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W dniu 20.08.2017, podczas XVIII Toyota Wałbrzych, 
odbyły się VI Międzynarodowe Mistrzostwa Służby 
Zdrowia w Półmaratonie. Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu, reprezentował Łukasz Tymków  
z Brzegu, który z czasem 1:24:30, zwyciężył i zdobył 
tytuł mistrza Polski Pracowników Służby Zdrowia. 

W kategorii kobiet wygrała Dominika Witkiewicz - 
Węgry/k. Opola z czasem 1:35:35.  

W Półmaratonie wystartowało 2395 zawodników  
w tym 587 zawodniczek. Najszybciej dystans 21.095 km 
pokonał Kenijczyk Biwot Wycliffe Kipkorir z czasem 
1:06:54.Wśród kobiet zwyciężyła Anna Rostkowska  
z czasem 1:19:59.

Łukasz Tymków urodził się 31sierpnia 1981 roku 
w Brzegu. Jest absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nysie z roku 2008 z tytułem 
Pielęgniarza. W roku 2010 uzyskał tytuł magistra 
z Zarządzania i Marketingu o specjalności zarzą-
dzanie w ochronie zdrowia. Posiada specjalizację  
z Pielęgniarstwa ratunkowego oraz z Pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej terapii. 

Karierę zawodową związał z ratownictwem me-
dycznym w Powiecie Brzeskim, gdzie z przerwami 
pracuje od 2004 roku. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, 
Marty i Karola.

Pasją jego życia jest sport. Od 20 lat uprawia bie-
ganie na średnich i długich dystansach. W swojej 
karierze zwyciężał w wielu biegach w kraju i poza 
granicami. Brał udział i ukończył blisko 400 biegów. 
Najważniejsze sukcesy to:

- zwycięstwo i rekord trasy Maratonu 
 Jelcz-Laskowice – 2004 rok.
- 1 miejsce Vingsted-Dania 12km – 2012 rok,
- 3 miejsce Viborg Marathon – 2015 rok,
- 6 miejsce Copenhagen Marathon – 2006 rok,
- 9 miejsce Copenhagen Marathon – 2007 rok,
- 10 miejsce Opolski Maraton – 2011 rok, 

W trakcie kariery uzyskał rekordy życiowe:
- maraton  - 2:34:16,
- półmaraton - 1:11:31,
- 15 km - 50:14, 
- 10 km - 33:05,
- 5 km - 15:42,
- 3 km - 9:02,
- 1 km - 2:40:42.   

Uczestniczył w ma-
ratonach zagranicznych  
m.in. w Berlinie, Wil-
nie, Kopenhadze, Rzy-
mie, Paryżu, Budapesz-
cie, Barcelonie, New 
Yorku, Ostrawie, Pradze, 
Kilonii, Rostoku, Za-
grzebiu, Bratysławie, Vi-
borgu.

W kraju: Kędzierzyn
-Koźle, Opole, Wrocław, 
Kraków, Warszawa, Po-
znań, Częstochowa, Chorzów, Katowice, Jelcz-La-
skowice, Gdańsk-Gdynia-Sopot, Świnoujście-Wol-
gast, Toruń, Szklarska Poręba.

W karierze zawodowej zabezpieczał m.in.:
Mistrzostwa Świata w Siatkówce - 2014, Mistrzo-

stwa Europy w Siatkówce - 2017, Mistrzostwa Eu-
ropy w piłce ręcznej - 2016, Final Four i Final Six 
w Siatkówce - 2016, Ligę Światową w siatkówce 
– 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, Mistrzostwa Euro-
py U21 w Piłce Nożnej - 2017, koncerty Radia Zet  
i Dwójki.
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Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych
Od 1 maja 2017 roku ruszył System Monito-

rowania Kształcenia Pracowników Medycznych 
(SMK). Jest to system teleinformatyczny utwo-
rzony przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, jego zadaniami są:
• gromadzenie informacji pozwalających na okre-

ślenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe                              
w określonych dziedzinach medycyny i farma-
cji oraz w dziedzinach mających zastosowanie  
w ochronie zdrowia;

• monitorowanie kształcenia podyplomowego pra-
cowników medycznych;

• monitorowanie przebiegu kształcenia specjaliza-
cyjnego pracowników medycznych;

• wspomaganie procesu zarządzania systemem 
kształcenia pracowników medycznych; wsparcie 
przygotowania i realizacji umów, o których mowa 
w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach 
modułu System Informatyczny Rezydentur.
 Co to dla nas oznacza? 

Informacja dla pielęgniarek i położnych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r.  

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 
2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania 
Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego da-
lej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do 

specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjali-

stycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu 

państwowego.

Jak przebrnąć przez proces rejestracji w SMK?
Do korzystania z SMK niezbędne będą:

• dostęp do Internetu,
• adres e-mail,
• ePUAP (tylko w przypadku, jeżeli będziemy  

chcieli przeprowadzić rejestrację bez wychodzenia  
z domu

Poniżej prezentujemy instrukcję krok po kroku re-
jestracji w celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP
1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl
2. Wybierz na górze strony:

3. Wypełnij wymagane pola – wzór poniżej

Każda pielęgniarka i położna, która będzie chcia-
ła wziąć udział w jakiejkolwiek formie szko-
lenia podyplomowego będzie musiała swoje 
zgłoszenie dokonać poprzez SMK. Czyli koniec  
ze składaniem wniosków w formie papierowej.  
W związku z tym czeka nas mała rewolucja. 
Prosimy decyzji o zamiarze wzięcia udziału 
w szkoleniach nie zostawiać na ostatnią chwi-
lę, ponieważ proces rejestracji może okazać się 
czasochłonny. Prosimy jakichkolwiek pretensji 
nie kierować pod adresem pracowników OIPiP 
w Opolu, ponieważ ta regulacja została wpro-
wadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r.  
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.). 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami dotyczącymi wiedzy na temat zmian w kształce-
niu podyplomowym, ponownie udostępniamy materiał o SMK.
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4. Na koniec, kiedy wszystkie pola formularza wypeł-
nione i dane są prawdziwe możesz wciśnij przycisk 
pod formularzem

5. Na następnym formularzu wpisz kod autoryzacji, 
który otrzymasz na numer telefonu podany przy za-
kładaniu profilu

5. W kolejnym kroku otrzymasz maila z informacją: 
Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP 
dla użytkownika Imię Nazwisko (login) został złożony 
w dniu XXXX-XX-XX

W celu zweryfikowania wniosku o potwierdzenie pro-
filu zaufanego użytkownika prosimy udać się do wy-
branego przez siebie punktu potwierdzającego (urząd 
miasta, urząd gminu, urząd skarbowy) z dowodem oso-
bistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania 
wniosku. Po upływie 14 dni od daty wysłania, wniosek 
zostanie automatycznie odrzucony przez system.

Kiedy posiadasz już profil zaufany ePUAP możesz 
przystąpić do rejestracji w SMK
1. Wejdź na stronę: 
 https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp
2. Wybierz  [Załóż konto]

3. Wypełnij okno [Dane osobowe] (imię i nazwisko 
w dopełniaczu Jan Kowalski (kogo?) Jana Kowal-
skiego)

4. Wypełnij okno [Adres]
5. Wypełnij okno [Adres korespondencyjny] (jeśli 

jest inny niż adres powyżej, jeśli taki sam zaznacz 
[V] jak miejsce zamieszkania)

6. Wypełnij okno [Kontakt] (użyj adresu mailowego 
prywatnego – nie służbowego, ponieważ w przy-
padku zmiany miejsca pracy nie będziesz mogła / 
mógł odebrać informacji w sprawie SMK; uważaj, 
abyś nie popełniła / nie popełnił błędu w adresie, 
ponieważ na niego otrzymasz za chwilę hasło do-
stępowe)

7. [Opcjonalny identyfikator P2] – pozostaw puste
8. Przeczytaj i zaznacz 2 x [V] w [Oświadczenia]
9. Naciśnij [Złóż wniosek o założenie konta]
Na adres mailowy wskazany przy rejestracji otrzy-
masz tymczasowe hasło, którym należy się zalogo-
wać na https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp
1. Wybierz [Zaloguj w P2]

2. Na następnym ekranie wybierz sposób, w jaki 
chcesz się uwierzytelnić

Login / hasło
Login to adres mailowy wskazany przy rejestracji
Hasło – otrzymane w mailu 
Przy pierwszym logowaniu konieczna jest zmiana hasła
3. Po poprawnym zalogowaniu otworzy się taki for-

mularz:

4. Jeśli będziesz się posługiwała / posługiwał profi-
lem zaufanym ePUAP musisz teraz podać Iden-
tyfikator konta i identyfikator profilu zaufanego  
ePUAP (operacja jednorazowa). 

 W tym celu wejdź na stronę 
 https://www.p2sa.csioz.gov.pl/
5. Wybierz [Logowanie do Systemu Administracji P2]
6. Na następnym ekranie wybierz sposób, w jaki 

chcesz się uwierzytelnić
Login / hasło

Login – musi być unikatową nazwą, nieużywaną                
w systemie przez inną osobę
Hasło – musi składać się z minimum 8 znaków 
(dużych liter, małych liter, cyfr i znaków specjal-
nych np. !@#$%^&*)
Adres email – na niego przyjdzie informacja                       
o utworzeniu konta na platformie ePUAP
Numer Telefonu – numer telefonu komórkowe-
go, za pomocą sms otrzymasz na ten numer kod 
autoryzacyjny przy każdym podpisywaniu doku-
mentów.
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Login to adres mailowy wskazany przy rejestracji
Hasło – to, na które zmieniłaś / zmieniłeś hasło tym-
czasowe.
Po prawidłowym zalogowaniu pojawi się taki ekran:

6. Wybierz [Moje dane]
7. Login użyty do rejestracji profilu ePUAP wpisz  

w pole: 
- Identyfikator konta ePUAP
- Identyfikator profilu zaufanego ePUAP

8. Po wpisaniu identyfikatorów naciśnij [Zapisz zmiany]
9. Następnie [Wyloguj się]

Pora wrócić do SMK. 
1. Otwórz stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl
2. Wybierz [Zaloguj w P2]
3. Wybierz [Wnioski o modyfikacje uprawnień]
4. Wybierz po lewej stronie [Nowy wniosek o mody-

fikację uprawnień]
5. Sprawdź poprawność wyświetlonych danych  

i zjedź do okna [Dodatkowe informacje]
6. W polu [Grupa biznesowa] wybierz [Pielęgniarka] 

lub [Położna]
7. W polu [Grupa funkcjonalna] wybierz [Użytkownik]
8. W polu [Jednostka akceptująca] wybierz [OIPiP]
9. W polu [Nazwa] wybierz z listy Opole, wybierz 

przycisk [Akcje], a następnie przycisk [Wybierz]

10. Następnie wciśnij przycisk [Dalej]

11. Na kolejnym ekranie:
- wpisz nr PWZ (numer prawa wykonywania zawodu)                                      
- pozostałe dwa pola pozostają puste
- lista specjalizacji (jesli posiadasz naciśnij [Wybierz] 

i uzupełnij wymagane pola)

-  tytuł naukowy (pozostaw puste)
-  stopień wojskowy – jeśli posiadasz
-  uczelnia – pozostaw puste
12. Następnie [Zapisz]
13. Na kolejnym ekranie zjedź do dołu i...

 naciśnij [Podpisz podpisem ePUAP i wyślij] lub 
[Złóż wniosek papierowy].

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku papiero-
wego musisz następnie wybrać [Akcja], następnie 
[Szczegóły] zjechać do dołu strony i wybrać [Dalej], 
jeszcze raz zjechać do dołu strony i wybrać [Drukuj].
Po zaakceptowaniu wniosku przez OIPIP – czy to po 
podpisaniu ePUAP czy złożony w wersji papierowej 
po zalogowaniu się będziesz miał do wyboru dwie 
role – zerowa i pielęgniarka
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OPINIA  PRAWNA
w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pielęgniarek i położnych
I. PODSTAWA PRAWNA: 
 - ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody  medyczne za-
trudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 
1473) - dalej "Ustawa", 
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 
2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa 
oraz dziedzin mających zastosowanie  w ochronie 
zdrowia, w których może być prowadzona specjaliza-
cja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562), 
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011r. w sprawie  kwalifikacji wymaganych od pra-
cowników na poszczególnych rodzajach  stanowisk  
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami (Dz.U. Nr  151, poz. 896), 
 - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251  
z późn. zm.). 
 - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

II. PRZEDMIOT OPINII: 
 Zagadnienie przedstawione opiniującemu wymaga 
analizy zasad ustalania najniższych wynagrodzeń za-
sadniczych dla pielęgniarek i położnych  sprowadza-
jącej się do odpowiedzi na pytanie: 
- Czy zgodnie z załącznikiem do Ustawy "Współ-
czynniki pracy" dla każdej pielęgniarki albo położ-
nej pracodawca powinien uwzględniać odpowiedni 
współczynnik pracy w zależności od kwalifikacji 
(zgodnie z Ustawą) niezależnie od zajmowanego fak-
tycznie stanowiska?  
Szczegółowe zapytania odnosiły się do oceny na-
stępujących przykładowych stanów faktycznych: 
 
i. pielęgniarka z tytułem magistra na kierunku pie-
lęgniarstwo, ze specjalizacją zatrudniona jako pielę-
gniarka odcinkowa (nie zajmuje stanowiska kierow-
niczego), 
 
ii. pielęgniarka/położna ze specjalizacją pracująca na 
oddziale, ukończyła specjalizację bez umowy o skie-
rowanie pracownika do podnoszenia kwalifikacji,  
 

iii. pielęgniarka oddziałowa: magister pielęgniarstwa 
ze specjalizacją, ukończenie specjalizacji jako speł-
nienie jednego z warunków dla zajmowania stanowi-
ska kierowniczego.  

Wątpliwości zgłaszane przez zlecającego sporządze-
nie niniejszej Opinii dotyczą tego czy - wyrażane 
przez pracodawcę oceny, odnośnie tego, że na danym  
stanowisku zajmowanym przez pielęgniarkę/ położ-
ną nie jest konieczne posiadanie specjalizacji, czy że 
specjalizacja została ukończona w trybie indywidu-
alnym przez pracownika - bez umowy o skierowanie 
do jej odbycia, czy też specjalizacja została uzyskana  
w celu spełnienia jednego z warunków dla zajmowa-
nia stanowiska kierowniczego - mają wpływ na sto-
sowanie danych współczynników pracy i określanie 
wysokości wynagrodzenia. 
 
Tym samym odnoszą się do ogólniejszego zagadnie-
nia - relacji prerogatywy pracodawcy w kreowaniu 
wysokości wynagrodzenia, wynikającej z reguł pra-
wa pracy, a koniecznością zastosowania współczyn-
nika pracy określonego w załączniku  do Ustawy.  

III. OCENA PRAWNA: 
 Istota problemu, objętego niniejszą Opinią sprowa-
dza się do wyłuskania intencji ustawodawcy - jej 
celu. Motywacja przyświecająca wprowadzeniu tego 
aktu prawnego, ujawniona chociażby w uzasadnie-
niu do projektu Ustawy, nie pozostawia wątpliwości,  
iż ma on charakter gwarancyjny. 
Mianowicie, Ustawa wprowadza w odniesieniu do 
pracowników wykonujących zawody medyczne prze-
pisy gwarantujące ochronę wynagrodzenia zasadni-
czego, celem których jest wyznaczenie minimalne-
go poziomu, poniżej którego pracodawca nie może 
ustalić wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo ma 
stanowić systemowe rozwiązanie prawne, zmierzają-
ce do zniwelowania dysproporcji w zakresie poziomu 
wynagrodzeń podstawowych grup pracowników me-
dycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
W efekcie ma dojść do spłaszczenia się  różnić w po-
ziomach wynagrodzeń grup zawodowych w różnych 
podmiotach leczniczych.
Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
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go została uzależniona od zajmowania przez oso-
by poszczególnych stanowisk pracy, przy czym, co 
istotne  w rozumieniu Ustawy przez pojęcie "stano-
wiska" rozumie się tytuł zawodowy: lekarza, lekarza 
dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagno-
sty laboratoryjnego itd., nie zaś konkretne stanowi-
sko pracy zajmowane w podmiocie leczniczym - jak 
przykładowo: "pielęgniarka naczelna", "pielęgniarka 
oddziałowa", czy "pielęgniarka odcinkowa". Powyż-
sze wynika chociażby z użycia pojęcia "stanowiska 
pielęgniarki lub położnej " w art. 3 ust. 3 Ustawy. 
Takie rozumienie pojęcie "stanowiska" pozwala na 
prawidłowe odczytanie treści uzasadnienia do pro-
jektu Ustawy, w którym czytamy, iż wynagrodzenie 
będzie uzależnione w dalszej kolejności od "poziomu 
wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na 
którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształ-
cenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie 
specjalizacji). Rozwiązanie takie wiąże więc de facto 
najniższe wynagrodzenie w danej grupie z zakresem 
obowiązków, które wykonywane są na określonym 
stanowisku."  
Tym samym nie ma znaczenia czy dana pielęgniar-
ka zajmuje konkretne stanowisko pracy, na którym 
konieczne jest posiadanie specjalizacji czy też nie. 
Przyjmuje się bowiem, że każda specjalizacja uzy-
skana w ramach dedykowanych form kształcenia po-
dyplomowego opisanych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających za-
stosowanie w ochronie zdrowia, w których może być 
prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. 
U. poz. 1562) spełnia warunek przydatności w zakre-
sie zapewnienia realizacji opieki zdrowotnej przez 
pielęgniarki, położne (por. art. 74 ust. 2 ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej.  

Ustawodawca wyszedł z założenia, iż którakolwiek  
z uzyskanych specjalizacji, o których mowa w rze-
czonym rozporządzeniu podwyższa kwalifikacje da-
nej pielęgniarki/położnej, niezależnie czy:  
- osoba ta zajmuje stanowisko kierownicze czy też 
nie - Ad. zapytanie z pkt (i) powyżej, 

- czy specjalizacje uzyskała indywidualnie czy w ra-
mach umowy i skierowania zawartej z pracodawcą - 
Ad. zapytanie z pkt (ii), 
- czy specjalizacja ta jest jednym z warunków dla zaj-
mowania stanowiska kierowniczego, poza innymi nie 
związanymi z uzyskiwaniem specjalizacji (przykła-
dowo dla stanowiska oddziałowej uzyskanie specja-
lizacji jest to jedna z możliwości, obok np.  średniego 
wykształcenia w zawodzie pielęgniarka i kursu kwa-
lifikacyjnego oraz 7 lat stażu pracy w szpitalu) - Ad. 
zapytanie z pkt. (iii).
Zatem pielęgniarka ze specjalizacją będzie uprawnio-
na do wyliczenia jej najniższego wynagrodzenia na 
poziomie wynikającym z zastosowania współczynni-
ka pracy - 0,73, zaś w przypadku gdy osoba taka bę-
dzie posiadała jednocześnie tytuł magistra pielęgniar-
stwa współczynnik ten wyniesie 1,05. 
Wysokość najniższych wynagrodzeń zasadniczych 
oraz wzajemnych relacji pomiędzy wynagrodzeniami 
dla poszczególnych kategorii zawodowych pracow-
ników medycznych oczywiście nie wyłącza ogólnych 
przepisów prawa pracy normujących zasady ustalania 
wynagrodzenia za pracę, w tym zakłada możliwość 
różnicowania wysokości wynagrodzeń poszczegól-
nych pracowników w zależności od posiadanego 
doświadczenia zawodowego, np. stażu pracy, dodat-
kowych kwalifikacji. Jednakże pod warunkiem, że 
zachowany zostanie minimalny poziom wynagrodzeń 
wyliczony zgodnie z Ustawą. 

Jak bowiem podają jej inicjatorzy celem Ustawy nie 
jest ustalenie warunków wynagradzania za pracę 
pracowników wykonujących zawody medyczne czy 
tworzenie propozycji siatki płac. Regulacja narzuca 
minimalne wynagrodzenie, które ma mieć zagwaran-
towane pracownik zatrudniony w sektorze ochrony 
zdrowia. Oczywiście kierownicy podmiotów leczni-
czych w zależności od sytuacji finansowej będą mogli 
te zasadnicze wynagrodzenia pracownicze różnico-
wać  i proponować na innym poziome, ale nie niż-
szym niż wynikający z Ustawy.  
 

 Aleksandra Krzemińska                        
 RADCA PRAWNY 

NRPiP będzie doradzać MZ ws. poprawy sytuacji pielęgniarek
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad strategią popra-

wiającą sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce. 
W składzie zespołu powołanego do jej realizacji zna-
leźli się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

Strategia zakłada wprowadzenie szeregu rozwią-
zań wspierających rozwój pielęgniarstwa, jak i po-
szczególnych jego dziedzin, rozpoczynając od etapu 

edukacji. Jednym z jej punktów będzie zwiększenie 
dotacji dla uczelni kształcących na kierunku pielę-
gniarstwo i położnictwo w celu wsparcia rekrutacji 
na te kierunki. 

Strategia Ministerstwa Zdrowia na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce ma określić  
listę założeń w następujących obszarach:
•  Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek  
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i położnych 
•  Nowy zawód pomocniczy wspierający pielęgniarki i 
położne w czynnościach higieniczno- pielęgnacyjnych
•  Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w sys-
temie ochrony zdrowia
•  Normy zatrudnienia - określenie liczby pielęgnia-
rek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczegól-
nych zakresach świadczeń
•  Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów 
pielęgniarek i położnych

Według prognozy opracowanej przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych w 2020 r. zabraknie  
w Polsce pielęgniarek i położnych. Dlatego należy 
pilnie rozpocząć działania zapobiegawcze.

Zaplanowane działania dotyczą zmian już na etapie 
studiów, ponieważ jedynie 46,7 proc. absolwentów 

studiów pielęgniarskich i położniczych ubiega się  
o prawo wykonywania zawodu, a około 30 proc. po-
dejmuje pracę w zawodzie. Jakość kształcenia pody-
plomowego ma ulec poprawie, ma być wprowadzona 
do systemu opieki zdrowotnej profesja współuczest-
nicząca w bezpośredniej opiece nad pacjentem (co da 
wsparcie i pielęgniarkom i pacjentom).

Palącą kwestię stanowi także brak innowacyjno-
ści w zawodzie pielęgniarki i położnej. Możliwość 
posługiwania się dokumentacją elektroniczną, utwo-
rzenie banku ofert pracy w ramach platformy interne-
towej czy wykorzystanie w kształceniu podyplomo-
wym pielęgniarek i położnych metody e-learningu to 
tylko niektóre z założeń mających na celu wsparcie 
rozwoju zawodu - mówi Zofia Małas, prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Newsletter Rynek Zdrowia z dn. 20.09.2017

Moje Camino – wspomnienia z wakacji
Camino de Santiago jest jednym z najważniejszych 

szlaków pielgrzymkowych na świecie. Od ponad 
1000 lat ludzie wędrują nim do grobu św. Jakuba, 
którego ciało według legendy przewieziono łodzią do 
północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miej-
scu, w którym dziś znajduje się miasto Santiago de 
Compostela. 

W odróżnieniu od znanych w Polsce masowych 
pielgrzymek pieszych, „Droga św. Jakuba”, prze-
znaczona jest dla pątników indywidualnych lub ma-
łych grup, bez względu na wyznanie i narodowość, 
chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej 
przemiany. Camino można pokonać pieszo, rowerem 
lub konno. Nie ma też księdza jako przewodnika, za-
bezpieczenia pielgrzymki ani transportu bagażu po-
między miejscami noclegowymi. Pielgrzymi mogą 
odpocząć w znajdujących się po drodze kościołach 
i kaplicach, a przenocować w schroniskach dla piel-
grzymów (z hiszpańskiego nazywane albergue). 
Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się w creden-
cial, czyli pielgrzymi paszport, na podstawie które-
go otrzymuje się nocleg w albergue. Jest to również 
dokument, który potwierdza odbycie pielgrzymki po-
przez zbieranie pieczątek podczas drogi. Symbolem 
pielgrzymów wędrujących do Santiago de Composte-
la  jest muszla jakubowa (mocowana np. na plecaku).  

Istnieje kilka tras Camino. Najpopularniejszą, naj-
starszą i najbardziej tradycyjną drogą jest ta zwana 
„francuską”. Prowadzi ona z Saint-Jean-Pied-de-Port 
i to ją wybiera większość ludzi – właśnie, dlatego my 
chcieliśmy iść inną. Trasa, którą wybraliśmy, zwana 
północną (Camino del Norte), dużo bardziej przypa-
dła nam do gustu. Przede wszystkim jest znacznie 
mniej zatłoczona. 

Mówi się także, że trasa północna jest znacznie 
piękniejsza. Idzie się wzdłuż górzystego wybrzeża, 
co gwarantuje piękne widoki, ale też duże różnice po-
ziomów – podobno trasa Norte jest, więc trudniejsza, 

bo często jest pod górę. Myślę jednak, że piękno kra-
jobrazów rekompensuje wysiłek. Dodatkowo, idąc 
wzdłuż oceanu, cały czas chłodzi nas orzeźwiający 
wiatr, czego brak na trasie francuskiej. Tam, w głębi 
kraju, temperatury są znacznie wyższe, więc idzie się 
trudniej. 

Po co współczesny człowiek wyrusza na piel-
grzymkowy szlak? Myślę, że po to by odnaleźć siebie 



9październik - listopad 2017 r.

WARTO WIEDZIEĆ
i drugiego człowieka, zatrzymać czas, spotkać Boga, 
odkrywać sens życia, „posprzątać” swoje wnętrze… 
Camino – magiczny szlak, na którym każdy uświada-
mia  sobie jak niewiele potrzeba do szczęścia.  

O Camino de Santiago pierwszy raz zamarzyłam 
po przeczytaniu „Pielgrzyma” Paulo Coelho, jednak 
dopiero po obejrzeniu filmu „Droga życia” w reżyse-
rii Emilio Esteveza wiedziałam, że przejdę Camino 
bez względu na wszystko. 

Znajomi pytają mnie, czy przygotowywałam się 
kondycyjnie do przejścia Camino. Otóż nie. Nic nie 
robiłam, ale też nie jestem osobą, która się nie ru-
sza. Często jeżdżę w góry, biegam, uprawiam sporty, 
więc moje nogi wiedzą, co to wysiłek, a plecy dobrze 
znają się z ciężkim plecakiem. Mimo wszystko, nie 
uważam, żeby Camino było tylko dla tych zdrowych 
i silnych. Każdy, nawet najsłabszy, może przejść tę 
drogę. Najwyżej zajmie mu ona nieco więcej czasu. 
Zresztą, na trasie często spotykaliśmy osoby starsze. 

Stawiając swe pierwsze kroki na hiszpańskiej zie-
mi nie miałam bladego pojęcia ani co tak właściwie 
tam robiłam, ani też, dokąd ta podróż miałaby mnie 
doprowadzić, przeklinałam swoją decyzję o wyru-
szeniu na Camino. Były to jednak pierwsze kroki do 
niesamowitej, choć bardzo wyczerpującej wędrówki. 
Bo Camino to taki niezwykły szlak, na którym to, co 
widzialne przeplata się z tym, czego zobaczyć się nie 
da. Na którym historia zawarta we wspaniałej archi-
tekturze i sztuce miesza się z głębokimi doznaniami 
na poziomie duchowym.

     Z pewnością dla każdego człowieka „droga” jest 
czymś indywidualnym. Dla mnie Camino to ludzie, 
niezwykłe sytuacje oraz cała masa niezapomnianych 
chwil i zdarzeń. Camino to cisza, cudowne widoki  
i mnóstwo przepięknych miejsc odwiedzanych po 
drodze. To także ból, brak wygód i zmaganie się  
z własnymi słabościami. Camino to odkrywanie sie-
bie samego na nowo. To próba spojrzenia na siebie  
z nowej, nieznanej być może dotąd perspektywy. 
Pielgrzymowanie szlakiem św. Jakuba to przede 
wszystkim jednak zmiana. Nic, bowiem nie pozostaje 
już takie samo, kiedy wyrusza się w drogę.

Często wracam do refleksji, że są chwile, których  
w życiu się nie zapomina. Do nich należy czas spędzo-
ny na Camino, czas beztroski, z wyłączonym telefo-
nem komórkowym, bez internetu. Nie ma tam spraw, 
które trzeba pilnie załatwić i śpieszyć się, aby zdążyć. 
Jest natomiast chwila na refleksję. Camino działa jak 
balsam, jak lekarstwo na troski dnia codziennego. Nie 
sądziłam, że człowiek aż tak bardzo tego potrzebuje.

Po przejściu kilkuset kilometrów uświadomiłam 
sobie, że sensem tej pielgrzymki nie jest dotar-
cie do celu ale sama droga, która potrafi zmienić  
człowieka.                                                                                                 

Agnieszka Bukała
 SP ZOZ w Głuchołazach

Trujące powietrze
dr n. med. Krystyna Rasławska, Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny 
MSWiA w Głuchołazach

O tym, że sytuacja jest bardzo zła, donoszą ra-
porty światowych i krajowych instytucji. Światowa 
Organizacja Zdrowia w roku 2012, przestrzegała, 
że zanieczyszczone powietrze przyczyniło się do 
przedwczesnej śmierci 7 mln ludzi na świecie. Z tego po-
wodu według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA,  
w Europie każdego roku umiera ponad 500 tys.,  
a w Polsce 47,3 tys. osób. 

Brudne powietrze skraca życie statystycznego 
mieszkańca Europy o 8 miesięcy, Polaka aż o 10 mie-
sięcy. Wróg jest dobrze poznany, to tzw. smog. 

Słowo „smog” powstało w języku angielskim ze 
zbitki dwóch słów: smoke (dym) i „fog” (mgła).

W wikipedii czytamy: smog (ang. smog) jest to 
nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na 
współistnieniu zanieczyszczenia powietrza wskutek 
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działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk 
naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej po-
gody.

Smog jest mieszaniną zanieczyszczeń, którą two-
rzą pyły zawieszone i gazy. Pyły dzielimy na PM10 
i PM2,5, w zależności od rozmiarów średnicy ziaren. 
Zawierają substancje toksyczne, np. benzo(a)piren, 
dioksyny i metale ciężkie. Powstają w wyniku spala-
nia paliw kopalnych w piecach ogrzewających domy 
i zakładach przemysłowych, a także palenia śmieci. 
Groźne cząsteczki występują również w spalinach sa-
mochodowych. Tworzą smog w określonych warun-
kach atmosferycznych i w miejscach, gdzie trudno  
o przewietrzenia.

Według EEA, Polska jest w czołówce krajów UE 
zanieczyszczonych benzo(a)pirenem, PM2,5 i PM10. 
Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o jakości powie-
trza w naszym kraju w latach 2008-2013, informowa-
ła, że mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze 
w UE.

Dlaczego smog ma tak szkodliwe działanie na 
zdrowie człowieka? 

W ciągu minuty człowiek robi 15 oddechów,  
a przez dobę pobiera ok. 10,5 tys. litrów powietrza, 
w którym roi się od szkodliwych substancji. Pyły 
większych rozmiarów podrażniają spojówki, gardło, 
tchawicę, powodują zmęczenie, ból głowy, kaszel  
i utrudniają oddychanie. Te najmniejsze mogą 
przedostać się do płuc i krwiobiegu, wywołując m.in. 
spustoszenie układu oddechowego, układu krążenia  
i nowotwory płuc. Istnieją niezbite dowody naukowe, 
że stopień zanieczyszczenia powietrza jest przyczy-
ną zwiększonej śmiertelności i rozwoju chorób ser-
cowo-naczyniowych oraz układu oddechowego. Do 

tych ostatnich należy przewlekła obturacyjna choro-
ba płuc (POChP), na którą choruje w Polsce około 
1,5 mln osób, a rocznie przybywa 50 tys. nowych 
zachorowań. Zanieczyszczenie powietrza, podobnie 
jak dym nikotynowy powoduje przewlekłe zapale-
nie w drogach oddechowych, a to z kolei może in-
dukować destrukcje tkanki płuc, powodując rozedmę  
i zaburza proces normalnej naprawy i mechanizmów 
obronnych. Prowadzi to do włóknienia małych dróg 
oddechowych i upośledzenia ich drożności. Zanie-
czyszczone środowisko ma olbrzymi wpływ na roz-
wój chorób obturacyjnych, ponieważ towarzyszy 
nam przez całe życie. Najbardziej narażone są dzieci, 
których płuca są bardzo wrażliwe. Jeśli dziecko bę-
dzie miało płuca uszkodzone w dzieciństwie, to przez 
całe życie ich nie odbuduje.

Pomimo wiedzy o szkodliwości zanieczyszczo-
nego powietrza, sytuacja wydaje się jednak patowa.     
Z jednej strony wiemy, że smog szkodzi, z drugiej 
– nie sposób się przed nim uchronić. Zanieczyszczo-
ne powietrze jest wszędzie, nie ma się gdzie przed 
nim ukryć. Jednak powinniśmy być uwrażliwieni 

w przypadku dzieci, kobiet w ciąży, 
osób starszych i pacjentów z choroba-
mi sercowo-naczyniowymi oraz dróg 
oddechowych. Dopuszczalny poziom 
PM10 to 50 mikrogramów/m3, wiec 
przy 200 mikrog/m3, raczej należało-
by ograniczyć aktywność na powie-
trzu. Przy stanie powyżej 300 mikrog/
m3, najlepiej pozostać w domu, a już 
na pewno nie podejmować aktywności 
fizycznej na zewnątrz. 

GIOŚ regularnie wydaje alerty  
o przekroczeniu w Polsce wskaźni-
ków stężeń groźnych pyłów w powie-
trzu. Coraz więcej osób zaopatruje się  
w specjalne maski i od jakiegoś czasu 
na ulicach większych miast spotyka się 
ludzi  uzbrojonych w maski antysmo-
gowe. I może to wydawać się śmiesz-

ne, powodować 
żarty i drwiny. 
Można uważać, 
że jest to niepo-
trzebna panika  
i przewrażliwie-
nie, gdyby nie 
niezaprzeczal-
ny fakt: smog 
oznacza zabójczy 
wdech !!!
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Wojewódzki Ośrodek Leczenia Zaburzeń  
Psychosomatycznych i innych Zaburzeń Nerwicowych
Agnieszka Ściera-Ganobis*

Przekazy historyczne mó-
wią, że Głuchołazy miały 
szpital już w roku 1573 r, 
jednakże jest to stwierdzenie 
dość odważne. Raczej był to 
przytułek dla starców, który 
utrzymywał się z ofiarności 
mieszczan. Na jego utrzyma-
nie przeznaczano m.in. zasą-
dzone kary, np. mięso z uboju 
zwierząt bez udziału rzeźnika 
było przekazywane na rzecz 

szpitala. W poł. XVII w. szpital miał w posiadaniu 
nawet kawałek lasu i pola. Ówczesny budynek szpi-
tala był budynkiem niskim, który jeszcze w ubiegłym 
wieku stał nad potokiem Kletnica. Właściwy szpital, 
dość prymitywny, zbudowano dopiero w roku 1873 
(podczas epidemii tyfusu w 1836 r. zdołano tylko 
urządzić lazaret w miejscu starej strzelnicy). Wraz z 
nastaniem w Głuchołazach sanatoriów, potrzebny stał 
się nowoczesny szpital dla leczenia ambulatoryjnego. 

Obecny szpital pochodzi z lat 1925-27, zbudowano 
go na miejscu zakładu leczniczego Sióstr Borome-
uszek „Josefstift”. Osoby bardziej zainteresowane hi-
storią szpitala odsyłam do książki Księdza Jarosława 
Karpy pt „ Boromeuszki w Głuchołazach”.

W ramach szpitala w roku 1994, powstał Woje-
wódzki Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychosoma-
tycznych i innych Zaburzeń Nerwicowych. Oddział 
Psychosomatyczny diagnozuje i leczy następujące 
zaburzenia psychiczne:

a) zaburzenia nastroju, 
b) zaburzenia nerwicowe,
c) zaburzenia lękowe,
d) zaburzenia adaptacyjne
e) inne zaburzenia psychiczne. 

Placówka to całodobowy koedukacyjny 25-łóżkowy 

otwarty oddział psychosomatyczny. Chorym zapew-
nia się całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.  

Przyjętym do Oddziału pacjentom oprócz farmako-
terapii zapewniane są różnorodne formy oddziaływań 
pozafarmakologicznych. Wdrażane metody terapeu-
tyczne dobierane są do konkretnych grup pacjentów. 
Stosowane formy terapii to m.in. psychoterapia indy-
widualna i grupowa, psychoedukacja, treningi auto-
genne, muzykoterapia, psychorysunek, gimnastyka 
oddechowa itp. Dla każdej grupy pacjentów program 
terapeutyczny jest opracowywany przez zatrudnio-
nych w oddziale specjalistów.
Warunki przyjęcia do Oddziału Psychosomatycznego:

Pacjenci przyjmowani są planowo. Warunkiem 
wpisu na listę oczekujących jest dostarczenie aktual-
nego skierowania z poradni PZP lub innej jednostki 
wydane przez lekarza psychiatrę oraz przedłożenie 
opinii psychologicznej o wskazaniach do hospita-
lizacji i motywacji do podjęcia terapii. Wymaga się 
również zaświadczenia od lekarza POZ o istniejących 
schorzeniach somatycznych. Decyzję o przyjęciu  
i długości procesu leczenia podejmuje zespół terapeu-
tyczny. Zastrzega się możliwość odstąpienia od przy-
jęcia pacjenta z powodu braku możliwości udzielenia 
pomocy specjalistycznej ze względu na zakres udzie-
lanych świadczeń. 

Pobyt w Oddziale Psychosomatycznym wynosi 
29 dni. W przypadkach losowych termin ten może 
ulec skróceniu.

Na dzień dzisiejszy w Oddziale Psychosomatycz-
nym prowadzone są trzy grupy pacjentów:
1. grupa ogólna – pacjenci z zaburzeniami psychicz-
nymi zgodnie z profilem oddziału,
2. grupa pacjentów po chorobie onkologicznej,
3. od niedawna wprowadzono pilotażowy program dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnymi z profi-
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lem oddziału, obciążonych jednak zaburzeniami funk-
cji poznawczych, które uniemożliwiają uczestnictwo 
w intensywnym procesie psychoterapeutycznym.
Leczenie pacjentów onkologicznych w Oddziale 
psychosomatycznym w Głuchołazach

Program terapeutyczny przeznaczony jest dla 
dwóch grup pacjentów gotowych na podjęcie aktyw-
nej terapii w oparciu o przygotowany program:
 pacjenci samodzielni w obsłudze, w końcowym 

etapie leczenia onkologicznego, bez powikłań, 
 po zakończonym leczeniu onkologicznym w okre-

sie do 6 lat z utrzymującymi się zaburzeniami  psy-
chicznymi wywołanymi chorobą nowotworową. 

Przeciwwskazania do leczenia: 
 brak motywacji do leczenia psychoterapeutycznego,

 ciężki stan somatyczny,
 liczne choroby współistniejące wymagające inten-

sywnego leczenia,
 pacjenci po świeżych zabiegach chirurgicznych, 

wymagający nadzoru nad raną.
Kwalifikacje do leczenia: 
 skierowanie od psychiatry z rejonu, 
 opinia psychologiczna, 
 zaświadczenie o stanie zdrowia somatycznego (on-

kolog, internista).

Uwaga: 
Wymagane jest skierowanie od onkologa do PZP 
przy SP ZOZ Głuchołazy.

LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI FUNKCJI POZNAWCZYCH                          
W ODDZIALE PSYCHOSOMATYCZNYM W GŁUCHOŁAZACH

Program terapeutyczny przeznaczony jest dla grup 
pacjentów gotowych na podjęcie terapii w oparciu  
o przygotowany program:
 pacjenci samodzielni w obsłudze, u których zabu-

rzenia funkcji poznawczych nie pozwalają aktyw-
nie uczestniczyć w intensywnym procesie terapeu-
tycznym.

Kwalifikacje do leczenia: 
 skierowanie od psychiatry z rejonu, 
 opinia psychologiczna, 
 zaświadczenie o stanie zdrowia somatycznego od 

lekarza POZ.
Uwaga: 
Lekarz i psycholog w Oddziale mają prawo do we-
ryfikacji kwalifikacji pacjenta do leczenia.

Oddział Psychosomatyczny jest otwarty na nowe 
propozycje grup terapeutycznych. Podczas jedne-
go ze spotkań z pielęgniarkami SPZOZ Głuchołazy, 
został poruszony temat tzw. „syndromu wypalenia 
zawodowego” wśród pracowników służby zdrowia. 
Jak wiemy syndrom wypalenia zawodowego poja-
wia się, gdy praca przestaje dawać nam satysfakcję, 
gdy przestajemy rozwijać się zawodowo, czujemy się 
przepracowani i niezadowoleni z zajęcia, które kie-
dyś było dla nas przyjemnością. Na podstawie badań 
przeprowadzonych w różnych grupach zawodowych, 
wypalenie najczęściej występuje u osób mających in-
tensywny kontakt z innymi ludźmi.

Praca w szeroko pojętej Służbie Zdrowia jest 
związana z bezpośrednim kontaktem z ludźmi, czę-
sto poważnie chorych, ich problemami natury nie 
tylko zdrowotnej ale także codziennej, jak również   
z rodzinami tych chorych, którzy przeżywają stres  
w związku z chorobą ich bliskich. Niestety kolejnym 
obciążeniem psychofizycznym jest również nadmiar 

pracy i obowiązków który wynika z niedoboru kadry 
medycznej, zarówno lekarskiej jak i pielęgniarskiej.

Według Christiny Maslach istnieją trzy składniki 
wypalenia zawodowego:
a) emocjonalne wyczerpanie - uczucie pustki i od-

pływu sił wywołane nadmiernymi wymaganiami 
psychologicznymi i emocjonalnymi, jakie stawiała 
przed pracownikiem praca (bądź sam stawiał sobie 
takie nierealistyczne wymagania wobec własnych 
możliwości),

b) depersonalizacja - poczucie bezduszności, bezoso-
bowości, cyniczne patrzenie na innych ludzi, obni-
żenie wrażliwości wobec innych,

c) obniżenie oceny własnych dokonań – poczucie 
marnowania czasu i wysiłku na swoim stanowisku 
pracy.

Najpełniejszym obrazem objawów wypalenia za-
wodowego jest cytowany przez Chernissa (za: Fen-
gler, 2000) podany niżej opis jego symptomów:
 uczucie zawodu wobec samego siebie; 
 złość i niechęć; 
 poczucie winy; 
 brak odwagi i obojętność; 
 negatywizm, izolacja i wycofanie się; 
 codzienne uczucie zmęczenia i wyczerpania; 
 częste "spoglądanie na zegarek"; 
 wielkie zmęczenie po pracy; 
 utrata pozytywnych uczuć w stosunku do klientów; 
 przesuwanie terminów spotkań z klientami; 
 awersja do telefonów i wizyt klientów; 
 stereotypizacja klientów; 
 niezdolność do koncentrowania się na klientach lub 

ich wysłuchania; 
 wrażenie bezruchu; 
 cynizm i postawa strofująca wobec klientów; 
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 zakłócenia snu; 
 częste przeziębienia i grypy; 
 częste bóle głowy i dolegliwości przewodu pokar-

mowego; 
 nieustępliwość w myśleniu i niechęć do zmian; 
 nieufność i paranoidalne wyobrażenia; 
 problemy małżeńskie i rodzinne; 
 częsta nieobecność w miejscu pracy.

Niech teraz każdy z nas zastanowi się czy ma takie 
właśnie objawy. Niestety większość z nas po kilku 
latach pracy zaznaczy znaczną ilość z tych właśnie 
objawów. 

W związku z powyższym pojawiła się propozycja, 

aby w naszym oddziale zorganizować grupę dla osób 
z syndromem wypalenia zawodowego, szczególnie 
dla tych pracujących w służbie zdrowia. Pojawiły się 
sugestie, że 29-dniowy pobyt dla większości aktyw-
nych zawodowo jest trudny do zaakceptowania, więc 
wychodząc temu naprzeciw ustaliliśmy turnus trwa-
jący 21 dni. Pobyt odbywałby się w ramach leczenia 
szpitalnego. Program terapeutyczny zostanie ustalo-
ny z uwzględnieniem potrzeb takiej grupy pacjentów. 

W przypadku zainteresowania Państwa taka formą 
leczenia prosimy o kontakt z tutejszym Oddziałem 
Psychosomatycznym pod numerami telefonu: 
77 40 09 313, 504 269 492.

*W 2001 roku ukończyła Międzynarodowy Wydział Lekarski na Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Sym-
feropolu. Po stażu podyplomowym rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych  
w Branicach. W 2010 roku uzyskała dyplom specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii CBT w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania i pra-
wa w opiece medycznej. Od 2013 roku Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych  
i innych Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.

Hospicjum – to też placówka medyczna!
Często na słowo „hospi-

cjum” przychodzi nam tylko 
na myśl miejsce, w którym 
umierają ludzie. Nie myślimy 
o hospicjum, jak o placówce, 
gdzie chorzy otrzymują wie-
lokierunkowe wsparcie. Nie 
chcemy pamiętać, że w hospi-
cjum przebywają i żyją nasi 
krewni, znajomi, którzy otrzy-

mują tu jakże potrzebną im pomoc. Nie zdajemy sobie 
sprawy, ile działań oraz ile osób zaangażowanych jest 
w pomoc ciężko chorym pacjentom. Dlatego warto  
o tym mówić. 

W Opolu przez długi czas nie mieliśmy takie-
go miejsca, gdzie śmiertelnie chore osoby mogłyby         
w spokoju, bez cierpienia doczekać swoich ostatnich 
dni. Dzięki zaangażowaniu wielu Opolan, a w szcze-

gólności ówczesnego proboszcza Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej, a obecnego biskupa ks. dr Mariana 
Niemca zostało powołane Stowarzyszenie Hospicjum 
Opolskie.

Stowarzyszenie funkcjonuje od 2000 roku. Celem 
jego powołania było właśnie zorganizowanie w Opo-
lu działalności hospicjum domowego i stacjonarne-
go. W 2006 r. rozpoczęło działalność Centrum Opieki 
Paliatywnej „Betania”, na początku tylko jako hospi-
cjum domowe. Od początku działalności  Stowarzy-
szenie starało się pozyskać nieruchomość, w której 
można byłoby otworzyć w Opolu hospicjum stacjo-
narne. Dzięki przychylności władz Opola oraz woje-
wództwa, Stowarzyszenie pozyskało od Skarbu Pań-
stwa stuletni obiekt, położony w dzielnicy Nowa Wieś 
Królewska, przy Placu Kościelnym 2. Jest to budynek 
o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych, 
posadowiony na działce na której znajduje się ogród 
o powierzchni około 20 arów. W 2012 roku Stowa-
rzyszenie dzięki dotacji unijnej wyremontowało ten 

Jarosław Wach - dyr. Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu
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budynek i oddało do użytku hospicjum stacjonarne 
„Betania”. Przy współpracy z różnymi fundacjami  
i firmami z Polski i z zagranicy udało się wyposażyć 
placówkę w potrzebne sprzęty oraz również zagospo-
darować ogród z którego mogą korzystać pacjenci 
wraz z rodzinami.  

Aktualnie w hospicjum stacjonarnym znajduje się 
17 miejsc, w większości w jednoosobowych poko-
jach, wyposażonych w łazienki. Na piętrach znajdu-
ją się kuchnie dostępne dla pacjentów i ich rodzin.  
W budynku nie zabrakło również miejsca na 2 pokoje 
gościnne, kaplicę, świetlicę i salę szkoleniową. Tutaj 
oczywiście ma również swoją siedzibę poradnia opie-
ki paliatywnej, oraz hospicjum domowe. Stąd lekarze 
i pielęgniarki wyjeżdżają do naszych pacjentów, któ-
rymi opiekujemy się w ich własnych domach. Nale-
ży tutaj podkreślić, że dla pacjentów ubezpieczonych  
w NFZ-ie przebywanie w hospicjum, jak i korzysta-
nie z opieki hospicjum domowego jest bezpłatne. 

Celem działania hospicjum jest zapewnienie pełnej 
opieki nad osobami przewlekle i ciężko chorymi na 
choroby nowotworowe, w stanie terminalnym, czyli 
w ostatnim okresie ich życia. Chcemy poprawić ja-
kość ich życia, wspomóc rodziny w opiece nad chory-
mi. Troszczymy się o to żeby zwalczać ból fizyczny, 
łagodzić cierpienia psychiczne, duchowe i socjalne. 
Staramy się wspomagać bliskich w czasie trwania 
choroby jak i w okresie osierocenia. Możemy to re-
alizować dzięki zaangażowaniu naszego interdyscy-
plinarnego zespołu pracowników oraz wolontariuszy. 
W hospicjum pracuje aktualnie ośmiu lekarzy specja-
listów, którzy posiadają specjalizacje lub kursy opie-
ki paliatywnej. Na odpowiedzialnych pielęgniarskich 
stanowiskach pracuje 15 wykwalifikowanych pielę-
gniarek, również ze specjalizacjami i kursami z opie-
ki paliatywnej. Panie pielęgniarki są wspomagane 
przez dziesięcioro opiekunek i opiekunów medycz-
nych. Dodatkowe i specjalistyczne zadania w opie-
ce nad pacjentami mają również  panie: psycholog  
i fizjoterapeutka, pracownik socjalny oraz sprawujący 
opiekę duchową – duszpasterz hospicjum. Nie sposób 
nie wspomnieć o pracownikach administracyjnych, 

którzy z kolei starają się zapewnić funkcjonowanie 
hospicjum od strony technicznej. Nie do przecenienia 
jest również zaangażowanie wolontariuszy, którzy 
poświęcając swój wolny czas chcą pomóc podopiecz-
nym hospicjum. Czasami są to prozaiczne czynno-
ści, jak chociażby rozmowa, towarzyszenie podczas 
spaceru, nakarmienie. Czasami wolontariusze biorą 
udział w działaniach samego Stowarzyszenia, uczest-
nicząc w organizacji różnych imprez, z których do-
chód wspomaga hospicjum.  

Należy również wspomnieć, że hospicjum od kilku 
lat bierze udział w szkoleniu personelu pielęgniar-
skiego, organizując razem ze szkołami medycznymi 
staże pielęgniarskie i praktyki studenckie. Dzięki 
temu Panie pielęgniarki, na początku swojej drogi za-
wodowej, lub w trakcie jej rozwoju mogą dokładnie 
zapoznać się z tą dziedziną medycyny oraz nauczyć 
się jak można pomóc pacjentowi korzystającemu  
z opieki paliatywnej.

Działanie hospicjum nie wynika z niedostatków 
medycyny i systemu opieki zdrowotnej, ale jest ra-
czej rozszerzeniem działania medycyny na specyficz-
ny obszar zagadnień związanych z kresem ludzkiego 
życia. Dzięki temu pacjenci do ostatnich dni mają 
szansę na utrzymanie najwyższej jakości swojego ży-
cia, a ich rodziny otrzymują wsparcie, jakże potrzeb-
ne zarówno w okresie choroby jak i osierocenia. 

Pamiętajmy również o tym, że Stowarzyszenie 
Hospicjum Opolskie jest organizacją pożytku pu-
blicznego i prowadząc hospicjum nie jest nastawio-
ne na osiąganie zysku. Jednak aby hospicjum mogło 
sprawnie funkcjonować, zatrudniać wykwalifikowa-
nych specjalistów, musi mieć zapewnione odpowied-
nie finansowanie. Kontrakt z NFZ pokrywa w dużej 
części koszty związane z prowadzeniem hospicjum, 
a brakujące środki Stowarzyszenie pozyskuje samo-
dzielnie, organizując koncerty charytatywne, zbiórki 
publiczne, nawiązując współpracę z lokalnymi przed-
siębiorcami, pozyskując darowizny rzeczowe. Nieba-
gatelną kwotę stanowi również 1% podatku dochodo-
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wego, do przekazywania którego co roku zachęcamy 
wszystkich Opolan. Dlatego ważne jest aby wiedzieć, 
że takie placówki jak hospicja, w tym Hospicjum 
„Betania” działają na terenie Opola i Opolszczyzny. 
Zawsze, kiedy jest taka konieczność możemy się 
zwrócić o pomoc w specjalistycznej opiece paliatyw-
nej nad naszymi chorymi, hospicjum, to tak naprawdę 

wyspecjalizowana placówka medyczna, która po to 
właśnie została utworzona. Jeżeli nie mamy potrzeby 
opieki nad krewnymi, znajomymi, a chcemy działać, 
to też możemy się włączyć w działanie hospicjum  
i sami pomóc chorym, czy to pracując zawodowo, 
czy działając w gronie wolontariuszy. Możliwości 
jest wiele. 

Karmienie piersią a aktywność zawodowa
Małgorzata Koronczok – położna

Położną jestem od 22 lat. Od tego czasu mieszkam 
i pracuję w Nysie. Miejscem mojej pracy był oddział 
położniczy, ginekologiczny i obecnie Poradnia Spe-
cjalistyczna dla Kobiet przy ZOZ-ie w Nysie. Pry-
watnie jestem szczęśliwą żoną i mamą piątki dzieci. 

Moja ścieżka edukacyjna jest dość nietypowa. 
Ukończyłam studia magisterskie w zakresie porad-
nictwa rodzinnego, a 6 lat temu zdobyłam tytuł licen-
cjata położnictwa.

Moją pasją już od czasów szkoły położnych jest 
poród naturalny i naturalne karmienie. Każde z mo-
ich dzieci kolejno towarzyszyło mi w mojej ścieżce 
edukacyjnej, gdyż będąc mamą karmiąca i jednocze-
śnie chcącą wiedzieć więcej położną, zawsze udawa-
ło mi się pogodzić rodzicielstwo z pasją zawodową 
- chcieć to móc! Koleżankom życzę w tym zakresie 
odwagi i może …odrobiny szaleństwa. Prowadzę 
prywatną poradnię laktacyjną i warsztaty z zakresu 
laktacji w nyskich szkołach rodzenia. Cieszy mnie, 
że przy Szpitalu w Nysie, działa od lat Szkoła Ro-
dzenia, obecnie animowana przez panią mgr Beatę 
Sajboth - Oddziałową oddziału położniczo-ginekolo-
gicznego. Zajęcia w szkole są nieodpłatne przez co 
znacznie wzrasta dostępność do aktualnej wiedzy dla 
przyszłych rodziców.

Od 2005 roku jestem międzynarodowym konsul-
tantem laktacyjnym (IBCLC), z czego jestem dumna. 
Mam nadzieję, że w naszym opolskim rejonie więcej 
koleżanek zapała pasją do tej dziedziny! Współczesne 
mamy wielokrotnie potrzebują naszego bezpośrednie-
go wsparcia i fachowej pomocy. Wszechobecny In-
ternet nie zawsze jest najlepszym doradcą. Wiele po-
wstaje też dobrych oddolnych inicjatyw świadomych 
rodziców. Można tu wymienić np. fundację Rodzić 
po Ludzku, Kwartalnik Laktacyjny, Mlekotekę czy 
jeden z najlepszych blogów parentingowych–Hafija. 

Kiedy rozpoczynałam pracę zawodową, karmie-
nie piersią nie było w modzie. Narodziny mojego 
pierwszego dziecka były drugim porodem rodzinnym  
w historii szpitala. Dzisiaj nie ma już z tym problemu.

Przez lata pracy zawodowej wiele się zmieniło na 
korzyść, ale również wiele naszych nawyków zawo-
dowych pozostało niezmienionych. Dla przykładu 

- od roku 2012, mamy polski Standard Opieki Oko-
łoporodowej - jest to obowiązujący nas akt prawny, 
ale czy pracujemy zgodnie z nim? Przez lata pracy 
zdobywamy doświadczenie, praktykę, stajemy się fa-
chowcami, ale potrzebujemy też - tak to widzę - po-
dążać za aktualną wiedzą medyczną, nieustannie do-
kształcać się i wymieniać swoimi doświadczeniami. 
W zakresie laktacji, dziedzinie która jest mi najbliż-
sza, organizowanych jest coraz więcej kursów (np. 
kurs na edukatora ds. laktacji) i szkoleń. Aktywnie 
działa Centrum Nauki o Laktacji - CnoL (www.kobie-
ty.med.pl) oraz Polskie Towarzystwo Konsultantów  
i Doradców Laktacyjnych - PTKiDL (www.laktacja.
org.pl). Na pewno niezręczną sytuacją byłoby posia-
danie przez pacjentkę bardziej aktualnej wiedzy niż 
nasza. Wiedza medyczna zmienia się, a nawet dez-
aktualizuje co kilka lat - czy za tym podążamy? Nie 
jest to łatwe. System kształcenia położnych pozosta-
wia w tej kwestii wiele do życzenia. Mam nadzieję, 
że będzie coraz lepszy. Ja, każdy z moich kursów czy 
konferencji  szukam i sama opłacam. Raz tylko otrzy-
małam delegację z zakładu pracy, ale było to bardzo 
dawno. Dobrze, że można liczyć na naszą Izbę i sko-
rzystać częściowo z dofinansowania naszej edukacji. 
Ale najważniejsze jest, aby nam się chciało chcieć. 
Martwi mnie rozrastająca się mnogość dokumentacji 
medycznej. Czasem na dyżurze stałam przed dyle-
matem: pomóc pacjentce czy wypełniać setny doku-
ment, aby "grało w papierach” na czas. Zdarzało mi 
się z tego powodu zostawać w pracy po godzinach 
- nie żałuję. Człowiek jest najważniejszym podmio-
tem naszych działań i moja relacja z nim nie powinna 
zgubić się w gąszczu papierów.

Kiedy myślę o zawodzie położnej, myślę też o po-
wołaniu pięknym i odpowiedzialnym. Nasz zawód 
jest samodzielny, choć często jest nam dane praco-
wać w zespole. Każdej z nas życzę, abyśmy mogły 
rozwijać skrzydła i samodzielnie lub w inspirującym, 
szanującym się zespole, za godziwą zapłatą, podej-
mować najlepsze działania dla dobra każdej naszej 
pacjentki i jej dziecka. Oby nasza praca zawodo-
wa była źródłem wielu naszych radości i twórczych  
działań.
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e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

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


