historii.

Życzę Wam powodzenia i wielu sukcesów.
                                                                                dr n. hum. Teodor Królikowski

Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. 
100 lat to dużo czy mało?

11 maja 2011 roku ob-
chodziliśmy 100-lecie pie-
lęgniarstwa w Polsce. Okazja 
do tego, by zastanowić się 
nad przeszłością i przyszłoś-
cią, wyborna. Pozwólcie więc 
Państwo, że przytoczę kilka 
ważnych, moim zdaniem, 
twierdzeń, które nadają sens 
naszej pracy; które nie są tyl-
ko truizmami stworzonymi 
dla celów populistycznych.

Być pielęgniarką - teore-
tycznie zawód jak każdy inny: 

jest stanowisko pracy, jest szereg czynności do wykonania, 
są godziny pracy od...do..., ale tylko ten zawód stwarza nie-
ograniczone możliwości wielkich działań, czynienia dobra, 
tworzenia harmonii ciała i ducha. Wielkość tych zadań tkwi 

dr n. med. Lucyna Sochocka - dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

w trosce o bezwzględną wartość istnienia i zdrowia człowie-
ka. Zawód, który nie pozwala na zamknięcie się w kręgu spe-
cjalistycznej wiedzy, technicznych umiejętności, zarobkowej 
pracy. Nie może zabraknąć tu miejsca na życzliwość, wraż-
liwość, otwartość, bezinteresowność, chęć bycia z drugim 
człowiekiem gdy odnosi życiowe sukcesy ale także gdy jest 
schorowany, słaby, niedołężny, osamotniony, gdy cierpi.

To trudne zadanie, trudny zawód, do wykonywania któ-
rego nie wystarczy przygotowanie merytoryczne polegające 
na zdobyciu wiadomości i umiejętności, potrzebne jest wy-
chowanie i samowychowanie, wyrobienie zdecydowanych 
postaw moralnych, silnej woli. 

W okresie życia Florencji Nightingale (w tym środowisku 
nie wypada przypominać kim była!), zawód pielęgniarki był 
w powszechnej pogardzie. Mówiono: „... za stara, za słaba, 
zbyt pijana, zbyt brudna, zbyt obojętna i zanadto zła aby ro-
bić coś innego” (F. Nightingale).

Dziś pielęgniarka to profesjonalistka! Potrafi postawić 
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diagnozę pielęgniarską biorąc pod uwagę aktywność psycho-
fizyczną chorego, funkcjonowanie jego narządów i układów, 
sytuację, bytową, życiową, rodzinną, zawodową, styl życia 
oraz świadomość zawodową. Co więcej, w zakresie profi-
laktyki dobrze przygotowana pielęgniarka znaczy więcej 
niż lekarz. Współczesna pielęgniarka, to osoba silna, mądra,  
o wysokim poziomie fachowej wiedzy z tytułem licencjata, 
magistra, doktora a nawet profesora!

Cóż, .... dużo zmieniło się przez te sto lat! 
Rolą pielęgniarki w przeszłości było: pielęgnowanie 

chorego w szpitalu, pomoc w zaspokajaniu jego potrzeb bio-
logicznych, wykonywanie różnych czynności „dla” i „za” 
pacjenta, no i nie zapominajmy o najważniejszym, wykony-
wanie zleceń lekarskich.                          

Rolą współczesnej pielęgniarki jest: pielęgnowanie 
w zdrowiu i chorobie, holistyczna opieka nad pacjentem, 
współdziałanie z pacjentem w realizacji jego potrzeb, samo-
dzielne świadczenie opieki pielęgniarskiej, wykonywanie 
zleceń lekarskich, czynny udział w działaniach zespołu tera-
peutycznego. 

Kiedyś pielęgniarska praktyka zawodowa realizowana 
była w szpitalu, widoczny był podział  pracy: pielęgniarka 

zabiegowa, „od leków”, „od toalet”, pielęgniarkę oceniano 
za jej aktywność fizyczną - najlepsze były te, które stale były 
czymś zajęte. 

Dziś daje się zauważyć zróżnicowanie miejsca pracy 
(szpital i poza szpitalem), ponadto pielęgniarka sprawuje 
całościową opiekę nad grupą pacjentów. W wielu szpitalach 
funkcjonuje system primary nursing, oceniana jest za stopień 
realizacji procesu pielęgnowania. 

Pielęgniarstwo dziś to: „pielęgniarstwo opiekuńcze; ukie-
runkowane na wspieranie pacjenta; pielęgniarstwo, które 
ma za zadanie „dopełnić medycynę leczącą” poprzez czysto 
ludzkie i profesjonalne troszczenie się (Dolata, 2002).  

Nie wolno zapominać nam o tym, że pielęgniarstwo bę-
dzie istnieć zawsze, dokąd będą istnieć ludzie...

Lucyna Sochocka - dr n. med.(specjalność medycyna społecz-
na); dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Opolu. Nauczyciel z wieloletnim stażem 
pracy, zainteresowania zawodowe: problemy zdrowotne dzieci, 
profilaktyka i edukacja zdrowotna, hobby: sport (pływanie, jazda 
na rolkach, siłownia), książki Nicholasa Sparksa i Paulo Coelho, 
hodowla storczyków.

Praktyki zawodowe z punktu widzenia studen-
tów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Opolu
Praktyki zawodowe to nieodłączny element kształcenia 

przyszłych pracowników ochrony zdrowia tj.: pielęgniarek, 
położnych, fizjoterapeutów a także przedstawicieli innych 
specjalności medycznych. Realizowane są, zgodnie z zamie-
rzeniami organizatorów kształcenia, w placówkach o naj-
wyższym poziomie referencyjności, w placówkach spełnia-
jących normy jakościowe ISO, w placówkach, które są więc 
modelowymi placówkami. Większość z nich znajduje się na 
terenie miasta Opola i województwa opolskiego. 

Opiekun praktyk, czyli osoba sprawująca nadzór nad 
kształceniem praktycznym studenta na terenie placówki - 
mentor - mistrz - nauczyciel - wzór do naśladowania. Czy 
osoby, którym powierza się tę funkcję wiedzą co znaczą te 
słowa?

Dobiegł końca rok akademicki 2010/2011, studenci za-
kończyli swoje praktyki zawodowe, duża grupa wkrótce zasi-
li szeregi „białego personelu”, wielu z nich stanie po drugiej 
stronie. Czy mieli dobre wzorce, czy będą mieli wspomnienia 
i doświadczenia, do których będą mogli się odwołać?

W październiku rozpocznie się nowy rok akademicki. 
Mentorzy znów będą poszukiwani, znów zostanie powierzo-
ne Im bardzo ważne zadanie. Czy potrafią to zadanie właści-
we wykonać?      

                           dr n. med. Lucyna Sochocka   

Studenci III roku Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej 
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, przepro-
wadzili badania ankietowe wśród studentów kierunku pie-
lęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, których celem była 
ocena postaw pacjentów i personelu medycznego względem 
nich. W badaniu wzięło udział 100 osób, z czego 95% to ko-
biety, a 5% - mężczyźni.

Poniżej prezentujemy wyniki badań.
1. Dlaczego wybrałeś ten właśnie zawód:
chęć niesienia pomocy -  52 %
namówiła mnie rodzina – 7%
powołanie – 26% 
przypadek – 11%

traktuję te studia jako dodatkowy atut i wykształcenie, ponie-
waż mam zamiar pracować w innym zawodzie – 2%
bo nie dostałam/łem się na inny kierunek – 4% 
2. Czy po ukończeniu studiów masz zamiar pracować  
w wybranym zawodzie:
tak – 74%
nie – 2%
nie wiem – 24%
3. Czy kiedykolwiek czułaś/czułeś  się wykorzystywany  
i obrażany  przez personel medyczny?  Jeżeli tak to przez 
kogo?
lekarz – 17%
pielęgniarka – 44%
fizjoterapeuta – 18%
położna – 16 %
nie doszło do takiej sytuacji –  5%
Niestety nie wszystkie odpowiedzi nadawały się, aby móc je 
przytoczyć. Oto niektóre z nich:
Ankietowani zapytani w jaki sposób odczuli wykorzystanie 
lub poniżanie poprzez personel medyczny, odpowiedzieli - 
a) odpowiedzi studentów fizjoterapii:
- „Doktor spiesząca się na papierosa, nie miała możliwości 
przejścia, więc zaczęła krzyczeć, że się plączemy i przeszka-
dzamy”
- „Pielęgniarki z reguły są niemile nastawione do studentów 
fizjoterapii. Natomiast fizjoterapeuci traktują nas jak tanią 
siłę roboczą”
-  „Według pielęgniarek tylko plączemy się po oddziale”
- „Pielęgniarka zmusiła mnie do wykonywania obowiązków 
nie należących do mnie - np. wynieś lub podłóż basen”
b) odpowiedzi studentek położnictwa:
- „Położne są niemiłe, dogryzają nam, gdy czegoś nie wiemy, 
nie tłumaczą, tylko denerwują się i krzyczą.”
- „Traktują nas jak powietrze, ignorują nas.”
- „Położne uważają, że jeśli studiujemy to powinnyśmy 
wszystko wiedzieć. Zapominają, że same też się kiedyś uczy-
ły (ZAPOMNIAŁ WÓŁ JAK CIELĘCIEM BYŁ).”
c) odpowiedzi studentów  pielęgniarstwa:
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- „Lekarz bardzo głośno krzyczał  na korytarzu, że nie mogę  
nazywać siebie studentką, bo jestem tylko na  pielęgniar-
stwie.”
- „Pielęgniarka traktowała mnie  bardzo źle, (pomimo, że 
cały  dzień pomagałam jej w  wykonywaniu obowiązków), 
bo ona nie dostała premii i  stwierdziła, że będzie się teraz  na 
wszystkich wyżywać”
- „Traktowanie studentów jak  popychadła przez personel  
i instruktorkę.”
- „Lekarz zapytał po co tu w  ogóle jesteśmy, skoro do  nicze-
go się nie nadajemy i  wyrzucił nas z porannej wizyty”
- „Pielęgniarka poniżała nas  bezpodstawnie. Jedliśmy  śnia-
danie na korytarzu, na  podłodze.”
- „Traktowanie jak tanią siłę  roboczą, jak niepotrzebnych,  
którzy tylko przeszkadzają.”
- „Fizjoterapeutka nakrzyczała na mnie, że marnuję ręka-
wiczki, gdy chciałam je założyć by  dotknąć pacjenta ze  
świerzbem.”
- „Pielęgniarka z chirurgii  dziecięcej była w stosunku do  nas 
arogancka, zarozumiała i  poniżała nas tak, że po praktyce 
czułam się jakbym niczego nie wiedziała - kompletny przy-
głup.” 
- „Czasami pielęgniarki dają nam  do zrozumienia, że nic nie  
umiemy, a to czego się  nauczyliśmy, jest zbędne.”
- „Pielęgniarki nie chciały z nami  współpracować, bo nic nie 
umiemy, stwierdziły, że jesteśmy beznadziejne.”
- „Nieprzyjemna sytuacja na oddziale chirurgii dziecięcej -  
w  trakcie wewnątrz-oddziałowego  szkolenia nasza opiekun-
ka, siedziała przy stole z resztą pielęgniarek popijając kawę. 
Jedna z pielęgniarek zaproponowała, abyśmy  przynieśli so-
bie krzesła, na co nasza opiekunka odpowiedziała, że nie, 
bo szkoda czasu. Więc staliśmy dwie godziny pod ścianą,  
a część z nas siedziała na podłodze.”
4. Czy kiedykolwiek  spotkałeś/spotkałaś się z  niemiłym 
lub agresywnym zachowaniem ze strony  pacjentów?
tak i zdarza się to często - 3%
tak, ale były to sporadyczne  przypadki - 68%
nigdy - 29% 
Respondenci poproszeni o  rozwinięcie poprzedniego pyta-
nia,  odpowiedzieli:
a) studenci fizjoterapii:
- „Tak, krzyki, odpychanie, brak współpracy”
- „Podczas rehabilitacji pacjentka szczypała i pluła”
- „Pacjent chciał pobić studentów”
- „Pacjent uważał, że skoro studiuję, to na niczym się nie 
znam”  
b) studentki położnictwa:
- „Tak, ale były to sporadyczne przypadki, np. podczas po-
rannej toalety”
- „Pacjentki kłócą się i wyrywają karty”
c) studenci pielęgniarstwa:
- „Tak i zdarza się to często”
- „Twierdzą, że jesteśmy niekompetentni i nic nie umiemy”
- „Najczęściej takie sytuacje zdarzały się z pacjentami chory-
mi psychicznie”
- „Wyzwiska, agresja słowna i niechęć do studentów” 
- „Pacjentka zbiła mnie po rękach, bo nie chciała być umyta”
5. Czy kiedykolwiek spotkałaś/spotkałeś się ze słownym 
lub fizycznym  zachowaniem pacjenta, które mógłbyś/
mogłabyś odebrać jako podtekst seksualny?
tak -  38%
nie -  62%  
Studenci, którzy odpowiedzieli  twierdząco na poprzednie  
pytanie, swoje odpowiedzi uzasadnili następująco:
a) studenci fizjoterapii:
- „Pacjent podczas zabiegu TENS zasugerował, że przydałby 
mu się okład z młodych piersi” 
- „Pacjent zaczął mnie przytulać, obejmować, próbował mnie 
pocałować”
b) żadna ze studentek położnictwa nie spotkała się z nie-

stosownym zachowaniem pacjentów
c) studenci pielęgniarstwa:
- „Pacjent proponował mi stosunek seksualny”
- „Pacjent próbował się przy mnie masturbować”
- „Pacjent proponował mi pieniądze w zamian za opiekę  
i seks”
- „Pacjent opowiadał mi o erotycznych snach związanych  
ze mną” 
- „Pacjent opisywał rozmiary  swojego penisa, twierdząc,  
że będzie brał mnie szybko”
- „Pacjent usiłował mnie  pocałować”
- „Pacjent klepnął mnie w  pośladki”
- „Pacjent opowiadał mi o możliwościach i rozmiarach swo-
jego penisa”
- „Pacjent stwierdził, że pielęgniarka ma zapewniać mu 
wszystkie potrzeby, łącznie z  seksualnymi, ma być wkładką 
do łóżka” 
6.  Czy czujesz, że Twoja praca  jest doceniana przez  pa-
cjentów? Czy okazują Ci  wdzięczność?:
tak często - 65%
tak, sporadycznie - 32%
nie - 3% 
7. Czy kiedykolwiek spotkałeś/spotkałaś się z sytuacją,  
w której pacjent oferował Ci zapłatę w formie pieniędzy 
lub podarunków?:
tak - 68%
nie - 32%
Jeśli tak, to jaka była Twoja reakcja?:
a) studenci fizjoterapii
- „Pacjentka podarowała mi czekoladę, przyjęłam ją.”
- „Grzecznie odmówiłam”
- „Przyjęłam, ale pod przymusem”
- „Pacjenci czasem pod koniec swoich zabiegów, częstowali 
nas słodyczami, jednakże nie uważam, żeby było to w formie 
zapłaty, tylko okazywali wdzięczność za wykonane zabiegi”
- „Były to drobne słodycze, taki gest podziękowania, więc 
było mi miło i przyjemnie”
b) studentki położnictwa
- „Nie mogłam tego przyjąć, więc odmówiłam”
- „Odmówiłam przyjęcia  pieniędzy”
c) studenci pielęgniarstwa
- „Początkowo odmawiałam, ale po dłuższych namo-
wach……”
- „Wsunęłam z powrotem do szuflady, gdy pacjent nie wi-
dział”
- „Było mi przykro, że ktoś myśli, że moja dobra wola i chęć 
niesienia pomocy są odpłatne i tylko po to je wykonuję”
- „Odmówiłam przyjęcia pieniędzy, wzięłam słodycze”
- „Tłumaczyłam, że nie mogę i że nie wypada mi ich przyjąć, 
to wbrew przepisom.”
- „Odmowa, tłumaczenie, że nie można tak postępować, to 
moja praca i chętnie ją wykonuję”
- „Wzięłam czekoladki i podzieliłam się z resztą grupy”
8. Czy często denerwujesz się na pacjentów lub odreago-
wujesz  na nich swoją złość? :
- tak, i to nie jeden raz, muszą  pamiętać, że ja też zasługuję 
na  szacunek - 2%
- tak, ale nigdy nie zdarzyło mi  się, wyładować swojej złości 
na  pacjencie - 28%
- rzadko, zdarzyło mi się raz czy dwa, że pacjent mnie  zde-
nerwował - 41%
- nie, nigdy - 29% 
9. Czy twierdzisz, że wywiązujesz się ze swoich obowiąz-
ków prawidłowo? Czy Twój stosunek jest odpowiedni?
- bardzo dobrze, uważam, że moja praca jest sumienna i ni-
czego nie mogę sobie zarzucić - 30%
- bardzo dobrze, ale mogłoby być lepiej - 53%
- dobrze, choć czasem mi czegoś brakuje, np. cierpliwości - 14%
- zły, nie mam do tego serca – 3%
10. Jaką ocenę wystawiłbyś/ wystawiłabyś sobie w skali 
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od 1 do 5?
5 - 25%
4,75 -   1%
4,5 - 15%
4 - 56%
3,5 -   1%
3 -   2%
11. Kogo najmilej będziesz  wspominać po ukończeniu  
praktyk zawodowych?:
lekarzy - 13%
pielęgniarki - 20%  
fizjoterapeutów (instruktorów)  - 17%
położne - 7%
pacjentów - 52% 
inne - 17% (salowe i koleżanki  z grupy)

Wnioski:
Z przeprowadzonej ankiety  wynika, że:
• 60% studentów fizjoterapii i 51% pielęgniarstwa i położ-
nictwa, wybrało medyczny  kierunek studiów ze względu na 
chęć niesienia pomocy, 
• 90% studentów fizjoterapii, 70% położnictwa i 80% pielęg-
niarstwa, deklaruje chęć pracy w swoim zawodzie po ukoń-
czeniu studiów,
• wyniki ankiety wykazały, że studenci kierunków medycz-
nych, czują się wykorzystywani i poniżani, 
•  65% studentów fizjoterapii i położnictwa oraz 67%  studen-
tów pielęgniarstwa, spotkało się z niemiłym i agresywnym 

zachowaniem ze strony pacjentów,
• 67% przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz  40% stu-
dentów fizjoterapii, spotkało się z niestosownym zachowa-
niem pacjentów, które można uznać za nieprzyzwoite,
• 89% ankietowanych studentów fizjoterapii, 53% położni-
ctwa i 62% pielęgniarstwa, odczuwa, że ich praca jest doce-
niana,
• większość (68%) praktykantów spotkała się z sytuacją,  
w której pacjent zaoferował im zapłatę w formie pieniędzy 
lub podarunku - połowa z nich dotyczy studentów pielęgniar-
stwa,
• jedynie 29% podopiecznych  PMWSZ w Opolu nie odczu-
wa - złość na pacjentów  (42% fizjoterapeutów, 46%  położ-
nych, 12% pielęgniarek),
• znaczna większość respondentów twierdzi, iż  wywiązuje 
się ze swoich  obowiązków prawidłowo,
• średnia samoocena pracy  studentów to 4,3,
• wszyscy ankietowani najmilej będą wspominać swoich 
podopiecznych.

Praca została wyróżniona na III Uczelnianej Konferencji 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego PMWSZ w Opolu.

Praca przygotowana przez członków koła: Klub Honorowych Dawców 
Krwi. 
Opiekun koła: mgr Teresa Niechwiadowicz – Czapka.
Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Opolu.
Dyrektor Instytutu: dr n. med. Lucyna Sochocka   

Poród  rodzinny  w  warunkach  domowych
Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Współcześni rodzice oczekujący narodzin dziecka coraz 
częściej, choć nadal nieśmiało wyrażają wolę odbycia porodu 
w domu. I choć w Polsce domowe narodziny mają miejsce od 
ponad 20 lat, wciąż uważa się je bardziej za fanaberię szaleń-
ców niż powrót do normalności1.  Ponadto, w społeczeństwie, 
również naukowym, utrwaliło się przekonanie, że w domu 
rodzą nieliczni, a w związku z tym nie warto zajmować się ta-
kimi incydentalnymi sytuacjami. Przygotowane jednak ostat-
nimi czasy spotkania domowych rodziców, oraz publikacje 
książkowe2  pokazują, że nie jest ich wcale tak mało. 

Kobieta z natury chroni się przed niebezpieczeństwem, 
bólem, czy przykrością w ramiona swojego mężczyzny. Dla-
tego też uważa się, że obecność męża podczas porodu niwe-
luje uczucie osamotnienia i lęku, a fizjologiczny przebieg po-
rodu nie będzie zaburzony przez strach, osamotnienie, wstyd, 
napięcie, brak serdeczności. Sam poród zaś odbierany będzie 
przez kobietę jako mniej bolesny. 

Również dla ojca moment narodzin dziecka może być 
znaczącym i bardzo pozytywnym przeżyciem, zwłaszcza je-
śli ma on możliwość aktywnego w nim udziału i jest do niego 
odpowiednio przygotowany. W porodzie domowym ojciec 
jest bardzo ważną osobą. W odróżnieniu od porodu rodzin-
nego odbywającego się w szpitalu, ma praktycznie nieogra-
niczone pole do działania. Jego rola zaczyna się już w mo-
mencie przygotowania siebie i otoczenia do porodu. Istotne 
jest bowiem nie tylko przygotowanie mieszkania na narodzi-
ny dziecka, ale przede wszystkim zainwestowanie w siebie 
jako ojca. W swoją wiedzę i umiejętności. Mężczyzna musi 
bowiem wiedzieć jak wygląda poród, jak może w najlepszy 
sposób pomóc swojej partnerce, jak jej nie przeszkadzać, jak 
zadbać o swoje potrzeby. Poród domowy poprzedzony jest 
więc wielogodzinnymi rozmowami małżonków na ten temat, 
a to z kolei niewątpliwie wpływa pozytywnie na kondycję 
małżeństwa.

Podczas samego porodu (nie przyszły ale obecny) ojciec, 

jeśli tylko potrafi dostosować się do potrzeb rodzącej, to jest 
on nieocenioną podporą dla niej i rodzącego się dziecka. Nie 
jest to proste, ponieważ mężczyzna nastawiony jest raczej 
na działanie, tymczasem jego pomoc w porodzie sprowadza 
się najczęściej po prostu do bycia obok. Istotne jest więc nie 
tylko poznanie przez mężczyznę potrzeb kobiety, ale rów-
nież zrozumienie przez kobietę specyfiki męskiej osobowo-
ści i znalezienie kompromisu w zaspokajaniu jakże różnych 
potrzeb małżonków. W warunkach domowych mężczyzna 
najczęściej z chęcią wykonuje czynności „usługowe”, przy-
gotowuje napoje, przynosi potrzebne przedmioty, dba o odpo-
wiednią muzykę, oświetlenie, zajmuje się starszymi dziećmi, 
oddycha z żoną… czasami przestawia meble lub szuka sobie 
innego zajęcia… . Po prostu działa…, a po porodzie od razu 
tuli małżonkę i noworodka, rozmawia z nim, nawiązuje kon-
takt wzrokowy. Najczęściej małżonkowie trwają w bliskości 
przez jakiś czas, a kiedy kobieta udaje się do łazienki, by 
się odświeżyć, dziecko trafia w ramiona ojca. Po wspólnym 
posiłku - matki, ojca i położnej - rodzice z dzieckiem udają 
się na zasłużony odpoczynek do wspólnego łóżka, gdzie spę-
dzają kolejne godziny snu, czuwania i ekstazy, a położna, po 
spełnieniu swojego obowiązku, po cichu wychodzi z domu, 
nie zakłócając sielskiej atmosfery. W subtelny, nie narzucają-
cy sie sposób wciąż czuwa nad swoimi podopiecznymi. Dba-
jąc jednak o to by na pierwszym miejscu zaspokajane były 
potrzeby tej młodej rodziny.

Po porodzie domowym nie ma też pustki, jaka powstaje 
po porodzie szpitalnym, kiedy to kobieta z dzieckiem w nim 
pozostają, a mężczyzna zmuszony jest do samotnego powro-
tu do domu oraz oczekiwania na godziny odwiedzin i powrót 
żony wraz z dzieckiem do domu. Fizyczne rozdzielenie mał-
żonków powoduje powstanie obniżonego nastroju zarówno 
u kobiety jak i u mężczyzny. Mówi się wręcz o syndromie 
poporodowym u ojców asystujących przy szpitalnych na-
rodzinach. Wynika to stąd, że większość mężczyzn odczu-
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wa potrzebę podzielenia się swoimi emocjami po porodzie. 
Tymczasem, przyjęliśmy w naszej kulturze, że mężczyźni 
nie wyrażają swoich emocji (po części nie potrafią też tego 
robić), dlatego trudno jest im znaleźć kogoś z kim mogą po-
rozmawiać o swoich najintymniejszych przeżyciach. Idealnie 
nadaje się do tego żona, z którą niestety został fizycznie roz-
dzielony.

Tak więc, poród domowy w dużo większym stopniu niż 
poród rodzinny w szpitalu daje szansę małżonkom na głębsze 
przeżywanie przełomu porodu. Przyczynia się do powstania 
równowagi sił, ról i statusów między rodzicami. Jest to mo-
ment w którym nie tylko na świat przychodzi dziecko, ale  
i spontanicznie powstaje rodzina.

  Janiuk E., Lichtenberg-Kokoszka E. Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności. 
Impuls. Kraków 2010. 11-13.
  Chołuj I.. Urodzić razem i naturalnie. Źródła Życia. Mszczonów 2008; Janiuk E., Lichtenberg-Kokoszka E. 
Domowe narodziny…, dz.cyt.

PRAWA  PACJENTA  w procesie udzielania 
świadczeń zdrowotnych

Nawiązując do 
artykułu z pierwsze-
go numeru dwumie-
sięcznika Opolskiej 
Pielęgniarki i Po-
łożnej oraz pytania 
pozostawionego bez 
odpowiedzi - Któ-
re prawa pacjenta 
są  fundamentalne  
a które mniej istot-
ne? - czas na pod-
sumowanie i zakoń-
czenie rozważań.

R o z w a ż a n i a 
rozpoczęliśmy od 
prawa pacjenta 
do poszanowania 
godności należnego 
każdemu człowie-
kowi, by następnie  

skupić się na prawie do:
korzystania  ze świadczeń zdrowotnych oraz do wyra-

żenia świadomej, czyli poinformowanej i swobodnie wy-
rażonej zgody na ich udzielanie lub odmowy tej zgody.

Z prawa do odmowy wynika, że zgoda pacjenta ma cha-
rakter odwołalny. Pacjent może ją cofnąć w każdym czasie 
zarówno przed przystąpieniem do udzielania świadczenia, 
jak i w trakcie jego trwania, a oświadczenie o wycofaniu zgo-
dy może złożyć w dowolnej formie.

Konsekwencją braku prawidłowo wyrażonej zgody jest  
uznanie działania medycznego za bezprawne co zgodnie  
z Kodeksem cywilnym może skutkować dla udzielającego 
świadczeń odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dóbr oso-
bistych, czy negatywnych następstw czynności medycznej.

Pacjent ma też prawo do uzyskania innych informacji,   
wynikających z Ustawy o prawach pacjenta:
- do informacji o stanie zdrowia
- do informacji o prawach pacjenta
- do informacji o zakresie udzielanych w danym zakładzie 
opieki zdrowotnej świadczeń
wynikających z Ustawy o zawodzie lekarza:
o stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych  
i leczniczych, przewidywalnych następstwach ich zastosowa-
nia lub zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu

wynikających z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej:
art. 20 Ustawy o zawodach traktuje, że pielęgniarki i położ-
ne udzielają pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawo-
wemu informacji o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym 
do sprawowania opieki pielęgnacyjnej pamiętając, że do tej 
informacji przedstawionej w sposób przystępny ma rów-
nież prawo pacjent małoletni, który ukończył 16 lat. Daje to 
pacjentowi możliwość uczestniczenia w planowaniu opieki  
i podejmowaniu uzasadnionych decyzji, rozważaniu korzyści i 
trudności, komunikowaniu potrzeby wsparcia emocjonalnego.                       

PRAWO DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA
Informacja, którą otrzymuje pacjent obowiązuje każdego 

niezależnie od formy i miejsca udzielania świadczeń, powin-
na mieć charakter kompleksowy (jej węższy zakres można 
odnieść tylko pacjenta, który nie ukończył 16 lat), powinna 
być przekazana w sposób przystępny i bezpośredni (poza 
pewnymi uzasadnionymi wyjątkami).

Ustawa o prawach pacjenta wprowadziła też nowe prawo 
pacjenta do informowania go dostatecznie wcześnie o odstą-
pieniu od leczenia wraz z informacją o możliwości uzyskania 
świadczenia zdrowotnego u innego lekarza.

Pojęcia pacjent NIE utożsamia się już  tylko z człowie-
kiem chorym, gdyż w praktyce pacjentami bywają również 
osoby zdrowe, do których są skierowane na przykład progra-
my profilaktyczne. 

Na marginesie rozważań dodam, że w środowisku krążą 
żarty, że osób zdrowych w społeczeństwie nie ma są tylko 
takie, którym nie postawiono jeszcze rozpoznania, lecz póki 
czujemy się zdrowo -  uznajmy się za zdrowych. 

Pojęcia pacjent NIE należy również utożsamiać z wie-
kiem, ani z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli mamy kontakt z pacjentem pełnoletnim i nieubez-
własnowolnionym – informacji udzielamy jemu samemu 
chyba, że nam pozwoli na udzielenie innej osobie.

Pacjentowi małoletniemu lub ubezwłasnowolnionemu 
całkowicie – nie przekażemy informacji, lecz otrzyma ją jego 
przedstawiciel ustawowy. 

W przypadku pacjenta, który ukończył 16 lat, a nie jest 
pełnoletni – informację skierujemy do dwóch adresatów: pa-
cjenta i jego przedstawiciela ustawowego.

Jeśli pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozu-
mienia znaczenia informacji – informacji udzielimy osobie 
bliskiej, czyli małżonkowi, krewnemu lub powinowatemu do 
drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawo-
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wemu, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu lub osobie 
wskazanej przez pacjenta.

Ustawodawca dał też pacjentowi prawo ustosunkowania 
się do uzyskanej informacji  i przedstawienia swojego zdania 
w tym zakresie. 

Kiedy można NIE INFORMOWAĆ PACJENTA?
Przede wszystkim jeśli wyraźnie tego żąda i nie chce być 

informowany o sprawach swojego zdrowia – rezygnuje z in-
formacji całkowicie lub częściowo.

W literaturze jest to trafnie ujmowane, że „pacjent ma 
prawo do prawdy, ale nie ma obowiązku znać prawdy” .

Ograniczyć informację o stanie zdrowia i niepomyślnym 
rokowaniu dla pacjenta może też lekarz, gdy według jego 
oceny przemawia za tym dobro pacjenta (rokowanie niepo-
myślne i dobro pacjenta są rozpatrywane łącznie, na ogół 
dotyczą chorób onkologicznych, trwałego kalectwa) i jest to 
bardzo trudna decyzja przed, z którą niejednokrotnie zmaga 
się lekarz podczas terapii. 

TAJEMNICA INFORMACJI
Wszystkie osoby wykonujące zwód medyczny wiedzą, że 

mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje związane 
z pacjentem, w szczególności ze stanem jego zdrowia.

Tajemnica obejmuje nie tylko wypowiedzi, materiały pi-
semne, informacje powierzone, ale również te samodzielnie 
ustalone przez personel i nawet nie zakomunikowane pacjen-
towi.
Uchylenie tajemnicy jest możliwe tylko w przypadku gdy:
- tak stanowią przepisy odrębnych ustaw
- zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo 
dla życia lub zdrowia pacjenta, albo innych osób
- pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na 
uchylenie tajemnicy
- zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji  
o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych innym osobom wykonującym zawód medyczny, zespo-
łowi terapeutycznemu.

PRAWO DO INFORMACJI O PRAWACH PACJETA
Obowiązek informowania pacjenta o jego prawach usta-

wodawca powierzył też pielęgniarce/ położnej z rozszerze-
niem, że obowiązkiem jest informowanie pacjenta o wszel-
kich prawach, a nie tylko o tych, które aktualnie mogą mieć 
zastosowanie. Informacja powinna być dostępna każdemu 
pacjentowi, niezależnie od wieku, również unieruchomio-
nemu, niewidomemu w związku z tym, nie wystarczy udo-
stępnienie katalogu praw pacjenta w gablocie szpitalnej, lecz 
niezbędna jest rozmowa z pacjentem.

PRAWO DO INFORMACJI O ZAKRESIE UDZIELA-
NYCH ŚWIADCZEŃ

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien  
w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym udostępnić  
w formie pisemnej informacje o rodzaju i zakresie tych świad-
czeń, o realizowanych profilaktycznych programach zdro-
wotnych finansowanych ze środków publicznych i umożli-
wić zapoznanie się z tymi treściami każdemu pacjentowi,  
w tym również unieruchomionemu.

Powyższe informacje są na ogół zawarte w Regulaminie 
Organizacyjnym kolportowanym w zakładzie w ograniczonej 
liczbie egzemplarzy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
dostępnym w Internecie.

Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościo-
wych w depozycie

Traktuje o tym art. 39 Ustawy o prawach pacjenta  
a szczegółowe uregulowania odnoście depozytu  znajdują się 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009  
w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie 

opieki zdrowotnej.
Zakład opieki zdrowotnej udzielający całodziennych lub 

całodobowych świadczeń ma obowiązek zapewnić depozyt 
rzeczy wartościowych pacjenta oraz prowadzić Księgę depo-
zytów. 

Prawo nie precyzuje od jakiej kwoty wartości rzeczy pa-
cjenta w depozycie stają się „rzeczami wartościowymi”, czy 
są to tylko kosztowności i pieniądze, czy również odzież, za-
tem należy przyjąć, że wszystko. 

Prowadzona Księga depozytów składa się z kopii kart de-
pozytowych, które zarówno służą do przyjęcia depozytu, jak 
również stanowią podstawę do jego wydania pacjentowi lub 
osobom uprawnionym.

Jeśli pacjent jest nieprzytomny, albo niezdolny do zrozu-
mienia znaczenia informacji o możliwości przechowania rze-
czy w depozycie, osoba odpowiedzialna, wyznaczona przez 
kierownika zakładu sporządza spis rzeczy wartościowych  
i oddaje je do depozytu.

Oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z rze-
czami oddanymi do depozytu i niezwłocznie zawiadamia  
o tym pacjenta, jeśli tylko odzyska zdolność rozumienia tej 
informacji, po czym pacjent składa swój podpis, wpisuje datę 
i otrzymuje oryginał Karty depozytowej.

Jeśli niezdolność pacjenta do zrozumienia informacji  
o depozycie trwa powyżej 24 godzin od chwili przyjęcia 
należy o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu za-
wiadomić małżonka, wstępnych, zstępnych lub inne osoby 
uprawnione.   

W przypadku przyjęcia pacjenta do szpitala poza godzi-
nami pracy depozytu osoba wyznaczona przez kierowni-
ka (w praktyce jest to najczęściej upoważniony pracownik 
Izby Przyjęć lub SOR-u) sporządza spis i przyjmuje depo-
zyt do przechowania a następnie przekazuje go we właściwe  
miejsce.

Pacjent może z powództwa cywilnego wystąpić do sądu 
w przypadku zagubienia przez szpital lub kradzieży w szpi-
talu jego depozytu.

Nie podjęcie depozytu przez pacjenta lub osoby upraw-
nione powinno być uregulowane w dokumentach wewnętrz-
nych Szpitala w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej wynika z art. 38 

Ustawy o prawach pacjenta oraz z Konstytucji RP, w której 
jest zapisana gwarancja prawa do wolności sumienia i religii.

Pacjent w szpitalu ma prawo do wizyt duchownego swo-
jego wyznania, do odprawiania obrzędów i przyjmowania 
sakramentów a także, do wezwania kapłana w sytuacji po-
gorszenia się stanu zdrowia  niezależnie od dnia tygodnia  
i godziny.

W szpitalu powinno być wyodrębnione miejsce do mod-
litwy oraz zapisany i dostępny kontakt do  duchownych  róż-
nych wyznań, w praktyce głównie zgodnych z tymi, które 
najczęściej wyznają hospitalizowani pacjenci, ale też do tych, 
których wyznania pacjenci zdarzają się sporadycznie. 

 Pacjent ma prawo do kontaktów z innymi osobami
Dotyczy prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego 

lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz  a zawarte jest 
w art. 33 Ustawy o prawach pacjenta.

W myśl tego prawa szpital lub inny zakład opieki cało-
dobowej, w którym są realizowane świadczenia  zdrowotne 
zapewnia pacjentowi:
- kontakt osobisty polegający na możliwości odwiedzin ogra-
niczanej tylko w uzasadnionych przypadkach.
 Odwiedzać pacjenta mogą wszyscy zarówno rodzina (w tym, 
także małe dzieci), jak też znajomi, przyjaciele i inne osoby. 
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Mogą odwiedzać pacjenta na OIOM-ie i na Sali pooperacyj-
nej. Pacjent ma prawo odmówić kontaktu ze wskazanymi 
przez siebie osobami i to prawo należy respektować.
- kontakt telefoniczny  polegający na korzystaniu z aparatów 
telefonicznych ogólnodostępnych, również przez chorych 
unieruchomionych w łóżku
- kontakt korespondencyjny polegający na wysyłaniu i odbie-
raniu korespondencji. 

Niektóre szpitale umożliwiają  hospitalizowanym pacjen-
tom również korzystanie z Internetu.

W procesie leczenia może zaistnieć sytuacja, w której pa-
cjent będzie chciał skorzystać z prawa do dodatkowej opie-
ki pielęgnacyjnej.

W oparciu o art. 34 Ustawy o prawach pacjenta ma taką 
możliwość, co jest szczególnie ważne dla ciężko chorych, 
długotrwale unieruchomionych, chorych przewlekle, czy 
operowanych.

Przez dodatkową opiekę ustawodawca rozumie opiekę, 
która NIE polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ani 
na opiece nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

W związku z tym niemożliwe jest sprawowanie dodatko-
wej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem przez personel me-
dyczny, lecz tylko wyłącznie przez osobę bliską.

Pacjent może korzystać z dodatkowej opieki pielęgnacyj-
nej przez całą dobę a ten fakt NIE zwalnia w tym czasie per-
sonelu medycznego z opieki nad pacjentem.

Oznacza to, że pielęgniarka/położna nie może pełnić do-
datkowej opieki nad pacjentem i w ramach swoich uprawnień 
zawodowych udzielać pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

Prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności  jest  
ostatnim, na którym chciałabym skupić w tym artykule uwa-
gę czytelnika.

Określenie śmierci zawiera Ustawa transplantacyjna  
z 2005 roku, zgodnie z którą jest to trwałe i nieodwracalne 
ustanie czynności mózgu.

Postępowanie po śmierci pacjenta szpitala lub innego za-
kładu opieki zdrowotnej udzielającego całodobowych świad-
czeń określone jest:
- w Ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011  
(Dz.U. nr 112, poz.654 z 2011)
- w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowa-
nia ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu z 2006 roku   

Szpital poprzez wymienione w dokumentach wewnętrz-
nych (Regulaminie Organizacyjnym) osoby ma obowiązek 
niezwłocznie powiadomić osoby lub instytucje wskazane 
przez pacjenta w dokumentacji medycznej o:
- nagłym, zagrażającym życiu pogorszeniu się stanu zdrowia 
pacjenta 
- śmierci pacjenta

Niezwłocznie oznacza jak najszybciej, bez zbędnego od-
wlekania w czasie.

Osobą wskazaną do przekazania tej informacji w doku-
mentach wewnętrznych Szpitala jest najczęściej lekarz dy-
żurny lub lekarz prowadzący jeśli jest obecny.

Lekarz jest uprawniony do stwierdzenia zgonu i wysta-
wienia karty zgonu, pielęgniarka /położna wypełnia kartę 
skierowania zwłok do chłodni i zakłada identyfikatory na 
przegub dłoni lub stopy osoby zmarłej.

Na Szpitalu poprzez osoby wskazane w Regulaminie Or-
ganizacyjnym ciąży nieodpłatny obowiązek umycia, ubra-
nia i wydania zwłok osobie uprawnionej do ich pochowania  
w stanie zapewniającym zachowanie należytej godności oso-
bie zmarłej, wymienione czynności NIE są przygotowaniem 
zwłok do pochówku.

Szpital powinien określić warunki pobytu pacjentów  
w stanach terminalnych z uwzględnieniem prywatności, moż-

liwością kontaktu z bliskimi i wsparciem psychologicznym, 
stworzone warunki powinny umożliwić pożegnanie przez 
bliskich zmarłego pacjenta.

Szpital ma obowiązek zapewnić transport zwłok do chłod-
ni i ich przechowywanie nie dłużej niż 72 godziny licząc od 
godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, w wyjątkowych 
sytuacjach ten czas może się w wydłużyć.

Szpital ma obowiązek wydać zwłoki osobie uprawnionej 
do ich pochowania. Prawo pochowania zmarłego ma pozo-
stały małżonek, krewni, powinowaci i osoby, które się dobro-
wolnie zobowiązały.

Zwłoki mogą być pogrzebane po upływie 24 godzin od 
chwili zgonu a wyjątek stanowią zwłoki zarezerwowane do 
sekcji celem ustalenia przyczyny zgonu – sekcja anatomopa-
tologiczna lub zgon w szpitalu przed upływem 12 godzin od 
chwili przyjęcia.

Jeżeli jednak pacjent za życia wyraził sprzeciw wobec 
sekcji zwłok – sekcja NIE może być wykonana. Forma sprze-
ciwu nie jest sprecyzowana w przepisach a ODSTĘPSTWA 
dotyczą następujących okoliczności:
- przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny 
- szczegółowych zapisów w ustawie o chorobach zakaźnych 
- szczegółowych przepisów Kodeksu karnego 

W wymienionych wyżej sytuacjach sprzeciw pacjenta za 
życia lub jego przedstawiciela ustawowego wobec wykona-
nia sekcji jest NIESKUTECZNY.

W dokumentacji medycznej osoby, która zmarła w szpi-
talu sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu 
sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem. Dokonanie lub 
zaniechanie sekcji zwłok zarządza kierownik zakładu opieki 
zdrowotnej lub jeśli kierownik nie jest lekarzem, to upoważ-
niony przez niego lekarz na wniosek właściwego ordynatora 
lub po zasięgnięciu jego opinii.

Zdefiniowanie praw pacjenta  nieodwracalnie zmieniło 
tradycyjny model relacji pacjent- lekarz, pacjent – pielęg-
niarka/ położna. Pojawiły się wartości prawne i etyczne, 
które skutkują nowymi powinnościami personelu i instytucji 
medycznych. W codziennych kontaktach z pacjentem nie-
które prawa są realizowane powszechnie, realizacja innych 
przebiega z trudem. Wszystkie są równie ważne jeśli chodzi  
o przestrzeganie, a ich waga w percepcji pacjenta zmienia się 
wraz z etapem procesu leczenia i stanem zdrowia.    
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Centrum Opieki Hospicyjnej w Opolu zatrudni pielęg-
niarki do pracy w hospicjum stacjonarnym  w Opolu. 
Oferty prosimy przesyłać do końca października 2011r. 
na adres: Centrum Opieki Hospicyjnej 
45-369 Opole ul. Mickiewicza 2-4, 
bądź na adres email: hospicjumopolskie@wp.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Doroty 
Niemiec nr tel. 608 098 892
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