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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
W dniu 28 maja 2013 r. o godz. 11:00 w Hotelu Arkas w Prószkowie odbyła się niezwykle interesująca konferencja  

pt. ,,Specyficzny pacjent – trudne decyzje”, Program Konferencji obejmował  trudną i mało znaną większości naszego 
środowiska tematykę: 
 ,,Zastosowanie przymusu bezpośredniego. Postępowanie z pacjentem agresywnym. Prawo a rzeczywistość” - prelegent 
Mariola Łodzińska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.
 ,,Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w zakresie zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie. Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego” – st. asp. Maciej Kędra, specjalista Wydziału Prewen-
cji Komendy Miejskiej Policji w Opolu, a artykuł znajdujący się w dalszej części czasopisma współopracowała  uczestnicząca 
w konferencji st. sierż. Mariola Lipińska, asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu, koordynator 
procedury „Niebieskie Karty”.

Po omówieniu tematów, ożywiona dyskusja uczestników przeniosła się do kuluarów.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Kalendarium spraw w OIPiP w Opolu 23 III - V 2013 
29 maja 2013 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgnia-
rek medycyny szkolnej, które przygotowała i poprowadziła 
Elżbieta Michalska.
W Dobrzeniu Wielkim odbyło się spotkanie szkoleniowe  
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Dnia Położnej 
oraz Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia zorganizowane przez 
Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, 
w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
28 maja 2013 r.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położ-
nej w Hotelu „Arkas” w Prószkowie odbyła się konferencja 
pt. „Specyficzny pacjent – trudne decyzje” zorganizowana 
przez OIPiP w Opolu (więcej na kolejnych stronach). 
24 maja 2013 r.
W Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spot-
kanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej zorganizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Kędzierzynie-Koźlu. W uroczystości uczestniczyła  
Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.
23 maja 2013 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji 
Socjalnej. Rozpatrzono 14 wniosków. Przyznano 11 zapo-
móg, 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.
20-21 maja 2013 r.
W Krakowie odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja 
„Jakość w Opiece Zdrowotnej” organizowana przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), przy 
udziale Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej 
w Polsce (TPJ) oraz Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów 
Szpitali. W konferencji uczestniczyły Przewodnicząca Sabi-
na Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda.
18 maja 2013 r.
Pani Henryka Homętowska uczestniczyła w postępowa-
niu egzaminacyjnym kursu  specjalistycznego  w zakresie  
,,Resuscytacji krążeniowo-oddechowej’’ dla pielęgniarek  
i położnych zorganizowanym przez firmę AUO ,,OMNIBUS” 
Sp. z o.o. w Prudnickim Centrum Medycznym.
17 maja 2013 r.
W Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie odbyło 
się uroczyste otwarcie przebudowanych i przystosowanych 
do nowych funkcji pomieszczeń. W uroczystości udział wzię-
ła Wiceprzewodnicząca Rady Henryka Homętowska.
16 maja 2013 r.
W Sali Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się konferencja 
szkoleniowa „Odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki i położnej” zorganizowana przez OIPiP w Czę-
stochowie, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina 
Wiatkowska, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych – Maria Grzeczna oraz  
Zastępca ORzOZPiP - Izabela Marklewicz-Strysz.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji 
ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek 
Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego, które prowadziła 
Mariola Kaczmarczyk.
14 maja 2013 r.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja 
„Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projek-
tu ustawy”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina 
Wiatkowska.
13 maja 2013 r.
W posiedzeniu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyła Przewodni-
cząca Sabina Wiatkowska.
11 maja 2013 r.
W uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pie-

lęgniarki i Położnej organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie uczestniczyły 
Wiceprzewodnicząca  Henryka Homętowska oraz Sekretarz 
Wiesława Grabska.
10 maja 2013 r.
W obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Kra-
jowego Dnia Położnej organizowanych przez OIPiP w Jeleniej 
Górze uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
W obchodach Święta Symboliki Zawodu Pielęgniarki i Po-
łożnej organizowanych w Państwowej Medycznej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Opolu uczestniczyły  Wiceprzewodni-
czące Rady - Elżbieta Duda i Henryka Homętowska.
9 maja 2013 r.
W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbyła się 
uroczysta konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki i Położnej, w której uczestniczyła Przewodnicząca 
Sabina Wiatkowska.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu odby-
ło się postępowanie kwalifikacyjne  kursu kwalifikacyjnego 
„Pielęgniarstwo rodzinne” oraz postępowanie egzaminacyjne 
kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa” organizowanych przez MEDIATOR, OIPiP w Opolu re-
prezentowała Izbę Pani Lucyna Gacka.
7 maja 2013 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP, w którym 
uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
29 kwietnia 2013 r. 
W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej odbyło się spotkanie 
Zespołu ds. Pielęgniarstwa  Psychiatrycznego zorganizowane 
przez Annę Marynowicz.  
25 – 28 kwietnia 2013 r.
Wycieczka do Lwowa. 
27 kwietnia 2013 r.
W Zespole Placówek Oświatowych z Bursą w Opolu odby-
ło się postępowanie kwalifikacyjne kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa operacyjnego” organizowane-
go przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, 
w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Elżbieta 
Mieszkowska.
26 kwietnia 2013 r.
W SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się postępowanie 
egzaminacyjne kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pie-
lęgniarstwa rodzinnego” organizowanego przez firmę ME-
DIATOR, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła 
Lucyna Gacka.
25 kwietnia 2013 r.
W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja „Regio-
nalny system ochrony zdrowia – założenia i efekty realizacji 
polityki zdrowotnej w województwie opolskim” zorganizo-
wanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskie-
go oraz Instytut Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Wykład 
dot. roli i pracy pielęgniarek i położnych przeprowadziła  
Beata Guzak.
24 kwietnia 2013 r.
Spotkanie integracyjne pielęgniarek/położnych emerytek  
i rencistek w sali klubowej kawiarenki Filharmonii Opolskiej 
zorganizowane przez Zespół ds. emerytów i rencistów dzia-
łający przy OIPiP w Opolu – Stefanię Szewczuk i Małgorzatę 
Czemporę. 
W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się roczna na-
rada Wojewody Opolskiego z konsultantami wojewódzkimi, 
dotycząca realizacji zadań konsultantów w roku 2012 oraz 
zadań w roku 2013. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprze-
wodnicząca Henryka Homętowska – Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU / WARTO WIEDZIEĆ

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w zakresie 
zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie
st. asp. Maciej Kędra, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu
st. sierż. Mariola Lipińska, asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu      (zdjęcie autorów - pierwsza strona okładki)

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania podejmo-
wane w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie jest Ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
/Dz. U. Nr 149, poz. 887 z 2011  roku/, cyt. „Uznając, że przemoc 
w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do 
życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze 
publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom rów-
ne traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu 
zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
stanowi się, co następuje…”. 

Oczywiście sama Ustawa, pomimo tego, że reguluje pod-
stawowe założenia dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie 
byłaby „niewystarczającym” rozwiązaniem prawnym, dlate-
go opiera się ona na wielu przepisach pokrewnych, w których 
jest odniesienie do zadań, zakresów działania, ról, form po-

mocy, jak  i odpowiedzialności w tym zakresie.
Już w art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-

nie określone są zadania w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotknię-
tych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec 
osób stosujących przemoc w rodzinie.

Niezwykle ważne jest zdefiniowanie prawne członka ro-
dziny – jako osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie za-
mieszkującą lub gospodarującą /art.2, pkt.1/ oraz przemocy  
w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobi-
ste osób wymienionych, w szczególności narażające te oso-

23 kwietnia 2013 r.
W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, w którym uczestni-
czyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
22 kwietnia 2013 r.
W Brzeskim Centrum Medycznym odbyło się posiedzenie 
Rady Społecznej, w którym uczestniczyła Krystyna Żak.
17 kwietnia 2013 r.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Samo-
rząd Województwa Opolskiego oraz Państwowa Medyczna 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zorganizowali konferen-
cję „Higiena podstawą bezpiecznej opieki”, w której uczest-
niczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. Konferencja 
odbyła się w siedzibie PMWSZ w Opolu.
16 kwietnia 2013 r.
W Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach odbyło 
się postępowanie kwalifikacyjne kursu w dziedzinie ,,Pie-
lęgniarstwa opieki długoterminowej” organizowanego przez 
Centrum Szkoleniowe LOGOS, w którym z ramienia OIPiP 
w Opolu uczestniczyła Anna Grochal.
15-16 kwietnia 2013 r.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała w War-
szawie Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo: prawo, praktyka, 
etyka”, w której uczestniczyły Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej PiP -  Maria Grzeczna oraz Przewodni-
cząca Okręgowego Sądu PiP - Urszula Kraszkiewicz.
12 kwietnia 2013 r.
W SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach 
odbyło się postępowanie kwalifikacyjne kursu  specjali-
stycznego w zakresie ,,Wykonywania i interpretacji zapisu 
elektrokardiograficznego” organizowanego przez Centrum 
Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym uczestni-
czył Piotr Lisowiec.
11 kwietnia 2013 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie zorganizo-
wane dla pielęgniarek medycyny pracy, które zorganizowała 
mgr Grażyna Opiłka z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu.
10 kwietnia 2013 r.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego od-
było się spotkanie inauguracyjne Zespołu Konsultacyjnego 
ds. opracowania „Strategii ochrony zdrowia dla wojewódz-
twa opolskiego na lata 2014-2018”, w którym uczestniczyła 
Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
8 kwietnia 2013 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezy-

dium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Po 
posiedzeniu Prezydium odbyło się posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 
Ilość podjętych uchwał 26 w tym:
- finansowe: 19
- wytypowania przedstawicieli do udziału w postępowaniu
  konkursowym: 6
- inne: 1.
Ponadto na posiedzeniu podsumowano obrady XXII OZPiP, 
rozdysponowano środki w ramach funduszu szkoleniowo-
konferencyjno-integracyjnego oraz omówiono organizację 
szkolenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki. 
W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się uro-
czyste otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego,  
w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
4 kwietnia 2013 r.
W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora 
Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewod-
nicząca Sabina Wiatkowska.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji 
ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego. Komisja rozpa-
trzyła 136 wniosków, przyznano 125 refundacji, 8 wniosków 
rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek przekazano do uzupeł-
nienia i 2 do wyjaśnienia.
28 marca 2013 r.
W Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu 
odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestni-
czył Piotr Lisowiec.
27 marca 2013 r.
W Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków  
w Opolu odbył się konkurs na stanowisko Ordynatora jed-
nego z dwóch Oddziałów Ginekologiczno-Położniczych,  
w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
26 marca 2013 r. 
Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w komisji 
konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Opola w celu 
opiniowania ofert na realizację programów zdrowotnych.  
23 marca 2013 r.
W Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Lasowi-
cach Małych odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu  
specjalistycznego w zakresie ,,Wykonywania i interpretacji 
zapisu elektrokardiograficznego” organizowanego przez 
Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego z Wroc-
ławia, w którym uczestniczyła Skarbnik ORPiP Barbara  
Prochota. 



� czerwiec - lipiec 20�3r.

WARTO WIEDZIEĆ
by na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksu-
alną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psy-
chicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  
u osób dotkniętych przemocą.

Na samym początku Ustawy w sposób jasny i wyraźny za-
pisane jest, że osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela 
się bezpłatnej pomocy /art.3, pkt.1/. Jest to niezwykle ważne, 
gdyż w wielu przypadkach brak środków finansowych po-
wodowałby, że osoby dotknięte przemocą nie podejmowały-
by „walki” ze sprawcą.  Ustawa wskazuje, jako szczególnie 
ważne następujące formy pomocy:
1) poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, 
zawodowe i rodzinne;
2) interwencję kryzysową i wsparcia;
3) ochronę przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożli-
wienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie 
zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz 
zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby po-
krzywdzonej;
4) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bez-
piecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie;
5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju 
uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 
oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
6) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która 
nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze spraw-
cą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
są realizowane przez organy administracji rządowej i jednost-
ki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w prze-
pisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) lub ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473, z późn. zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy 
stanowią inaczej /art.6.1/. 

Zgodnie z Ustawą, organy administracji rządowej i samo-
rządowej mają jasno i konkretnie przypisane zadania własne 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podsta-
wowym organem, który realizuje zadania w tym zakresie 
jest gmina. Do jej zadań własnych należy w szczególności 
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego pro-
gramu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i in-
terwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompeten-
cji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 
oraz zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
miejsc w ośrodkach wsparcia i tworzenie zespołów interdy-
scyplinarnych /art.6.2/. 

Organy administracji rządowej i samorządowej współ-
działają z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami  
i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy 
osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby sto-
sujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej 
na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie /art. 9.1/. 
Organy administracji rządowej lub samorządowej mogą zle-
cać realizację zadań określonych w ustawie w trybie przewi-
dzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873, z późn. zm.) /art.9.2/.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w ze-
spole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powo-
łuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  W skład zespołu 
interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek or-

ganizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony 
zdrowia, organizacji pozarządowych.  W skład zespołu inter-
dyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład 
zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokura-
torzy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybie-
rany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego człon-
ków. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się 
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie po-
rozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo pre-
zydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 
5 /art. 9a.1-8/.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze 
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpie-
niem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 
W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty  
i ochrony zdrowia.  W skład grup roboczych mogą wchodzić 
także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych pod-
miotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup robo-
czych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych 
lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są pro-
wadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół 
interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występu-
jących w indywidualnych przypadkach /art. 9a.10-14/.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone  
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  Zadaniem 
zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordyno-
wanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym prze-
mocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym prze-
mocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących prze-
moc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: opra-
cowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przy-
padkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie 
sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 
zagrożonych wystąpieniem przemocy oraz dokumentowanie 
działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 
do przemocy oraz efektów tych działań.

Ważne jest, że członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: 
stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a tak-
że innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te 
dotyczą /art. 9c.1/. Wszyscy członkowie zespołu interdyscy-
plinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowa-
nia poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali 
przy realizacji zadań, obowiązek ten rozciąga się także na 
okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym 
oraz w grupach roboczych.

Mając na uwadze skuteczność działań wobec osób dotknię-
tych przemocą w rodzinie i dobro tych osób, wydane zostało 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  
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w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz  wzorów formu-
larzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli 
podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny 
dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Nie-
bieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemo-
cą w rodzinie /art.9d.1/.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności 
podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty  
i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów 
realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę 
współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 
przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego /art.9d.2-3/.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez 
wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku 
powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych 
lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec 
członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego 
przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 
przemocy w rodzinie /art.9d.4/. Wszczęcie  następuje przez 
wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” w obecno-
ści osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie /§ 2.1/.

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza 
„Niebieska Karta — A” z uwagi na nieobecność osoby, co 
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej 
życia lub zdrowia, wypełnienie formularza „Niebieska Karta 
— A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośrednie-
go kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożli-
wiającej jego wypełnienie. Gdy nawiązanie bezpośredniego 
kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnie-
nie formularza „Niebieska Karta — A” następuje bez udziału 
tej osoby.

Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwen-
cyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrze-
nie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się 
w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i posza-
nowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpie-
czeństwo. 

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzi-
nie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane 
w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, 
opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobami, wobec 
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktycz-
ni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obec-
ności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 
§ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Działania z udziałem 
dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknię-
te przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę 
możliwości w obecności psychologa.

Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwen-
cyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” 
osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta prze-
mocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta-
B” /§ 6. 1/. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz 
„Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi 
prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podej-
rzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularza „Niebie-
ska Karta — B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnie-

je podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta 

— A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza 
„Niebieska Karta — A” pozostawia się u wszczynającego 
procedurę.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzy-
maniu formularza „Niebieska Karta — A” niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje 
go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy robo-
czej /§ 8. 1/.

Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w ro-
dzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formu-
larz „Niebieska Karta-C”. Członkowie zespołu interdyscypli-
narnego lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska 
Karta — D” w obecności osoby, wobec której istnieje podej-
rzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Jeżeli w trakcie działań dokonywanych przez przedstawi-
ciela podmiotu zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła 
się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia 
się formularz „Niebieska Karta— A” w zakresie niezbędnym 
do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do 
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego /§ 9. 1/.

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której ist-
nieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła 
się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie w trak-
cie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny 
lub grupę roboczą, wypełnia się formularz „Niebieska Karta 
— C” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego 
zdarzenia. Należy pamiętać, że wszystkie działania są doku-
mentowane. W przypadku popełnienia przestępstwa całość 
dokumentów jest przekazywana organom właściwym do pro-
wadzenia postępowania przygotowawczego.

W ramach procedury policjant:
1. udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym 
udziela pierwszej pomocy,
2. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, je-
żeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3. podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności 
zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do 
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w ro-
dzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych 
przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podej-
rzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania,
4. podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności 
zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do 
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w ro-
dzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych 
przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podej-
rzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i społecznego,
5. przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach nie-
cierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym za-
kresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów  
i dowodów przestępstwa,
6. podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagro-
żeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności 
składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeń-
stwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych 
przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą /§ 13/.

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każ-
dorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że 
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jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwoś-
ciach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do 
uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu 
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 
przemocy w rodzinie /§ 14. 1./. Jeżeli stan zdrowia osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczni-
czego, formularz „Niebieska Karta — A” wypełnia przed-
stawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została 
przewieziona.

Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do dzia-
łań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, 
pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.

Zakończenie procedury następuje w przypadku: ustania 
przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o za-
przestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po 
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzyg-
nięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w for-
mie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu 
interdyscyplinarnego, który powinien zawierać: dane dotyczące 
osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczę-
cia i zakończenia procedury, opis podjętych działań w ramach 
procedury. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty 
uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu /§18.1/.

Przymus bezpośredni w pracy pielęgniarki, 
położnej w aspekcie obowiązujących  

przepisów prawa 
 * Mariola Łodzińska Przewodnicząca ORPiP Radomiu, specjalistka z pielęgniarstwa psychiatrycznego, mgr pielęgniarstwa, 
    mgr administracji prawa i prawa kanonicznego

W pracy zawodowej 
pielęgniarki i położnej, 
niejednokrotnie poja-
wił się problem opieki 
nad pacjentem pobu-
dzonym psychorucho-
wo i nie jest to problem 
dotyczący tylko pielęg-
niarek szpitali psychia-
trycznych, ale dotyczyć 
może pacjentów we 
wszystkich podmiotach 
leczniczych. Czy wie-
my jak się zachować, 
jak postępować, co 
zrobić, gdy zetkniemy 
się z takim pacjen-

tem? Ponad 20 letni staż pracy w oddziale psychiatrycznym 
oraz własne obserwacje, spowodowały moje zainteresowa-
nie problemem, szczególnie w zakresie deficytu wiedzy, jaki 
posiadają pielęgniarki i położne w różnych placówkach me-
dycznych na temat chorób psychicznych, agresywnych za-
chowań jak i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Z zachowaniami agresywnymi ze strony pacjentów, naj-
częściej spotykamy się w szpitalach psychiatrycznych, choć 
z badań, jakie przeprowadziłam w tym zakresie wynika, że 
dosyć często są w różnych placówkach medycznych m.in. 
pogotowiu ratunkowym, szpitalnych oddziałach ratunko-
wych, izbach przyjęć, oddziałach chirurgii, neurologii i wielu 
innych a nawet w oddziałach położniczo - ginekologicznych. 
Pielęgniarki pracujące na psychiatrii posiadają wiedzę na 
temat zaburzeń psychicznych i są świadome, z jakimi prob-
lemami mogą zetknąć się w pracy, natomiast zdecydowanie 
mniejszą wiedzą we wskazanym temacie wykazują się pielęg-
niarki i położne w zetknięciu z pacjentem chorym psychicz-
nie czy z osobą, u której wystąpiły zaburzenia psychiczne 
nie koniecznie wynikające z choroby psychicznej. Agresja, 
z jaką możemy spotkać się w pracy zawodowej wymaga od 
nas umiejętnego postępowania, zapewnienia bezpieczeństwa 
i przestrzegania praw przysługujących pacjentom pamiętając 
o ciążącej na nas odpowiedzialności zawodowej. 

W przypadku zachowań agresywnych, podejmowanie 
szybkich i skutecznych działań odgrywa istotną rolę dla bez-
pieczeństwa pacjenta, otoczenia czy personelu, ale budzi też 

wiele kontrowersji i etycznych dylematów dotyczących za-
stosowania przymusu bezpośredniego. Jest to metoda, którą 
stosuje się nie tylko w szpitalach psychiatrycznych, ale moż-
na ją zastosować w szpitalach specjalistycznych jednak tylko 
w granicach obowiązującego prawa. 
Uwarunkowania prawne

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, możliwe 
jest w oparciu o art.18 ust. 11 ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r ( Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 ), który dopuszcza możliwość jego zastosowania 
w oparciu o konkretne przesłanki, określa osoby uprawnione 
do jego zlecenia i zastosowania oraz wskazuje na utworzenie 
aktu wykonawczego jakim jest rozporządzenie MZ  z dnia 28 
czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumento-
wania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokony-
wania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U.2012 poz. 
740). Utworzenie w/w rozporządzenia ma na celu regulację 
zasad postępowania personelu medycznego w przypadku 
konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego, któ-
ry narusza wolność i nietykalność osobistą  niezależnie od 
tego gdzie przebywa pacjent. Zastosowanie przymusu bezpo-
średniego jest naruszeniem podstawowych praw człowieka 
i obywatela, w tym art. 41 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 
483 z późn. zm.), czyli wolności osobistej i bezpieczeństwa 
osobistego jednostki. Traktowane jest jako najbardziej dra-
styczna forma pogwałcenia nietykalności osobistej pacjen-
tów psychiatrycznych. Istoty przymusu bezpośredniego na-
leży upatrywać w uprawnieniu do zastosowania określonych 
środków fizycznych, technicznych lub chemicznych, celem 
jest  zmuszenie do podporządkowania się osoby, wobec której 
przymus jest stosowany, do woli podmiotu uprawnionego do 
jego zastosowania. Naruszenie prawa jednostki do autonomii 
może nastąpić w sytuacjach ściśle wskazanych w przepisach 
prawa. Należy mieć świadomość, iż przymus bezpośred-
ni godzi w podstawowe prawa człowieka i obywatela i nie 
może być stosowany w sposób dowolny. Brak jednoznacz-
ności przepisów prawa, które dotyczą wykonywania zawodu 
pielęgniarki, lekarza czy ratownika medycznego mogą po-
wodować wiele problemów z interpretacją obowiązujących 
przepisów. 
Zasady związane ze stosowaniem przymusu bezpośredniego

Zastosowanie przymusu bezpośredniego może nastąpić  
w poniższych sytuacjach:
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• w szpitalu psychiatrycznym;
• w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
• podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych 
przez zespół ratownictwa medycznego w którego skład nie 
wchodzi lekarz;
• podczas przewożenia osoby z zaburzeniami psychicznymi 
do podmiotu leczniczego;
• podczas zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez 
Policję do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy spo-
łecznej (w tej sytuacji zawsze pierwszeństwo ma zastoso-
wanie przymusu bezpośredniego przewidzianego w ustawie  
o ochronie zdrowia psychicznego, decyzję o tym podejmu-
je: lekarz, pielęgniarka bądź ratownik medyczny, uprawnień 
takich nie ma policja. Dopiero jeżeli środki przewidziane  
w ustawie nie przyniosą oczekiwanego „efektu”, wówczas 
przymus może zastosować policja, zgodnie ze swoimi upraw-
nieniami.)
I. Przymus bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym 
– zasady stosowania

Zastosowanie przymusu bezpośredniego może mieć miej-
sce wobec osoby, która cierpi na zaburzenia psychiczne. 
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego zastosowanie przymusu bezpośredniego może mieć 
miejsce wobec osoby:
• chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne);
• upośledzonej umysłowo;
• wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które 
zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zabu-
rzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowot-
nych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia 
w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Przesłankami do zastosowania przymusu bezpośredniego są 
następujące sytuacje, gdy osoba cierpiąca na zaburzenia psy-
chiczne:
• dopuszcza się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu włas-
nemu lub innej osoby lub bezpieczeństwu powszechnemu, 
lub
• w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty 
znajdujące się w jej otoczeniu, lub
• poważnie zakłóca lub uniemożliwia funkcjonowanie pod-
miotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych  
w zakresie psychiatrycznej opieki medycznej lub jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej, oraz
• w razie konieczności przewiezienia osoby z zaburzeniami 
psychicznymi do szpitala psychiatrycznego na badania, gdy 
osoba ta może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo 
życiu lub zdrowiu innych osób bądź nie jest zdolna do zaspo-
kajania podstawowych potrzeb życiowych; badanie psychia-
tryczne z zastosowaniem przymusu bezpośredniego może 
mieć miejsce nawet w sytuacji pośredniego zagrożenia dla 
życia,
• przy wykonywaniu postanowień sądowych dotyczących 
przyjęcia do domu pomocy społecznej lub szpitala psychia-
trycznego.

W szpitalu psychiatrycznym osobą uprawnioną do podjęcia 
decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego jest lekarz, 
po osobistym zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
natomiast, jeśli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej 
zgody lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego  
w formie unieruchomienia lub izolacji, decyduje i nadzoruje 
osobiście jego wykonanie pielęgniarka, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie lekarza. Przyjęcie przez lekarza takiego zgło-
szenia obliguje go do osobistego zbadania pacjenta i oceny 
zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego i za-
twierdzenia decyzji podjętej przez pielęgniarkę lub nakazuje 
zaprzestanie jego stosowania. Lekarz lub pielęgniarka po-
dejmując decyzję o zastosowaniu przymusu bezpośredniego  
i o jego formie, powinni kierować się zasadą, aby środek ten 
był jak najmniej uciążliwy dla pacjenta. Przy wyborze rodza-
ju środka przymusu bezpośredniego należy wziąć również 

pod uwagę indywidualne potrzeby i doznania pacjenta a tak-
że jego stan fizyczny. 

Przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego osobę, 
wobec której ma być on zastosowany, należy o tym uprze-
dzić i fakt ten odnotować w dokumentacji medycznej. Po-
nadto zgodnie z uwagami pokontrolnymi sądu, powinno być 
wpisane imię i nazwisko osoby, która poinformowała pacjen-
ta. Jest to zasada, na którą najczęściej zwraca uwagę pod-
czas kontroli sąd. Przed samym zastosowaniem przymusu 
bezpośredniego należy odebrać pacjentowi przedmioty, które 
mogą być niebezpieczne dla niego lub innych osób (np. pa-
ski, sznurówki, okulary, przedmioty ostre, protezy zębowe, 
szelki, źródła ognia, lub też przedmioty stanowiące wartość 
materialną).

Czym tak naprawdę jest przymus bezpośredni? Określa to 
art. 3 pkt.  6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który 
precyzuje poniżej: 
a) przytrzymanie – doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie 
osoby z użyciem siły fizycznej,
b) przymusowe zastosowanie leków – doraźne lub przewi-
dziane w planie postępowania leczniczego wprowadzenie 
leków do organizmu osoby – bez jej zgody,
c) unieruchomienie – obezwładnienie osoby z użyciem pa-
sów, uchwytów, prześcieradeł, kaftana bezpieczeństwa lub 
innych urządzeń technicznych.
Przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia powinien 
być wykonywany w pomieszczeniu jednoosobowym bądź  
w sposób umożliwiający oddzielenie tej osoby od innych 
osób (np.: parawan, zasłona).
d) izolację – umieszczenie osoby, pojedynczo, w zamkniętym 
i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. 
Izolacja powinna odbywać się w pomieszczeniu, którego 
standardy bytowe i sanitarne odpowiadają standardom in-
nych pomieszczeń. Od 1 stycznia 2014 r. pomieszczenia te 
powinny być wyposażone w monitoring. 

Ponadto warto podkreślić znaczenie art. 18 ust 6 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego określającego sytuację,  
w których poszczególne środki przymusu mogą zostać zasto-
sowane, i o których należy pamiętać podczas podejmowania 
decyzji, a także o fakcie, że nie jest możliwe stosowanie in-
nych środków jako przymus bezpośredni.
a) przytrzymanie, przymusowe podanie leku, unierucho-
mienie lub izolacja mogą zostać zastosowane wobec osoby, 
która dopuszcza się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu 
własnemu lub innej osoby lub bezpieczeństwu powszechne-
mu lub w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmio-
ty znajdujące się w jej otoczeniu;
b) przytrzymanie lub przymusowe podanie leku mogą zo-
stać zastosowane wobec osoby, która poważnie zakłóca lub 
uniemożliwia funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzie-
lającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycz-
nej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej;
c) przytrzymanie lub unieruchomienie mogą zostać zasto-
sowane w sytuacji, gdy przymus bezpośredni stosuje osoba 
inna niż lekarz.

Każde zastosowanie przymusu bezpośredniego musi zna-
leźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej zarówno 
indywidualnej jak i zbiorczej (§ 12 rozporządzenie w/s spo-
sobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu 
bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego 
zastosowania). Wskazane rozporządzenie wprowadziło obo-
wiązek, aby zapisy o zastosowaniu przymusu znalazły się  
w dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę - księdze 
raportów pielęgniarskich. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia osoby unieruchomionej / izolowanej, pielęgniarka jest 
obowiązana niezwłocznie zawiadomić lekarza.

W dokumentacji medycznej powinna znaleźć się karta za-
stosowania unieruchomienia i izolacji, która zawiera nastę-
pujące informacje:
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• oznaczenie jednostki stosującej przymus bezpośredni,
• oznaczenie pacjenta,
• przyczyny zastosowania przymusu bezpośredniego,
• rodzaj i czas unieruchomienia lub izolacji,
• czas trwania przymusu,
• przedłużenie czasu trwania przymusu,
• wskazanie osoby zlecającego stosowanie przymusu oraz
  osób go wykonujących,
• uwagi lekarza w związku z zastosowanym środkiem.

W trakcie stosowania przymusu bezpośredniego w posta-
ci izolacji i unieruchomienia, pielęgniarka powinna kontro-
lować stan pacjenta co 15 minut, również w czasie snu tej 
osoby oraz ocenić prawidłowość unieruchomienia (w szcze-
gólności sprawdzić, czy pasy, uchwyty, prześcieradła, kaftan 
bezpieczeństwa lub inne urządzenia techniczne nie są zało-
żone zbyt luźno albo zbyt ciasno). W trakcie trwania unie-
ruchomienia należy zapewnić krótkotrwałe, częściowe albo 
całkowite uwolnienie osoby z zaburzeniami psychicznymi  
w celu zmiany jej pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjolo-
gicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny. Jest 
to wymóg również rygorystycznie kontrolowany i sprawdza-
ny przez sąd, który kontroluje respektowanie praw przysłu-
gujących pacjentom z zaburzeniami psychicznymi podczas 
hospitalizacji. Chwilowych zwolnień nie wlicza się do koń-
cowego czasu stosowanego unieruchomienia. 
II. Przymus bezpośredni w szpitalu innym niż psychia-
tryczny – zasady stosowania

Obecne przepisy w sposób niejednoznaczny regulują tę 
materię. Nie jest możliwe kategoryczne stwierdzenie moż-
liwości zastosowania przymusu bezpośredniego w szpita-
lu niepsychiatrycznym, choć zgodnie z art. 18 w/w ustawy, 
przymus bezpośredni może być zastosowany w określonych 
okolicznościach wobec każdej osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi, a więc nie tylko wobec osób chorych psychicznie, 
jak to ma miejsce w przypadku przymusowej hospitalizacji, 
ale również wobec np. osoby z zaburzeniami osobowości lub 
nerwicowymi. Przymus może być stosowany w szpitalu psy-
chiatrycznym, domu pomocy społecznej, a także poza tymi 
miejscami, gdy wynika to z przepisów ustawy.

W oddziale innym niż psychiatryczny lub w szpitalu 
niepsychiatrycznym w przypadku konieczności zastosowa-
nia przymusu bezpośredniego, podjęta decyzja może być 
wykonana na warunkach ściśle określonych w art. 18 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego i tylko wobec osoby, 
która wykazuje zaburzenia psychotyczne. W innym wypadku 
ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ani rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumen-
towania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz doko-
nywania oceny zasadności jego stosowania nie będą miały 
zastosowania. 

  Ponadto bezwzględnie należy wiedzieć, że prawo do zle-
cania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta w szpitalach 
innych niż psychiatryczne przysługuje jedynie lekarzowi, 
pielęgniarka bądź położna jest jedynie realizatorem i wyko-
nawcą zlecenia oraz dokumentuje ten fakt w obowiązującej 
dokumentacji i monitoruje stan pacjenta. 

 Badania jakie zostały przeprowadzone w latach 2010/2011 
w szpitalu psychiatrycznym, szpitalach powiatowych i wo-
jewódzkich szpitalach specjalistycznych wykazały, brak 
uwzględniania przytrzymania czy przymusowego podania 
leku jako jednego ze środków przymusu bezpośredniego, 
który powinien zostać udokumentowany w obowiązującej 
dokumentacji. Podstawowym błędem był brak założenia 
karty unieruchomienia i izolacji w związku z zastosowanym 
środkiem przymusu. Warto zastanowić się, ile razy zdarzyło 
nam się w pracy zawodowej w szpitalu niepsychiatrycznym 
przywiązać rękę pacjenta pobudzonego bandażem, czy in-
nym dostępnym środkiem nie zastanawiając się, jakie to za 
sobą niesie konsekwencje w przypadku zdarzenia niepożą-
danego. Wyniki badań wskazały, że tego typu sytuacje nie 

były rzadkością, natomiast pielęgniarki i położne nie miały 
świadomości o konsekwencjach swych decyzji, które były 
niezgodne z prawem. Ponadto jak wynika z ustawy, przymu-
sowe podanie leku czy przytrzymanie, też jest nadużyciem 
z naszej strony i jednym ze środków przymusu bezpośred-
niego, za które możemy ponieść konsekwencje prawne. 
Brak wiedzy w tym zakresie oraz brak udokumentowanego 
zastosowania przymusu bezpośredniego użytego niezgodnie 
z prawem nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Stosowanie 
przymusu bezpośredniego zawsze musi odbywać się zgodnie  
z literalnym brzmieniem przepisów, które go dotyczą. Nie jest 
możliwe jakiekolwiek od nich odstępowanie lub rozszerzają-
ce interpretowanie. Należy pamiętać, iż coraz większa świa-
domość pacjentów, świadomość przysługujących im praw, 
może spowodować, iż będą kierowane bądź zawiadomienia  
o popełnieniu przestępstwa, bądź roszczenia cywilne związane  
z naruszeniem praw pacjenta.

Nowe rozporządzenie zniosło obowiązek szkolenia osób, 
które stosują lub będą stosowały w swojej pracy zawodowej 
przymus bezpośredni. Osoby stosujące przymus bezpośred-
ni na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego powinny być odpowiednio poinstruowane  
o sposobie stosowania przymusu bezpośredniego zgodnie  
z zapisem § 6. 1, który stanowi, że „przymus bezpośredni  
w szpitalu psychiatrycznym, w jednostce organizacyjnej po-
mocy społecznej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 
18 ust. 5, art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3 Ustawy, może 
być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio poinstruo-
wane w tym zakresie osoby”. Za przekazanie instrukcji od-
powiada kierownik danego podmiotu leczniczego, jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej czy dysponent zespołów 
ratownictwa medycznego. Nie jest również określone, czy 
wystarczające jest jednokrotne przekazanie instrukcji, czy 
konieczne jest cykliczne jej przekazywanie. Termin „przeka-
zanie instrukcji” został użyty w formie pojedynczej, można 
zatem przyjąć, iż powinno się to odbyć co najmniej jeden raz. 
Z treści przepisu nie wynika, aby była konieczność powtarza-
nia tej czynności, nie wynika również w jaki sposób powinno 
być dokumentowane przekazanie instrukcji. W opinii nade-
słanej z Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia wy-
nika, iż w/w rozporządzenie nie nosi znamion instrukcji i nie 
może być traktowane jako instrukcja wobec czego, powinna 
zostać opracowana przez kierownika czytelna dla wszystkich 
instrukcja stosowania i dokumentowania przymusu bezpo-
średniego.  

 
Odrębnego rozważenia i wyjaśnienia wymaga stosowa-

nie przymusu w domach pomocy społecznej czy stosowanie 
przez jednostki ratownictwa medycznego, jak również nie-
zwykle ważnym aspektem jest kwestia zgody na leczenie, 
od której zależy też stosowanie przymusu bezpośredniego 
np. wobec osoby małoletniej, która sprawia również wiele 
trudności w codziennej pracy. Warto także przeanalizować 
wyniki kontroli NIK w lecznictwie psychiatrycznym jako 
działania prewencyjne na przyszłość jednak jest to materiał 
na inny artykuł. 

Artykuł napisany na podstawie wyników prac licencjackiej i ma-
gisterskiej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 
sierpnia 1994 r. a także rozporządzenia MZ  z dnia 28 czerwca 2012 
r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania 
przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności 
jego zastosowania. 

Wykorzystano materiał zawarty w artykule D. Karkowskiej  
z wydawnictwa Wolters Kluwer. 

* Mariola Łodzińska – posiada ponad 20 letni staż pracy w Sa-
modzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psy-
chiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu. Od roku 2007 pełni 
funkcję Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
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nych w Radomiu. Ukończyła studia magisterskie z pielęgniarstwa  
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jak również posiada 
tytuł magistra na kierunku administracji prawa, prawa kanonicz-
nego ukończonego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz 
studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w pla-
cówkach ochrony zdrowia na UKSW w Warszawie. W związku  
z wykonywaną pracą pielęgniarki w szpitalu psychiatrycznym 
ukończyła specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego, jest 

jednocześnie członkiem Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychiczne-
go. Jej pasją jest praca na psychiatrii i związany z nią nierozerwal-
nie przymus bezpośredni, któremu poświęciła pracę licencjacką  
i magisterską. Od 2004 roku prowadzi Zespół Pielęgniarek Psy-
chiatrycznych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek Położnych  
w Radomiu oraz stara się wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświad-
czenie w szkoleniu pielęgniarek, położnych w zakresie stosowania 
przymusu bezpośredniego i odpowiedzialności z tym związanej. 

Dotyczy: zasady korzystania przez pielęgniarki i położne z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w związku z dochodzącymi ze środowiska członków 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych województwa opolskiego informacjami odnośnie występujących sytua-
cji braku wiedzy  organów prowadzących postępowania przygotowawcze o fakcie korzystania przez pielęgniarki i położne  
z ochrony prawnej przewidzianej dla osób mających status funkcjonariusza publicznego, pragnę uprzejmie zwrócić uwagę na 
szczególną ochronę prawną osób reprezentujących zawód pielęgniarki i położnej. 
Mianowicie, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz.1039 
ze zm.) pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest chęć ochrony pielęgniarek i położnych, które często są narażone na kontakt z oso-
bami zachowującymi się w sposób agresywny i potencjalnie niebezpieczny (tzw. osoba pierwszego kontaktu). Ilustracją tego 
problemu mogą być przypadki nocnych dyżurów, czy też akcji ratowniczych podejmowanych w dramatycznych sytuacjach  
w niebezpiecznym środowisku. Zatem, ustawodawca wyszedł z założenia, iż jako zawody zaufania społecznego, pielęgniarki 
i położne powinny dysponować dodatkową ochroną prawną.
W zacytowanej normie prawnej określono zasady korzystania przez pielęgniarkę z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych. Przewidziano, iż wzmożona ochrona prawna przysługuje pielęgniarce podczas i w związku z wykonywaniem 
czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilita-
cyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Z korzystaniem z ochrony prawnej przewidzianej dla osób mających status funkcjonariusza publicznego wiąże się stosowa-
nie, przy ocenie wypełnienia przez sprawcę znamion przestępstwa, przepisów przewidzianych w rozdziale XXIX Kodeksu 
karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”, gdzie rodzajowym 
przedmiotem ochrony jest prawidłowa i niezakłócona działalność organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz ich 
funkcjonariuszy.
Biorąc pod uwagę niestety występujące co raz częściej sytuacje, w których pokrzywdzonymi są członkowie naszego samo-
rządu zawodowego, w szczególności dokonanie napaści na pielęgniarki i położne w czasie ich dyżuru w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego oraz podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, wnoszę przy rozpoznawaniu tego typu 
spraw o uwzględnienie brzmienia wzmiankowanych przepisów prawnych.

Z poważaniem
Aleksandra Krzemińska

                                                                                              Radca prawny

MINISTERSTWO ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Sopliński  

Warszawa, 12 lipca 2012 r. 

Komunikat w sprawie obowiązków personelu medycznego w związku z aktami przemocy 
W związku z powtarzającymi się doniesieniami dotyczącymi braku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez 

personel medyczny, przypominam, że jest to obowiązek ustawowy. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493) stanowi, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 
służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnianiu ściąganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy  
w rodzinie niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Ponadto, w dniu 18 października 2011 r. weszło w życie 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1245). W wyżej wymienionym rozporządzeniu określono procedurę oraz wzory formularzy, mając na uwadze 
skuteczność działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro tych osób. Brak podejmowania działań w ramach 
procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników ochrony zdrowia oznacza utrzymanie się zagrożenia dla zdrowia bądź 
życia pokrzywdzonych oraz zwiększone ryzyko powrotu pacjenta do podmiotu leczniczego z kolejnymi urazami. Pozorna 
oszczędność czasu wynikająca z unikania zakładania (jedno z padających tłumaczeń to brak czasu i zbyt obszerny formularz) 
Niebieskich Kart, w istocie jest nie tylko ze szkodą dla ofiar, ale także obciąży personel medyczny podmiotu do którego trafi 
w przyszłości osoba pokrzywdzona. Powyższe działanie nie ma charakteru obdukcji, ale jest elementem udzielanego świad-
czenia, w trakcie którego lekarz bądź inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące o stosowaniu przemocy. 
Dlatego zwracam się do wszystkich pracowników ochrony zdrowia o zapoznanie się z rozporządzeniem i stosowanie proce-
dury w celu zapobiegania aktom przemocy w rodzinie, szczególnie wobec dzieci jako grupy najbardziej bezbronnej. 

/-/Aleksander Sopliński 
Podsekretarz Stanu 
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Informacja z konferencji „Regionalny system ochrony zdrowia – założenia i efekty realizacji polityki zdrowotnej  
w województwie opolskim” zorganizowanej w dniu 25 kwietnia w Sali Konferencyjnej „Ostrówek”, Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu. Organizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Instytut Opieki 
Zdrowotnej Sp. z o.o. we Wrocławiu. 
Konferencja była poświęcona kluczowym zagadnieniom polityki zdrowotnej realizowanej w Województwie Opolskim.  
Wykładowcy omówili również aktualne zagadnienia prawa i ekonomiki ochrony zdrowia. 
W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu wykład przeprowadziła Pani Beata Guzak. Poniżej najważniej-
sze tezy z wykładu. 

SAMORZĄD ZAWODOWY PIELĘGNIAREK  
I POŁOŻNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę 
w Konstytucji RP, która w art. 17 wskazuje, że: „w drodze 
ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentują-
ce osoby wykonujące zawody zaufania publicznego sprawu-
jące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów”. 
Z Konstytucji wynika więc, że samorząd zawodowy ma do 
spełnienia dwa  podstawowe zadania: 
1) reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania pub-
licznego; 
2) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego 
zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

Zawód Pielęgniarki lub Położnej – są to zawody  zaufa-
nia publicznego! 

Wspólny dla pielęgniarek i położnych samorząd zawodo-
wy powstał w Polsce na mocy Ustawy o samorządzie pielęg-
niarek i położnych  z 19 kwietnia 1991, (Dz. U. Nr 41, poz. 
178 z późn. zm.). Ustawa w swoich zapisach określiła między 
innymi organizację i zadania samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych. Ostatnia nowelizacja tej Ustawy miała 
miejsce dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 174, poz. 1038). Nowa 
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, podobnie jak 
poprzednia, określa organizację i zadania samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych a także w myśl tej ustawy 
samorząd reprezentuje zawodowe, społeczne i gospodarcze 
interesy tych zawodów. Strukturę samorządu zawodowe-
go pielęgniarek i położnych tworzą jednostki organizacyjne  
o charakterze centralnym  - jest to Naczelna Izba Pielęg-
niarek i Położnych z siedzibą w Warszawie oraz jednostki  
o charakterze terenowym czyli - Okręgowe Izby Pielęgniarek  
i Położnych (OIPiP). W całym kraju jest 45 Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych, posiadają one autonomię i osobo-
wość prawną.  

Członkostwo w naszym samorządzie zawodowym ma 
charakter obligatoryjny, zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych.  

Członkami samorządu są pielęgniarki/położne, które mają 
stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są 
wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze wzglę-
du na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę. 

Zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
- zostały określone w ustawie i zgodnie  z art. 4 ust. 1 ustawy  
o samorządzie pielęgniarek i położnych są to w szczególności: 
1)  sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem  
zawodów; 
2)  ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 
3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifi-
kacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych sta-
nowiskach pracy; 
4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniar-
stwa i położnictwa; 
5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych; 
6) obrona godności zawodowej; 
7) reprezentowanie i ochrona zawodów; 

8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia spo-
łeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji 
ochrony zdrowia; 
9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 

Samorząd swoje zadania realizuje poprzez:
 opiniowanie programów kształcenia zawodowego; 
 prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek  
i położnych; 
 prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub ba-
dawczej;
 współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami 
wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju  
i za granicą;
 opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie 
dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdro-
wotnej;
 opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warun-
ków wykonywania zawodów;
 współpracę z organami administracji publicznej, samo-
rządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą 
oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
 prowadzenie działalności wydawniczej. 

W ramach samorządu zawodowego funkcjonuje także 
szereg komisji i zespołów problemowych, w skład których 
wchodzą pielęgniarki, położne, eksperci w określonych  
obszarach.
Zespoły problemowe, które obecnie działają przy OIPiP 
w Opolu, to:
 Zespół ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 Zespół ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 Zespół ds. Emerytów i Rencistów
 Zespól ds. Położnych
Działalność szkoleniowa prowadzona przez Samorząd jest 
zbieżna z aktualnym zapotrzebowaniem na określone kwali-
fikacje w zawodzie. Często uwarunkowane jest to przez płat-
nika czyli NFZ w warunkach kontraktowania określonych 
świadczeń. Obecnie są to:
Specjalizacje:
„Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek
„Pielęgniarstwo nefrologiczne” dla pielęgniarek
Kursy kwalifikacyjne: 
1. „Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek
2. „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” 
dla pielęgniarek
3. „Pielęgniarstwo pediatryczne” dla pielęgniarek
4. „Pielęgniarstwo zachowawcze” dla pielęgniarek
Kursy specjalistyczne: 
1. „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG” dla pielęgnia-
rek i położnych
2. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek  
i położnych
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3. „Leczenie ran” dla pielęgniarek,
4. „Leczenie ran” dla położnych,
5. „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek,
6. „Szczepienia ochronne noworodków” dla położnych,
7. „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek 
i położnych.
Kursy dokształcające:
1. „Badanie tętna płodu” dla położnych.
Samorząd organizuje także szkolenia i konferencje obejmują-
ce tematykę wynikającą z bieżących potrzeb środowiska. 

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu jest 
zarejestrowanych 8029 osób w tym:
7043 pielęgniarki
202 pielęgniarzy 

784 położne
Natomiast zatrudnionych jest 4929 osób:
4436 pielęgniarek i pielęgniarzy 
493 położnych

Istotnym elementem wpływania na wizerunek pielęg-
niarstwa jest rozwijanie nowoczesnego zarządzania pielęg-
niarstwem, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie nimi, 
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych. Zadania samorządu mają bardzo 
szeroki zakres a poprzez ich wykonywanie wpływają na roz-
wój nowoczesnego pielęgniarstwa. 

mgr Sabina Wiatkowska
mgr Beata Guzak

Nasze przygody we Lwowie
W dniach 24-28 kwietnia 47 osobowa grupa pielęgnia-

rek/pielęgniarzy, położnych wraz z osobami towarzyszącymi 
uczestniczyła w wycieczce do Lwowa. 

To był kolejny wyjazd zorganizowany przez Opolską Izbę 
Pielęgniarek i Położnych.

Przejście graniczne i odprawa celna były ciekawym wy-
zwaniem i doświadczeniem (praktycznie nie staliśmy na gra-
nicy, a odprawa przebiegła sprawnie). 

Lwów powitał nas słoneczną pogodą. Po zakwaterowaniu 
w hotelu, prawie wszyscy wyruszyliśmy tramwajem liczą-
cym co najmniej 50 lat na pierwszy spacer po uliczkach sta-
rego miasta. Podczas jazdy tramwajem trzeba było stać, nie 
można było usiąść ze względu na wszechobecny unoszący 
się ku górze kurz,  Pani Motorniczy prowadziła tramwaj po 
nierównym torowisku i jednocześnie sprzedawała bilety, li-
czyła pieniądze i wydawała resztę nie patrząc na drogę. 

Następnego dnia miasto zachwyciło nas swoją gościnnoś-
cią,  mnóstwem zabytków i niebywałym urokiem – bruko-
wane wyboiste ulice ze starymi szynami tramwajowymi oraz 
targi ze starociami tworzyły niezapomniany klimat. 

W kolejnym dniu wycieczki nasi przewodnicy oprowadzi-
li nas po zabytkowym Lwowie, zwiedzaliśmy Stare Miasto 
m.in. Plac Rynkowy, Ratusz, Katedrę Łacińską, Kaplicę Boi-
mów, Prawosławną Cerekiew Uspieńską, Klasztor Domini-
kanów, Aptekę - Muzeum, Katedrę Ormiańską.

Wieczorem zwiedziliśmy z poczęstunkiem słynny lwowski 
browar Dumsa, serwowane w nim piwo było rewelacyjne. 

Ciekawym przeżyciem była operetka „Napój miłosny” 
wystawiana w Operze Lwowskiej usytuowanej w samym 
centrum miasta. 

W trakcie wycieczki odwiedziliśmy też Cmentarz Ły-
czakowski, najstarszą zabytkową nekropolię Lwowa. Na 
cmentarzu znajduje się wiele nagrobków sławnych Polaków, 
wszystkie o wysokiej wartości artystycznej, przedstawia-
jące postacie i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, 

kolumny i obeliski w różnych stylach. Częścią Cmentarza 
Łyczakowskiego jest Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym 
znajdują się groby cywilnych obrońców Lwowa, zwanych 
„orlętami lwowskimi”. 

Czas wolny przeznaczyliśmy na poznawanie smaków  
i lwowskich klimatów. Nocnym wyzwaniem były powroty 
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Magdalena Księżarczyk  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa

do hotelu. Jadący „taxi” nigdy nie byli pewni ile zapłacą, po-
nieważ w taksówkach nie ma taksometrów, a cena zależy od 
oceny zamożności pasażerów oraz hotelu w którym miesz-
kają – oceny dokonuje kierowca. Ciekawą przygodę można 
było przeżyć wracając do hotelu „marszrutką” są to 25 oso-
bowe (miejsc siedzących) mikrobusy kursujące po Lwowie. 
W centrum Lwowa na przystanku oczekiwało ok. 15 osób 
a w busie było już ok. 50, mimo to, wszyscy się zmieścili. 
Wprawdzie część osób nie miała się czego trzymać, ale bra-
wurowa jazda kierowcy po wybojach pozwoliła równo po-
układać wszystkich pasażerów. 

Ciekawostką był też zakup biletów w „marszrutce”. Osoby 
wchodzące tylnymi drzwiami podawały pieniądze do przo-
du poprzez innych pasażerów, następnie kierowca wydawał 
resztę z dokładnością co do jednej hrywny, która wracała do 
pasażera podróżującego z tyłu, wprawdzie bez biletu bo bile-
tów w „marszrutkach” się nie wydaje. 

Wiele ciekawych wrażeń mamy za sobą, nowe doświad-
czenia, wspomnienia i sentyment do pięknego Lwowa.    

W. Duda

WARTO WIEDZIEĆ
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