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zaprasza do szkół przeznaczonych wyłącznie dla młodzieży z zespołem Aspergera, 
autyzmem, słabosłyszącej, słabowidzącej oraz z niepełnosprawnością ruchową 

   

 p i o n i e r s k i e  TECHNIKUM NR 13    
informatyk, logistyk  
   

  BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA NR 11    
krawiec, tapicer, rękodzielnik wyrobów włókienniczych    

 

zaprasza do szkół przeznaczonych wyłącznie dla młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w różnym stopniu 

 

  BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA    
krawiec, kucharz, stolarz, tapicer, piekarz, cukiernik, rękodzielnik 
wyrobów włókienniczych oraz pracownik pomocniczy: obsługi 
hotelowej, krawca, stolarza, ślusarza i fryzjera  

   

 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1  
o wieloprofilowym zakresie kształcenia  
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KALENDARIUM

Maj – Czerwiec 2019r.
08.05.2019r. 
Egzamin wewnętrzny kończący szkolenie specjalizacyjne 

w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa chirurgicznego”, Ośrodek 

Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie,

08.05.2019r.
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego ,, Resuscytacja krążeniowo – 

oddechowa”, Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie,

08.05.2019r.
Posiedzenie Forum Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego w Katowicach,

09. – 10.05.2019r.
Kurs dokształcający ,, Karmienie piersią – standard w opiece 

okołoporodowej”, Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie,
13.05.2019r.
Wręczenie odznaczeń ,, Za zasługi w służbie zdrowia” dla 

Pielęgniarek, Ministerstw Zdrowia – Warszawa,

14.05.2019r. 
Uroczystość ,, czepkowania” studentów I roku Uniwersytetu 

Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,

15.05.2019r.
Egzamin wewnętrzny kończący szkolenie specjalizacyjne 

w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego”, 

Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie,

17.05.2019r.
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej w Częstochowie,

20.05.2019r.
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej w Katowicach,

20.05.2019.
Posiedzenie Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz 

dofinansowania kosztów kształcenia ORPiP w Częstochowie,

22.05.2019r.
Posiedzenie Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych OIPiP,

22. 05.2019r.
Spotkanie kadry zarządzającej pielęgniarek 

i położnych, OIPiP w Częstochowie,

22.05.2019r. 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, 

25 – 26.05.2019r.
Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę,

26.05.2019r.
Rodzinny Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej – Częstochowa, 

Promenada im. Czesława Niemena,

30.05.2019r.
Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy ,, Umiemy i chcemy 

ratować” – Szkoła Podstawowa nr. 24 w Częstochowie,

05.06.2019r. 
Badania profilaktyczne w kierunku HCV 

w ramach programu bezpłatnych badań przesiewowych 

,, Test na HCV – prosty krok do zdrowia”,

08.06.2019r.
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego ,,Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept” część II, Ośrodek 

Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie,

10.06.2019r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej ORPiP w Częstochowie,

13.06.2019r. 
Kurs dokształcający ,, Długoterminowe dostępy 

naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych”, 

Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie,

13.06.2019r.
Egzamin kursu specjalistycznego ,, Resuscytacja 

krążeniowo – oddechowa”, 

Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie,

14.06.2019r.
Konferencja WSZZ

16.05.2019r.
20 – lecie OZZPiP Regionu Śląskiego, Mysłowice,

18.06.2019r.
Spotkanie edukacyjne organizowane z Firmą PELARGOS; 

,, Trudne rozmowy czyli jak budować dobre relacje 

w pracy z kobietą w ciąży i po porodzie

‘, ,, Cud narodzin – poród w pozycjach wertykalnych”, ,, 

Zmiany w organizacji opieki okołoporodowej”,

23.06.2018r.
V Piknik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Mikołowie,

25. 06.2019r.
Posiedzenie Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego 

oraz dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych ORPiP w Częstochowie,

25.06.2019r. 
Forum Katowice

25.06.2019r.
Posiedzenie Komisji ds. pomocy w trudnych 

sytuacjach losowych ORPiP w Częstochowie, 

26.06.2019r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,

26.06.2019r.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,

27.04.2019r.
Konferencja naukowo – szkoleniowa ,, Pielęgniarka 

i położna w obecnym systemie ochrony zdrowia – kompetencje, 

uprawnienia a jakość” – Uniwersytet Humanistyczno – 

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
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Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
w Ministerstwie Zdrowia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 
i Położnej minister zdrowia prof. Łukasz 
Szumowski i wiceminister zdrowia Józefa Szczu-
rek-Żelazko wręczyli 43 pielęgniarkom, pielę-
gniarzom i położonym odznaczenia za zasługi 
w ochronie zdrowia.
Minister Łukasz Szumowski podkreślił wyjątkową 
rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony 
zdrowia oraz podsumował działania podejmowane 
przez resort na rzecz tych środowisk.
– Staramy się wspólnie z samorządem i związkami 
poprawiać sytuację pielęgniarek i położnych. Są już 
pierwsze efekty naszych wspólnych działań, pierwszy 
raz w historii 100 proc. absolwentek pielęgniarstwa 
i położnictwa odebrało prawo wykonywania zawodu 
– zauważył prof. Szumowski – Musimy poprawiać 
wizerunek zawodu pielęgniarki i położnej w świa-
domości społecznej, tak aby coraz więcej młodych 
ludzi wybierało te kierunki studiów – dodał mini-
ster zdrowia.

– Obecny rząd podejmuje szereg działań, które przy-
noszą konkretne efekty. Pielęgniarki w ostatnich 
latach nabyły nowe kompetencje – uzupełnia wice-
minister Szczurek-Żelazko.

W spotkaniu wzięli udział m.in. posłowie RP, przed-
stawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele Depar-
tamentu Wojskowej i Więziennej Służby Zdrowia, 
konsultanci krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Zofia Małas oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Krystyna Ptok zauważyły pozytywne zmiany, jakich 
udało się dokonać w pielęgniarstwie i położnictwie 
w ostatnim czasie, a także zaakcentowały konieczność 
podejmowania dalszych działań służących wzrostowi 
liczby kadry medycznej.
– Moim marzeniem było mieć partnerów do dialogu, 
doczekać czasów, w których pielęgniarki i położne 
będą traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo. 
Udało nam się osiągnąć dobry dialog, za co w imieniu 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych chciałam 
podziękować. Zbudowaliśmy strategię pielęgniarstwa 
i położnictwa, to jest dobry początek drogi – mówiła 
Zofia Małas.
Życzenia dla pielęgniarek i położnych
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej jest 
wyjątkową okazją do tego, aby docenić pracę tych 
grup zawodowych, a przede wszystkim podziękować 
za zaangażowanie oraz poświęcenie dla chorych.

– Doceniając Wasz profesjonalizm, chcę szcze-
gólnie podziękować za wrażliwość i zrozumienie, 
dzięki którym Wasi pacjenci mogą mieć poczucie, 
że w systemie ochrony zdrowia to właśnie oni są najważ-
niejsi – podsumował minister Łukasz Szumowski.
Miło nam zakomunikować, iż jedną z wyróżnionych 
i odznaczonych z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej została Barbara Płaza 
– Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie. 
Serdeczne gratulacje!!!

Staramy 
się wspólnie 

z samorządem 
i związ-

kami popra-
wiać sytuację 
pielęgniarek 
i położnych
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w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

17 maja 2019 roku w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej. Uroczystość swą obecnością uświetnili 
znamienici goście:
Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europej-
skiego, Artur Warzocha – Senator RP, Marek Balt – 
Radny Sejmiku Śląskiego, Henryk Kiepura – Starosta 
Powiatu Kłobuckiego, Zdzisław Wolski – Przewodni-
czący Rady Miasta Częstochowy, Andrzej Szewiński 
Zastępca Prezydenta Miasta, Marek Grabowski – 
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania, Maciej Dzie-
wiątkowski – Prezydent Wyższej Szkoły Zarządzania 
w Częstochowie, Dominika Szajnoga – w zastępstwie 
za Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Błasz-
czyk – asystent Haliny Rozpondek, Poseł na Sejm 
RP, Ludmiła Prętkowska – w imieniu Jarosława 
Wieczorka, Wojewody Śląskiego, Grażyna Stramska – 
Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu 
Miasta Częstochowy, Nadkomisarz Grażyna Dudek 
– Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, Iwona 
Markiewicz – Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniar-
stwa Opieki Długoterminowej, Kierownik Zakładu 
Pielęgniarstwa Akademii Jana Długosza w Często-
chowie, Danuta Adamek – Skarbnik Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, Anna Janik – Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, Agnieszka Kałużna – Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 
Anna Ogłaza – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum ,, 
Dar Serca”, Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia 
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, w Często-
chowie, Jadwiga Tomalska – Naczelna Pielęgniarka 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego NMP 
w Częstochowie, Wojciech Konieczny – Dyrektor 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 
wraz z Joanną Dziedzic – Naczelną Pielęgniarką Szpi-
tala, Joanna Maruszczyk – Dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku, Tomasz Kołodziejski 

– Dyrektor Szpitala w Blachowni, Gabriela Łacna 
– Zastępca Dyrektora SP ZOZ Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Częstochowie, Ilona Kasprowicz 
– Naczelna Pielęgniarka ZOZ Lubliniec, Zbigniew 
Bednarczyk – Naczelny Pielęgniarz Wojewódzkiego 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. 
Zaproszeni goście w swych wystąpieniach na ręce 
obecnych pielęgniarek, położnych , pielęgniarzy 
złożyli życzenia całemu samorządowi, odczytano 
nadesłane na tą okoliczność listy gratulacyjne.
Uroczystość rozpoczęto prezentacją filmu ,, Pamięci 
Stanisławy Leszczyńskiej” przypominającą sylwetkę, 
życie i ofiarną służbę Stanisławy Leszczyńskiej – 
prekursorki położnictwa w Polsce.
Część oficjalnych wystąpień i powitań zainicjował 
Hór ,,Hosanna”, który odśpiewał Hymn Pielę-
gniarski. a w którego szeregach wystąpiła pielęgniarka 
Agata Fikus.
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie Barbara Płaza przy-
witała wszystkich obecnych gości, złożyła życzenia 
z okazji święta wszystkim obecnym pielęgniarkom, 
położnym i pielęgniarzom. 
Szczególnym akcentem uroczystości było symbo-
liczne ,, nie” studentów kierunku pielęgniarstwa 
reprezentujących uczelnie częstochowskie; Wyższą 
Szkołę Zarządzania; Paulina Wach, Dorota Prokop, 
Martyna Zalewska – Kozak, Dorota Flaszka, Paweł 
Michalski, Akademię Polonijną; Kinga Dziadynak, 
Maria Pawłowska, Małgorzata Krzyczmonik, Lucyna 
Wójcik, Katarzyna Rajczyk oraz Uniwersytet Huma-
nistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza; Natalia 
Wołkiewicz, Natalia Musiał, Paulina Hendzlik, 
Wiktoria Puchała i Maciej Bilicz. Aktu tego doko-
nały Renata Wróż i Magdalena Noszczyńska i Dorota 
Goleniewska – nauczyciele zawodu i wykładowcy. 
Po złożonym ślubowaniu przez studentów, obecni 
na sali obdarzyli swoich przyszłych współpracow-
ników gromkimi brawami.
Jednak najdostojniejszym akcentem tego dnia było 

Część oficjal-
nych wystą-
pień i powitań 
zainicjował 
Hór ,,Hosanna”
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wręczenie odznaczeń zasłużonym pielęgniarkom 
i położnym. Powołana w 2017 roku Komisja Nomi-
nacyjna ds. Odznaczeń nominowała do odznaczeń 
dwadzieścia pielęgniarek i cztery położne, którym 
podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej w dniu 17 maja uroczy-
ście wręczono odznaczenia zawodowe ,,Za zasługi 
w zawodzie”. Dopełnieniem wyróżnienia były kwiaty 
i gratulacje.

Uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej umilił spektakl saty-
ryczno – muzyczny ,, Nie tylko kobieta”.
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych – Barbara Płaza zamykając oficjalną 
część uroczystości podziękowała za pomoc w przygo-
towaniu uroczystości; Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie, pracownikom biura 
OIPiP, Dyrekcji i Pracownikom Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie.

Odznaczenia zawodowe ,,Za zasługi w zawodzie” – 2019.
1. Chudy Wanda – położna
2. Ciastko Zdzisława 
3. Ciuk Beata 
4. Czarnecka Renata 
5. Czubek Bożena 
6. Grajcar Jadwiga – położna
7. Gubała Jolanta
8. Kałwak Beata 
9. Kłak Jolanta
10. Kochanowska Barbara 
11. Kornicka Micał Anita – położna
12. Kowalczyk Małgorzata 
13. Krogulec Anna 
14. Kurzyńska Halina 
15. Makles Barbara 
16. Makles Paliwoda Zofia 
17. Materka Renata 
18. Paruzel Bożena 
19. Pyka Joanna 
20. Szymała Gaułdzińska Magdalena – położna
21. Światły Danuta 
22. Turlejska Katarzyna 
23. Wilk Olga 
24. Zając Anna 

Renata Czarnecka 
Pani Renata pracuje w zawodzie pielęgniarki 39 
lat. Przez cały okres zatrudnienia na pierwszym 
miejscu stawiała szacunek dla pracy, którą wyko-
nywała z najwyższą sumiennością. Bierze czynny 
udział w kształceniu na stanowisku pracy pielęgniarek 
rozpoczynających swoją pracę zawodową. Jest opie-
kunem na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycz-
nych realizowanych przesz Ośrodek Szkoleniowy 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie. Bardzo lubiana i ceniona przez 
zespół współpracowników. 

Bożena Czubek
Pielęgniarka dyplomowana zatrudniona na oddziale 
Wewnętrznym ZOZ Lubliniec z 38 letnim stażem 
pracy. Zawsze na pierwszej linii, przy pacjencie. Jest 
osobą o bardzo wysokiej kulturze osobistej, przez co 
jest uwielbiana przez pacjentów. Swą wiedzą i umie-
jętnościami dzieli się z młodszymi koleżankami. 
Wychowała 2 pokolenia pielęgniarek. Jej znakiem 
rozpoznawczym jest uśmiech na twarzy. Zawsze 
znajduje czas na rozmowę z pacjentem a młodsze 
koleżanki wspiera radą i dobrym słowem.
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Jadwiga Grajcar 
Długoletni pracownik sektora ochrony zdrowia – 
staż pracy w zawodzie położnej 39 lat, zatrudniona 
w ZOZ Kłobuck.
Profesjonalistka w swoim zawodzie. Wyróżniająca 
się zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków. 
Dbająca o aktualność wiedzy i utrzymująca wysokie 
standardy zawodowe. przestrzegająca zasad etycz-
nych w trakcie wykonywania swojej pracy . Swoją 
postawą zawodową przyczyniła się do pozytywnego 
postrzegania zasad.

Beata Kałwak 
pracuje w zawodzie pielęgniarki 32 lata, początkowo 
w oddziale pediatrycznym, następnie w poradni 
dermatologicznej i oddziale dermatologicznym, gdzie 
od kilku lat pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej. 
Jej wysoka kultura osobista jest czynnikiem wzbo-
gacającym relacje z pacjentem i podległym perso-
nelem, względem nich okazuje życzliwość, wyro-
zumiałość, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania 
i zrozumienia.

Jolanta Kłak 
długoletni pracownik w sektorze ochrony zdrowia, 
w zawodzie 38 lat i 7 miesięcy, w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku – 30 lat i 1 miesiąc. 
Pani Jolanta dała się poznać, jako znakomity 
pracownik, oddany chorym i pracy zawodowej. 
Sumienna i obowiązkowa, niebojąca się trudów 
i odpowiedzialności za pracę swoją i koleżanek.

Barbara Kochanowska 
pielęgniarka z 40 – letnim stażem. Swoją karierę zawo-
dową rozpoczęła w 1979 roku w Szpitalu w Blachowni, 
następnie od roku 1990 była pielęgniarka środowi-
skową w Poradni ,, Południe”, w roku 2000 uczest-
nicząc w otwarciu Poradni NOVOMED rozpoczęła 
przygodę zawodową z tą placówką, która trwa do 
nadal – dziś pielęgniarka koordynująca, odpowia-
dająca za pracę poradni POZ jak i poradni specjali-
stycznych. Cechuje się dużym doświadczeniem, jest 
cierpliwa, wyrozumiała, pełna oddania, dyskretna. 
Dba o zapewnienie pacjentowi godności, jest niejed-
nokrotnie ich powiernikiem, doskonale zorientowana 
w sytuacji środowiskowo – rodzinnej pacjentów. Jest 
osobą pełną energii, cieszącą się dużym autorytetem 
i szacunkiem pacjentów oraz współpracowników. 
W jej pracy szczególne znaczenie mają mali pacjenci 
w poradni dziecięcej, jak nikt potrafi z nimi nawiązać 
kontakt. 

Anita Kornicka Micał 
Pani Anita Kornicka – Micał jest położną z ponad 
36 letnim stażem pracy w zawodzie, a od 18 lat jest 
pracownikiem Pogotowia Ratunkowego w Często-
chowie, początkowo w ambulatorium interni-
stycznym i chirurgicznym aby odnaleźć swoje miejsce 
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pani 
Anita jest osobą stawiającą na indywidualny rozwój 
zawodowy poprzez aktualizowanie swojej wiedzy, 
umiejętności w ramach kursów dokształcających, 
specjalistycznych. Aby sprostać wymogom obecnie 
stawianym przez Ustawę o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym ukończyła szkołę i zdobyła tytuł 
Ratownika Medycznego, lecz nadal pozostaje położną. 
Cechuje się dużym doświadczeniem, sprawnie radzi 
sobie w sytuacjach stresujących, gdzie niejednokrotnie 
stawka jest ludzkie życie.

Małgorzata Kowalczyk 
pielęgniarka Oddziału Chorób wewnętrznych Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego przez cały okres 
zatrudnienia wyróżnia się swoją wzorową postawą 
i zaangażowaniem przy łóżku chorego. Jest pielę-
gniarką bardzo obowiązkową, sumienną, rzetelnie 
wykonuje powierzone obowiązki. Ma bardzo dobry 
kontakt ze współpracownikami, jest lubiana, zawsze 
chętna do pomocy. Jej poświecenie w pracy z chorym 
zasługuje na naśladowanie. 

Anna Krogulec
od 40 lat otacza opieką pielęgniarską noworodki 
urodzone w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Często-
chowie. W ciągu wszystkich tych lat dała się poznać 
jako osoba bardzo ambitna i pracowita, zawsze 
taktowna i serdeczna, troszcząca się o wysoki poziom 
wykonywanych usług. Potrafi każdego wysłuchać, 
wesprzeć, łagodzić trudne sytuacje interpersonalne, 
wyciszyć emocje.

Barbara Makles
długoletni pracownik w sektorze ochrony zdrowia, 
w zawodzie pielęgniarki 39 lat, w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku – 35 lat. Profesjonalistka 
w swoim zawodzie, wyróżniająca się zaangażowaniem 
w wykonywaniu obowiązków, dbająca o aktualność 
wiedzy i utrzymująca wysokie standardy zawodowe. 
Przestrzegająca zasad etycznych w trakcie wykony-
wania swojej pracy. Swoja postawą zawodową przy-
czyniła się do pozytywnego postrzegania zawodu.

Zofia Makles Paliwoda
Długoletni pracownik sektora ochrony zdrowia – 
staż pracy w zawodzie pielęgniarki 40 lat i 5 miesięcy 

Anita jest 
osobą stawia-
jącą na indy-
widualny 
rozwój zawo-
dowy poprzez 
aktualizo-
wanie swojej 
wiedzy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Str. 7



w ZOZ Kłobuck. Jest osobą odpowiedzialną, zawsze 
postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
Taktowna, współczująca cierpiącym pacjentom. Jest 
osobą koleżeńską, pogodną łatwo nawiązuje kontakt 
z ludźmi. Swój zawód wykonuje sposób profesjonalny 
i rzetelny. Swoją postawą zawodową przyczyniła się 
do pozytywnego postrzegania zawodu.

Renata Materka
od 34 lat aktywna zawodowo. Pracowała jako pielę-
gniarka oddziału wewnętrznego Szpitala Hutni-
czego, następnie pracowała w Poradni Gastrologicznej 
i Poradni Ogólnej. Kolejno została przełożoną pielę-
gniarek i położnych w Przychodni Hutniczej, a w 2014 
została Prezesem Centrum Medycznego „AMICUS”, 
które to stanowisko pełni do dziś. Zróżnicowana 
ścieżka zawodowa pozwoliła Pani Renacie dobrze 
poznać pracę pielęgniarek i położnych. Rzeczowa, 
wymagająca od siebie i innych. Jest oparciem dla 
pracowników, nie zamyka przed koleżankami drogi 
rozwoju. Niezwykle waleczna, w szczególności 
w trudnych chwilach dla przychodni nie poddała się, 
przygotowała dobry plan naprawczy dzięki, któremu 
Przychodnia istnieje na rynku i jest miejscem pracy 
dla pielęgniarek i położnych. Postawa zawodowa, 
fachowość , skrupulatność, dbałość o szczegóły a przy 
tym wysoka kultura osobista zasługują na odznakę 
dla Pani Renaty.

Bożena Paruzel
Długoletni pracownik sektora ochrony zdrowia – 
staż pracy w zawodzie pielęgniarki 38 lat i 7 miesięcy 
Zatrudniona w ZOZ w Kłobuck jako starsza pielę-
gniarka – pielęgniarstwo rodzinne POZ
Profesjonalistka w swoim zawodzie. Wyróżniająca 
się zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków. 
Dbająca aktualność wiedzy i utrzymująca wysokie 
standardy zawodowe. przestrzegająca zasad etycz-
nych w trakcie wykonywania swojej pracy . Swoją 
postawą zawodową przyczyniła się do pozytywnego 
postrzegania zasad. 

Joanna Pyka
37 lat pracy na oddziale chorób wewnętrznych Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 
Jest pielęgniarką bardzo obowiązkową, sumienną, 
mocno zaangażowaną w pracę przy chorym. Jej 
postawa jest wzorem dla współpracowników. Jest 
wybitna jeśli chodzi o dokładność i skuteczność 
w realizacji zadań i poleceń. Ma przychylne nasta-
wienie do wszelkich zmian, zawsze bardzo taktowna, 
chwalona przez pacjentów i ich rodziny.

Danuta Światł
jest pielęgniarką z 34 letnim stażem zawodowym. 30 
lat swojej pracy zawodowej poświęciła organizacji 
i pracy w pracowni endoskopii w Szpitalu w Lublińcu. 
Postawy zawodowej i stosunku do pacjentów mogą 
się od niej uczyć inne pielęgniarki. Jest niezmiernie 
zaangażowana w swoją pracę, potrafi stworzyć takie 
warunki dla pacjenta, że każdy czuje się wyjątkowo. 
Niezmiernie lubiana i ceniona przez współpracow-
ników za swój profesjonalizm i cechy osobowości. 

Katarzyna Turlejska 
Zatrudniona na oddziale onkologii w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym – staż pracy w zawo-
dzie 8 lat. Osoba odpowiedzialna, samodzielna, 
rzetelna, dyspozycyjna. Dobry organizator czasu 
pracy. Aktywnie uczestniczy we wszystkich pracach 
na rzecz oddziału. Lubiana przez pacjentów. Osoba 
zaangażowana w opiekę nad pacjentem w Hospi-
cjum domowym a społecznie udziela się w Domu 
dla bezdomnych. Czynnie uczestniczy w świad-
czeniu pomocy w sytuacjach kryzysowych w ramach 
Wojsk Ochrony Terytorialnej. Jest osobą o wysokiej 
kulturze osobistej, prezentując postawę godną do 
naśladowania, zasługującą na wyróżnienie.

Olga Wilk 
28 lat stażu pracy pielęgniarki, pracuje na oddziale 
onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Częstochowie. Dała się poznać jako osoba bardzo 
odpowiedzialna, rzetelna i pracowita. W pracy wyka-
zuje dużą staranność, systematyczność, w relacjach 
z zespołem jest osobą otwartą, ciepłą, koleżeńską. 
Sprawując opiekę nad pacjentem zawsze dba o zacho-
wanie poczucia bezpieczeństwa i intymności.

Anna Zając 
Długoletni pracownik sektora ochrony zdrowia – 
staż pracy w zawodzie pielęgniarki 39 lat i 7 miesięcy 
w ZOZ w Kłobuck – Szpital Rejonowy w Krzepicach 
Jest osobą odpowiedzialną, zawsze postępuje zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej. Taktowna, współczu-
jąca cierpiącym pacjentom. Jest osobą koleżeńską, 
pogodną łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi. 
Swój zawód wykonuje sposób profesjonalny i rzetelny.

Wanda Chudy
Położna dyplomowana środowiskowo-rodzinna, 
Położna z powołania z 42 letnim stażem pracy. 
Uczestniczka licznych kursów oraz konferencji, 
które uczyły dobrego rzemiosła i etyki zawodowej. 
Była Sekretarz w pierwszych powstałych na terenie 
Częstochowy Związkach Zawodowych Pielęgniarek 
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i Położnych. W latach 80-tych była przewodniczącą 
sekcji położnych przy ZOZ Blachownia. Obecnie 
Pani Wanda wspiera i współpracuje ze środowiskiem 
osób niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej 

„Fabryka umiejętności” w Blachowni. Działaczka 
na rzecz promocji aktywności fizycznej mieszkańców 
Blachowni (pomaga w organizacji biegów „Przełajowa 
ósemka”) Edukuje i pomaga rodzicom dzieci nowo-
narodzonych. Wspiera o każdej porze dnia i nocy. 
Zawsze uśmiechnięta kochająca dzieci. 

Zdzisława Ciastko 
pielęgniarka z 38 letnim stażem zawodowym 
w oddziale pediatrycznym Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie. Doskonale zorga-
nizowana, przestrzegająca zasady etyki zawodowej, 
bardzo oddana swoim obowiązkom. Łatwo nawiązuje 
kontakt z małym pacjentem i jego opiekunem. Działa 
skutecznie, potrafi zachować cierpliwość w sytuacjach 
stresujących, zawsze chętna do pomocy; pacjentom, 
współpracownikom i otoczeniu.

Beata Ciuk
pracuje w zawodzie pielęgniarki 35 la.t Obecnie 
zatrudniona w SPZOZ Miejski Szpital Zespolony 
na Bloku operacyjnym jako instrumentariuszka 
Posiada ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną 
wykonywanych procedur chirurgicznych. Chętna 
do pracy, pomocy, taktowna, cierpliwa dba o dobro 
i bezpieczeństwo pacjenta.

Jolanta Gubała
Ponad 35 lat pracy zawodowej, pielęgniarka w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Wykładowca 
przedmiotów zawodowych z dziedziny pielęgniarstwa 

i dziedzin pokrewnych w jednej z częstochowskich 
uczelni. Aktywna działaczka, w 2018 jako prelegent 
brała udział w Międzynarodowej Konferencji „Rola 
Komunikacji w ochronie zdrowia” w Częstochowie.
Członkini Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych Organizacja Związ-
kowa działająca przy Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym. Delegat Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. W ramach tej aktywności podejmuje 
rozwiązywania bieżących problemów w miejscu 
pracy odnoszących się do poprawy jakości zarówno 
w miejscu pracy, jak i świadczonych przez pielęgniarki 
usług medycznych.

Halina Kurzyńska
Pielęgniarka z 38 letnim stażem pracy w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublińcu. 
Osoba o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Panią 
Halinę cechuje bardzo dobra postawa etyczna, jest 
wesoła, sympatyczna, uczynna bardzo zaangażowana 
w pracę zawodową oraz w pracę na rzecz Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych

Magdalena Szymała-Gaudzińska 
Położna z 30 letnim stażem pracy na Trakcie Opera-
cyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 
Od 22 lat piastuje stanowisko Położnej Oddziałowej 
Traktu Operacyjnego.
Zaangażowana w pracę, kompetentna, zawsze służy 
pomocą, radą. 
Cały czas szkoli pielęgniarki i położne, uczy zawodu 
i wtajemnicza je w zawód. Wyszkoliła kilkanaście 
instrumentariuszek. W stosunku do przełożonego 
i współpracowników pełna taktu i szacunku. Wyróżnia 
się kreatywnością i zdolnościami organizacyjnymi. 
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Warszawa, 12 maja 2019 roku
  Drogie Panie i Panowie,
  Pielęgniarki, Położne i Pielęgniarze

 prosimy o przyjęcie wyrazów szczerej i serdecznej wdzięczności za Waszą codzienną, oddaną służbę chorym.
 Błogosławiona Hanna Chrzanowska, Wasza Koleżanka i Orędowniczka, mówiła: „Wdzięczność jest tak piękną, tak 
sprawiedliwą cechą. że powinniśmy jej oczekiwać nie tylko od siebie, ile cieszyć się nią dla tego, który ją okazuje. To jego 
wielkie bogactwo (...) wdzięczność Bogu działającemu przez nas
 Z okazji Waszego święta – Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych – życzymy Wam sił duchowych i fizycz-
nych, ciepła rodzinnego ogniska wspaniałych koleżeńskich relacji oraz codziennego uśmiechu i słowa „dziękuję” od pacjentów”
 Zapewniamy o pamięci modlitewnej

Ks. Arkadiusz Zawistowski Bp Romuald Kamiński
Krajowe Duszpasterstwo Przewodniczący Zespołu
Służby Zdrowia ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 

i Położnych Zarząd Krajowy

Warszawa, 17 maja 2019 r.
  Pielęgniarki i Położne
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
  w Częstochowie

 Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za zaproszenie na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Położnej.
 Ten dzień to hołd dla zawodów, jakie wykonujemy i jakiemu jesteśmy całkowicie oddani, często kosztem własnego 
czasu i zdrowia. Podkreśla również rangę i znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, w którym stanowimy najważniejsze ogniwo.
 System opieki zdrowotnej w Polsce stwarza liczne wyzwania i często problemy, które odczuwają bezpośrednio 
pacjenci, a także my – pielęgniarki i położne, dlatego dziękuję za budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku pielę-
gniarek i położnych, które pomimo ciężkich warunków pracy i niezadowalającego wynagrodzenia oraz braków kadrowych 
mobilizują się i stale dbają o podwyższanie jakości opieki nad zdrowiem i życiem pacjenta.
 Dzisiaj nie mówimy jednak o problemach. Bądźmy pełni inspiracji i siły do działania, dążmy do realizacji celów, speł-
niania planów i marzeń. Niech nie opuszcza nas życzliwość i wyrozumiałość: ta, którą otrzymujemy, i ta, która dajemy innym.
 Na ręce Pani Przewodniczącej Barbary Płazy składam wszystkim Państwu wyrazy szacunku oraz gorące podzięko-
wania za zaangażowanie, profesjonalizm i niespożyte pokłady energii w pracy na rzecz naszych zawodów.
 Jako Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych liczę na kontynuację dotych-
czasowej dobrej, owocnej współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie i OZZPiP.
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STAROSTA KŁOBUCKI
    
    Pani
    Barbara Płaza
    Przewodnicząca Okręgowej Rady
    Pielęgniarek i Położnych
    w Częstochowie

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, w imieniu mieszkańców Powiatu Kłobuckiego, 
składam na ręce Pani Przewodniczącej, serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich Pań, które jako są drogę zawo-
dową i powołanie wybrały pracę na rzecz innych, w tym przede wszystkim, wsparcie chorych oraz niesienie im pomocy 
w cierpieniach i bólu.
 Jesteśmy wdzięczni za troskliwą opiekę i szacunek, którymi obdarzacie wszystkich pacjentów. Dziękujemy za wasz 
codzienny trud oraz za kompetencje i najważniejsze kwalifikacje, w służbie pełnionej na rzecz współmieszkańców w potrzebie.
 Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji planów, satysfakcji z wyko-
nywanej pracy oraz zdrowia, pogody ducha i szczęścia osobistego.

Z wyrazami szacunki

Katowice, 17 maja 2019 r.
BWV.0231.20.2019

    

    Pani
    Barbara Płaza
    Przewodnicząca Okręgowej Rady
    Pielęgniarek i Położnych
    w Częstochowie

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej, obchodzone kolejno 12 maja i 8 maja, to wyjątkowe dni w kalendarzu 
służby zdroiwa oraz znakomita okazja do docenienia codziennej pracy na rzecz pacjenta.
 Na ręce Pani przewodniczącej składam członkom Rady, a także wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym 
z powiatu częstochowskiego wyrazy uznania za oddaną służbę chorym. Wasza codzienna praca wymaga, za wyjątkiem wiedzy 
i wysokich kwalifikacji, również ogromnej empatii i wrażliwości na ból oraz cierpienie innych. W trakcie wykonywania 
trudnych obowiązków znajdujecie też czas na duchowe wsparcie pacjentów, serdeczność i życzliwe słowo W dniu Waszego 
święta prosżę przyjąć podziękowania za to, że towarzyszycie chorym w trudach pokonywania choroby, dzielicie z nami radość 
nardzoin i jesteście przy nas w czasie ostatniego pożegnania z bliskimi.
 Łącząc pozdrowienia, życzę zdrowia, satysfakcji ze służby człowiekowi oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jarosław Wieczorek
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    Pani
    Barbara Płaza
    Przewodnicząca Okręgowej Rady
    Pielęgniarek i Położnych
    w Częstochowie

 Szanowna Pani Przewodnicząca
 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz własnym serdecznie dziękuję za zaproszenie do 
udziału w obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.
 Wisława Szymborska powiedziała: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
 To właśnie Wy Panie i Panowie jesteście z każdym człowiekiem w zdrowiu i w chorobie, w chwilach ratowania życia 
oraz w momencie odchodzenia w wieczność. Pozostajecie w pamięci pacjentów i ich bliskich jako anioły pomocy, wyciszenia 
i współczucia. I ta droga nie jest tylko wskazana przez kodeks etyczny, ale przede wszystkim przez Waszą wiedzę, kwalifi-
kacje i umiejętności, empatię z pacjentem i jego rodziną.
 Wzrastająca samodzielność w wykonywaniu świadczeń medycznych wyznacza coraz szerszy zakres zadań zarówno 
w zespole terapeutycznym jak i w ramach grupowej i indywidualnej działalności gospodarczej. Jednakże zwiększa to odpo-
wiedzialność prawną i moralną.
 Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 W dzień Waszego święta w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz własnym życzę Państwu 
sukcesów zawodowych, spełnienia w życiu rodzinnym i zawodowym oraz realizacji pomysłów i marzeń.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca 
Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych
Agnieszka Kałużna

Warszawa, 16 maja 2019 r.
    Pani 
    Barbara Płaza
    Przewodnicząca
    Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
    w Częstochowie

 Zawody pielęgniarki i położnej to piękne, ale i trudne profesje, ponieważ wykonywanie ich wiąże się często z wieloma 
wyrzeczeniami, a także poświęceniem. Współczesną pielęgniarkę, pielęgniarza, położną, położonego cechować musi profesjo-
nalizm zawodowy, dążenie do ustawicznego kształcenia, umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się z otocze-
niem. Istotnym czynnikiem jest rówmez umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym. Jednak wśród licznych zawo-
dów-pielęgniarstwo i położnictwo należy do tych szczególnych, w których niezmiennie istotną rolę odgrywają określone 
predyspozycje, osobowość, postawa etyczna. 
 Rola pielęgniarki, położnej jest nie do przecenienia. Na różnych etapach diagnozowania, leczenia to pielęgniarkę, 
polożną pacjent widzi najczęściej i to ona jest świadkiem jego zmagań z chorobą. Najważniejszy jest kontakt z pacjentem 
i otwartość na jego problemy. To czas mu poświęcony, którego zazwyczaj brakuje, ale również a może – przede wszystkim 
wrażliwość, zrozumienie oraz empatia wobec drugiego człowieka.

Biuletyn informacyjny Maj-Czerwiec 2019r. Str. 12



 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej to doskonała okazja, by wszystkim pielęgniarkom, pielę-
gniarzom, położnym przekazać wyrazy uznania oraz podziękować za wysokiej jakości pracę. Serdecznie dziękuję za troskę 
i zaangażowanie; dziękuję, że każdego dnia otaczacie swoich pacjentów profesjonalną opieką Dziękuję również za sumienne 
wykonywanie zawodu oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 Na Pani ręce wszystkim pielęgniarkom i położnym-członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Polożnych w Często-
chowie pragnę przekazać życzenia pomyślności w życiu osobistym, a w pracy zawodowej zasłużonej satysfakcji i spełnienia. 
Niech każdy kolejny dzień na nowo odkrywa sens i wartość tej odpowiedzialnej pracy oraz mobilizuje do podejmowania 
coraz to nowych wyzwań i osiągania wyznaczonych celów.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas

Częstochowa, dnia 17 maja2019 r.

    Sz. P.
    Barbara Płaza
    Przewodnicząca
    Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
    w Częstochowie

 Na Pani ręce pragnę złożyć serdeczne podziękowania za zaproszenie na uroczyste obchody z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 
 Ubiegły rok, by/ rokiem, który dla środowiska pielęgniarek i położnych znaczy/ wiele. Dzięki zjednoczeniu, cierpli-
wości uda/o się doprowadzić do satysfakcjonujących rozwiązań, które podkreślają naszą rangę i znaczenie dla systemu ochrony 
zdrowia. 
 Mam ogromną nadzieję, że zawód pielęgniarki i położnej, który jest obarczony ogromną odpowiedzialnością, często 
trudem, stanie się zawodem atrakcyjnym, ze względu na satysfakcję, którą daje. 
 Takie spotkanie jak dziś sprzyja integracji środowiska medycznego. Niezwykle cieszę się, że potrafimy znaleźć czas, 
by wspólnie celebrować Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej. 
 Pamiętajmy drodzy Państwo, że jesteśmy bardzo potrzebni, dlatego też przytoczę piękne słowa wiersza: 
  Pielęgniarki 
  kapłanki 
  celebrujące życie i śmierć 
  oglądające spektakle – monodramy 
  grane za parawanami ludzkich powiek 
  to do was wyciągamy ręce 
  po dwadzieścia kropli fez 
  na wzmocnienie serca 
  po tabletkę uśmiechu 
  po ostatnią deskę ratunku 
   /Jan Lechicki/ 
 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz swoim własnym życzę Państwu kolejnych 
lat sukcesów, rozwoju, trafnych decyzji, nowych inicjatyw i owocnych działań.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Połóżnych w Katowicach

mgr Anna Janik
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Z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

składamy serdeczne życzenia
Niech każdy Wasz dzień będzie świętem,

niech nigdy nie zabraknie Wam ciepła i życzliwości,
którym obdarzacie pacjentów

Z wyrazami szacunku
Dyrektor, pracownicy 

Szkoły Podstawowej 
nr 25 w Częstochowie

Halina Rozpondek

Częstochowa, dnia 17 maja 2019 roku

    Szanowna Pani
    Barbara Płaza
    Przewodnicząca 
    Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne !
 Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za Waszą pracę, będącą służbą dla człowieka, niosącą nadzieję i zdrowie. O nadziei 
mówi ostatni werset pierwszej części Hymnu Pielęgniarek: „By cierpiącym przywrócić nadzieję”. Te słowa są niezwykle mocne 
w swoim brzmieniu, podkreślają troskę o chorych, uśmiech, dobroć gorącego serca, wypełnionego poczuciem ważności posługi. 
 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej jest szczególny dla całego środowiska. W rękach pielęgniarki znajduje 
się zdrowie, a często życie ludzkie, dlatego służbę pielęgniarską słusznie uznaje się za jedną z najbardziej odpowiedzialnych 
profesji, a osoby podejmujące trud pracy pielęgniarskiej darzy się szacunkiem i wdzięcznością. 
 Życzę zadowolenia z odpowiedzialnej pracy, którą wykonujecie, wielu zawodowych sukcesów oraz wszelkiej pomyśl-
ności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
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Informacja w sprawie ustawy 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej 
nad uczniami.
Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce 
zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki.
Ustawa zmierza do zintegrowania działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami oraz umoż-
liwienia podjęcia rzeczywistej współpracy z rodzicami i pełnoletnimi uczniami. Opieka zdrowotna nad 
uczniami realizowana w szkole obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną 
w zakresie świadczeń ogólno stomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.
Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawować będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 
higienistka szkolna, a opiekę stomatologiczną nad uczniami – lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdro-
wotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestni-
czyć również higienistka stomatologiczna.
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna będą sprawować profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, 
a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej.
Lekarz dentysta będzie mógł sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie dentystycznym 
zlokalizowanym w szkole, gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą albo dentobusie.
Podmiotami monitorującymi opiekę zdrowotną nad uczniami będą wojewoda oraz Instytut Matki i Dziecka 
w Warszawie.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian wprowadzanych 
w ustawie – Prawo oświatowe dotyczących orzeczenia lekarskiego dla uczniów klas sportowych, które mają 
wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko NIPiP 
w sprawie psychiatrycznej opiekizdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

W związku z pogarszającą się od wielu lat sytuacją dotyczącą polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży i w trosce 
o młode pokolenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 kwietnia 2019 r. wysto-
sowało do Ministra Zdrowia stanowisko o jak najszybsze rozpoczęcie działań naprawczych w systemie 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz natychmiastowe zwiększenie wyceny świadczeń.
Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce wskazują na niepokojące zjawisko wzrostu 
kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz rosnącej liczby depresji zakończonej podejmowaniem 
prób samobójczych. Jednocześnie niedoszacowanie psychiatrii, skutkuje podejmowaniem krytycznych 
decyzji o likwidacji dziecięcych oddziałów psychiatrycznych. W wyniku zamykanych oddziałów zmniejsza 
się dostępność małoletnich pacjentów do specjalistycznej opieki psychiatrycznej powodując jednocześnie 
pogarszającą się sytuację i nadmierne obłożenie w oddziałach, które pozostały na rynku usług zdrowotnych.
Samorząd pielęgniarek i położnych wnioskuje, aby psychiatria dzieci i młodzieży była wpisana do Naro-
dowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i potraktowana jako priorytet w działaniach Rządu 
oraz samorządów terytorialnych.

Opieka zdro-
wotna nad 
uczniami 
realizowana 
w szkole 
obejmie 
profilak-
tyczną opiekę 
zdrowotną
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Stanowisko nr 25
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Skierowane do:
•    Łukasz Szumowski Minister Zdrowia
•    Andrzej Jacyna Prezes NFZ
•    Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka
•    Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z ogromnym niepokojem obserwuje sytuację w psychiatrycznej opiece 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce oraz przeprowadzane 
w tym zakresie badania i dane z NFZ wskazują na bardzo niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci 
i młodzieży oraz rosnącej liczby depresji zakończonej podejmowaniem prób samobójczych. Wieloletnie zaniedbania i niedoszaco-
wanie psychiatrii, skutkuje podejmowaniem krytycznych decyzji o likwidacji dziecięcych oddziałów psychiatrycznych. W wyniku 
zamykanych oddziałów zmniejsza się dostępność małoletnich pacjentów do specjalistycznej opieki psychiatrycznej powodując 
jednocześnie pogarszającą się sytuację i nadmierne obłożenie w oddziałach, które pozostały na rynku usług zdrowotnych.
Prezydium NRPiP nie akceptuje sytuacji, w której dzieci i młodzież podczas hospitalizacji zmuszeni są ze względu na brak łóżek 
leżeć na materacach położonych na podłodze. Pomimo funkcjonowania od wielu lat Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, psychiatria dzieci i młodzieży nie została priorytetowo uznana w działaniach programu.
W związku z pogarszającą się od wielu lat sytuacją dotyczącą polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży i w trosce o młode pokolenie, 
wnioskujemy do Ministra Zdrowia o jak najszybsze rozpoczęcie działań naprawczych w systemie psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej oraz natychmiastowe zwiększenie wyceny świadczeń. Domagamy się, aby psychiatria dzieci i młodzieży była wpisana 
do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i potraktowana jako priorytet w działaniach Rządu oraz samo-
rządów terytorialnych.
Ponadto wnosimy o zwiększenie dostępności do świadczeń realizowanych przez lekarzy psychiatrów dziecięcych.
Z uwagi na drastyczne braki kadr medycznych w psychiatrii, wnosimy również o podjęcie działań mających na celu poprawę 
warunków pracy i płacy dla osób realizujących świadczenia zdrowotne w psychiatrii.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas

Warszawa, 23 maja 2019
ZPP.0762.1.2019.MS

    Pani
    Mariola Łodzińska
    Wiceprezes
    Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes
uprzejmie dziękuję za przesłane stanowisko nr 25 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż Ministerstwo Zdrowia jest świadome wagi problemów związanych z zapewnieniem opieki psychia-
trycznej dla dzieci i młodzieży i podejmuje starania dotyczące rozwiązania trudności w obszarze pomocy dla tej grupy pacjentów.
W związku z potrzebą pilnych zmian w psychiatrii dziecięcej, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wdrożeniem nowego modelu 
ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Celem reformy jest m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży 
w kraju właściwej opieki psychiatrycznej poprzez wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zapobieganie 
nadmiernemu obciążeniu oddziałów psychiatrycznych poprzez rozwój pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
i ich rodzin na pozostałych poziomach referencyjnych. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego pacjentów niepełnoletnich 
jest wynikiem prac działającego od lutego 2018 r. Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skład którego 
wchodzą eksperci i praktycy zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.
Podstawą planowanego modelu mają być Ośrodki Środowiskowej Opieki dla Dzieci i Młodzieży, zatrudniające psychologów 
klinicznych dzieci i młodzieży, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Specjaliści pracujący na tym poziomie udzielaliby 

Warszawa, 23 maja 2019

ZPP.0762.1.2019.MS

Pani 

Mariola Łodzińska

Wiceprezes

Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych

Szanowna Pani Prezes,

uprzejmie dziękuję za przesłane stanowisko nr 25 Prezydium Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i 

młodzieżą. 

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż Ministerstwo Zdrowia jest świadome wagi problemów 

związanych z zapewnieniem opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i podejmuje 

starania dotyczące rozwiązania trudności w obszarze pomocy dla tej grupy pacjentów.

W związku z potrzebą pilnych zmian w psychiatrii dziecięcej, Ministerstwo Zdrowia 

pracuje nad wdrożeniem nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży. Celem reformy jest m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży w 

kraju właściwej opieki psychiatrycznej poprzez wyrównywanie różnic pomiędzy 

poszczególnymi regionami oraz zapobieganie nadmiernemu obciążeniu oddziałów 

psychiatrycznych poprzez rozwój pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i 

ich rodzin na pozostałych poziomach referencyjnych. Nowy model ochrony zdrowia 

psychicznego pacjentów niepełnoletnich jest wynikiem prac działającego od lutego 
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pomocy dziecku oraz rodzinie, współpracowali ze środowiskiem szkolnym a w razie potrzeby kierowaliby pacjentów do lekarzy 
psychiatrów. Rozwiązanie takie stanowiłoby przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychia-
tryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki. Oczywiście osoby 
w stanach zaostrzenia choroby, a szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia nadal będą mogły korzystać ze świadczeń 
na oddziałach całodobowych.
Zgodnie z założeniami reformy dzięki zwiększeniu dostępności pomocy w opiece ambulatoryjnej i środowiskowej, osoby nie 
wymagające hospitalizacji będą mogły otrzymać pomoc w mniejszych placówkach (zmniejszając tym samym obciążenie Szpital-
nych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć). Ponadto dzięki stworzeniu sieci ośrodków udzielających pomocy osobom chorym 
psychicznie możliwe będzie skrócenie czasu pobytu w szpitalu i zapobieganie rehospitalizacji.
Poniżej prezentowana jest piramida obrazująca trzy poziomy referencyjności placówek systemu zapewniającego wsparcie pacjentom 
niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych:
Obecnie trwają pracę nad przygotowywanym projektem zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013 poz. 1386). Rozporzą-
dzenie jest w tej chwili na etapie nanoszenia zmian w wyniku uwag przekazanych w trakcie konsultacji publicznych i opiniowania.
Jednocześnie we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz Narodowym Funduszem 

Zdrowia prowadzone są działania których celem jest przygotowanie nowego sposobu finansowania i wyceny świadczeń. Celem 
nowej taryfikacji jest zapewnienie poziomu finansowania świadczeń gwarantującego odpowiedni do potrzeb dostęp do świad-
czeń w rodzaju opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży.
Brak wystarczającej kadry profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest jedną z kluczo-
wych barier w dostępie pacjentów do świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna. Należy podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia 
podejmuje działania dążące do wzrostu liczby specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży m.in. poprzez stwarzanie warunków 
ułatwiających uzyskiwanie przez jednostki uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz zwiększania liczby 
posiadanych przez nie miejsc szkoleniowych. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia corocznie zwiększa limit liczby osób studiujących 
na kierunku lekarskim oraz wprowadza zmiany w systemie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.
Psychiatria dzieci i młodzieży jest wpisana na listę dziedzin priorytetowych a więc podjęcie kształcenia w tej dziedzinie jest 
premiowane finansowo oraz przewidziane są dodatkowe miejsca na rezydentury. Niemniej jednak co roku znaczna część przewi-
dzianych miejsc dla rezydentów nie zostaje obsadzona z powodu braku chętnych. W opinii konsultantów jednym z kluczowych 
powodów braku chętnych do kształcenia się na psychiatrów dzieci i młodzieży są warunki pracy na przepełnionych oddziałach. 
Z tego powodu systemowa reforma, służąca zmniejszeniu obciążenia lekarzy pracą oraz poprawie ogólnych warunków udzielania 
świadczeń na oddziałach i w opiece ambulatoryjnej, może w perspektywie wieloletniej przyczynić się do wzrostu zaintereso-
wania absolwentów tą specjalizacją. Odnosząc się do kwestii obecności psychiatrii dziecięcej w Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego (NPOZP), w trakcie tworzenia Programu na lata 2017-2022 założenia reformy systemu ochrony zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży nie były jeszcze określone. Jednocześnie pragnę podkreślić, że niezależnie od zadań
określonych w NPOZP prace nad poprawą dostępności po pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi są trak-
towane priorytetowo. Równocześnie zapewniam, iż podzielam stanowisko Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, zgodnie 
z którym działania na rzecz poprawy sytuacji w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży są niezwykle ważne. Jestem prze-
konany że wdrożenie nowego modelu oraz poprawa finansowania opieki psychiatrycznej przyczyni się do zwiększenia dostęp-
ności do świadczeń oraz poprawy warunków pracy personelu medycznego.

Z poważaniem
Zbigniew J. Król

Podsekretarz Stanu

2

2018 r. Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skład którego 

wchodzą eksperci i praktycy zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. 

Podstawą planowanego modelu mają być Ośrodki Środowiskowej Opieki  dla Dzieci i 

Młodzieży, zatrudniające psychologów klinicznych dzieci i młodzieży, 

psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Specjaliści pracujący na tym 

poziomie udzielaliby pomocy dziecku oraz rodzinie, współpracowali ze środowiskiem 

szkolnym a w razie potrzeby kierowaliby pacjentów do lekarzy psychiatrów. 

Rozwiązanie takie stanowiłoby przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często 

przyjęcie na oddział psychiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest 

pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki. Oczywiście osoby w 

stanach zaostrzenia choroby, a szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia 

nadal będą mogły korzystać ze świadczeń na oddziałach całodobowych. 

Zgodnie z założeniami reformy dzięki zwiększeniu dostępności pomocy w opiece 

ambulatoryjnej i środowiskowej, osoby nie wymagające hospitalizacji będą mogły 

otrzymać pomoc w mniejszych placówkach (zmniejszając tym samym obciążenie 

Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć). Ponadto dzięki stworzeniu sieci 

ośrodków udzielających pomocy osobom chorym psychicznie możliwe będzie 

skrócenie czasu pobytu w szpitalu i zapobieganie rehospitalizacji.

Poniżej prezentowana jest piramida obrazująca trzy poziomy referencyjności placówek 

systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym 

zaburzeń psychicznych:

III poziom referencyjności – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej:
psychiatra dzieci i młodzieży/psychiatryczna izba przyjęć/oddział całodobowy 

(planowe przyjęcia oraz przyjęcia w sytuacji zagrożenia życia). 

II poziom referencyjności – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:
psychiatra dzieci i młodzieży/psycholog kliniczny

(ambulatorium, oddział dzienny)

I poziom referencyjności – Ośrodek Środowiskowej Opieki  dla Dzieci i Młodzieży:
psycholodzy, psychoterapeuci dzieci i młodzieży, terapeuci środowiskowi

(ambulatorium)
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Poznajcie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu 
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku – Innowacje Roku 2018 

w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej”

29 maja br. w Ministerstwie Zdrowia spotkaliśmy się z laureatami tegorocznego Konkursu „Pielęgniarka/
Pielęgniarz Roku – Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej”, którego finał 
odbył się w Lublinie. Minister Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że Pani Beata Nowak, Konrad Baumgart, 
Małgorzata Gdesz wraz ze swoimi zespołami inspirują innych do podejmowania wyzwań i szukania innowa-
cyjnych rozwiązań. Prezes NRPIP Zofia Małas, która zasiadała także w kapitule konkursowej, powiedziała, 
że wszyscy finaliści prezentowali tak wysoki poziom, że trudno było wskazać najlepszych z najlepszych.

Zespołowe innowacje
W tym roku głównym celem XIV edycji Konkursu było wyłonienie wdrożonych w 2018 innowacji w obszarze 
praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich. Działania nagrodzonych zespołów służą 
poprawie jakości świadczeń zdrowotnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta.
Konkurs rozstrzygnięto w dniach 9 – 10 maja 2019 r. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Lublinie. Z 19 
finałowych prezentacji – jury wybrało zwycięzców:
I miejsce – Pani Beata Nowak wraz z zespołem – Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet 
w Krakowie.
II miejsce – Pan Konrad Baumgart wraz z zespołem – Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala 
Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
III miejsce – Pani Małgorzata Gdesz wraz z zespołem – Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
 
O konkursie
Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku jest organizowany od 2005 roku przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa. Patronat nad nim obejmuje corocznie Minister 
Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do 
pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących 
swój zawód w ramach praktyki.
Dotychczasowa formuła Konkursu pozwalała na ocenę kandydatów indywidualnych. W roku 2018 decyzją PTP 
wprowadzono zmianę polegającą na ocenie osiągnięć zespołów pielęgniarskich. Nowa formuła Konkursu ma 
na celu na promowanie innowacyjności i wdrażania zmian w pielęgniarstwie, pracy zespołowej oraz zaanga-
żowania zespołów pielęgniarskich w działania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia. Nowe, innowacyjne 
rozwiązania to takie, które dotychczas nie funkcjonowały w danej jednostce i zostały wdrożone dzięki pomy-
słom, inicjatywie i zaangażowaniu zespołu pielęgniarskiego.
 
Nagrodzone prace
Miejsce I: Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną
Zwycięska prezentacja dotyczyła opieki nad pacjentami, którzy mają świadomość, że czekają na narodziny 
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nieuleczalnie chorego dziecka. Wprowadzenie elastycznego modelu opieki okołoporodowej nad matką i jej 
dzieckiem z wadą letalną, podążającego bardziej za potrzebami rodziców niż zamkniętego w sztywnych sche-
matach proceduralnych, pozwala powrócić do wrażliwości nieodłącznie związanej z profesją położnych. Mądre 
towarzyszenie w tych trudnych chwilach, ma dla rodziców ogromne znaczenie.
Rozwój diagnostyki w medycynie, m. in. w położnictwie, który nastąpił w ciągu ostatnich lat sprawił, że możemy 
coraz wcześniej uzyskiwać informacje o wewnątrzmacicznym rozwoju dziecka, wychwytując na długo przed 
porodem również informacje o jego nieuleczalnych wadach genetycznych związanych bardzo często ze śmiercią 
w okresie okołoporodowym.
Rodzice, którzy otrzymują taką diagnozę, stają wówczas na rozdrożu emocjonalnym związanym początkowo 
z podjęciem decyzji o kontynuacji ciąży, a kiedy już taką decyzję podejmą, starają się wybrać profesjonalne 
miejsce, w którym mógłby odbyć się tak trudny poród.
Celem zespołu stało się stworzenie profesjonalnej przestrzeni, w której mogłyby się odbywać takie porody 
z uszanowaniem cierpienia rodziców oraz ich indywidualnych potrzeb związanych z sytuacją narodzin chorego 
dziecka. Jedną z przewodnich myśli stało się ponadto przygotowanie wieloosobowego zespołu pielęgniarek 
i położnych, który zwykle jest świadkiem narodzin zdrowego noworodka, do wydobycia szczególnej wrażli-
wości w jednomyślnym realizowaniu przygotowanego wcześniej planu porodu i połogu.

Schemat opieki obejmuje:
– spotkania na terenie oddziału 
położniczego (rodzice przychodzą 
wraz z psychologiem i leka-
rzem hospicjum)
– przygotowanie przez rodziców 
we współpracy z psychologiem 
planu porodu uwzględniającego 
m.in. możliwość nieograniczo-
nego kontaktu z dzieckiem nieza-
leżnie od jego stanu, niestosowanie 
wobec dziecka działań z pogra-
nicza uporczywej terapii, stwo-
rzenie pamiątek w postaci zdjęć, 
odcisków stópki, rączki, chrzest 
a przede wszystkim uszanowanie 

niekiedy bardzo krótkiego czasu bycia ze swoim dzieckiem
– zapoznanie z planem porodu całego zespołu
– opieka położnej w trakcie porodu na miarę możliwości zgodnie z oczekiwaniami rodziców
– opieka nad noworodkiem z ograniczeniem działań w zakresie uporczywej terapii
– opieka nad położnicą z możliwością wydzielenia odrębnej sali, w tym również bezpieczne skrócenie okresu 
hospitalizacji
– współpraca z pracownikami hospicjum (psycholog, lekarz, kapelan, pielęgniarka hospicyjna) na każdym 
etapie opieki nad rodziną

– współpraca z położnymi środowiskowymi w zakresie przekazania informacji pomagających w objęciu szcze-
gólną opieką matki (czasem również dziecka) w domu.

Miejsce II: Propozycja rozwiązań opartych na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeń-
stwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO (pozaustrojowemu utlenowaniu krwi) w czasie kwalifikacji, 
transportu i pobytu na oddziale docelowym.
ECMO to jedyne tak skuteczne urządzenie, które ratuje pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia. Specja-
listyczny sprzęt ma zastosowanie przy zawałach serca, hipotermii czy zatruciu lekami. Program „ECMO dla 
Wielkopolski” został wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2018 roku.
Unikatowy na skalę kraju program „ECMO dla Wielkopolski” stara się odpowiadać na problemy zdrowotne 
3,5 mln mieszkańców tego regionu. Umożliwia on dostęp do terapii pozaustrojowego utlenowania tkanek 
w szerokim spektrum przypadków klinicznych (tj. leczenie hipotermii, ciężkiej odwracalnej niewydolności odde-
chowej nie odpowiadającej na konwencjonalną terapię, wspomaganie układu krążenia, itp.). Terapia ECMO 
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to urządzenie podłączone do układu krążenia, które pozwala natlenowywać w tym czasie tkanki i daje czas 
organizmowi, naszym narządom, żeby mogły się na tyle zregenerować, że po kilku dniach takiego wspoma-
gania, ponownie podejmą skuteczną funkcję. ECMO jest swoistą protezą, która pozwala zastąpić oddychanie 
czy na kilkanaście dni układ krążenia.
Jako terapia interdyscyplinarna wymaga współdziałania wielu grup zawodowych, działania zespołowego oraz 
współpracy wielu jednostek poznańskiego środowiska medycznego. Immanentną częścią jest prawidłowa opieka 
pielęgniarska na każdym z etapów procesu terapeutycznego. Charakteryzuje się ona wysokim stopniem złożo-
ności z racji stosowania zaawansowanych urządzeń i zmiennego środowiska opieki.
Program „ECMO dla Wielkopolski” od początku działania wykorzystuje symulacje wysokiej wierności oraz 
symulacje „in – situ” jako sprawdzone narzędzie, kreujące procedury skomplikowane i rzadkie. To oryginalne 
podejście, pozwoliło na określenie zadań jakim sprostać musi tzw. ECMO TEAM (Zespół ECMO), z integralnym 
zespołem pielęgniarskim w czasie kwalifikacji do rozpoczęcia leczenia, transportu specjalistycznym ambulansem 
mobilnej intensywnej terapii oraz pobytu na oddziale docelowym w ośrodku ECMO. Analiza zrealizowanych 
scenariuszy symulacyjnych w konfrontacji z dostępną światową literaturą medyczną i doświadczeniem innych 
ośrodków ECMO pozwoliło stwo-
rzyć wykorzystywane w czasie real-
nych działań, nowatorskie w skali 
kraju procedury.
Pogłębiając doświadczenie zespołu, 
proces jest nieustannie modyfiko-
wany i dynamicznie adoptowany 
do potrzeb pacjenta i zespołu. Pozy-
skany grant Ministerstwa Zdrowia 

– POWER z funduszy europejskich, 
pozwoli na dalszy rozwój eduka-
cyjny projektu oraz implemen-
tację wypróbowanych doświadczeń 
w szerszym zakresie dla pozostałych 
ośrodków w kraju.

Miejsce 3: Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności
„Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności” przeznaczona jest dla pacjentów i ich bliskich, tych 
którzy wymagają edukacji w zakresie przygotowania do dalszego funkcjonowania po zakończonej hospitalizacji 
(szczególnie dla pacjentów obłożnie chorych lub niesamodzielnych). Krotność uczestnictwa w szkoleniach, a także 
czas podjęcia nauki (w trakcie hospitalizacji, czy też po jej zakończeniu) zależy jedynie od uczestnika szkolenia.
Podstawowym założeniem funkcjonowania szkoły jest indywidualne podejście wobec chorego i jego bliskich, 
stąd już od pierwszych dni pobytu chorego na oddziale zachęcani są oni do uczestnictwa w opiece nad chorym 
i edukacji w zakresie sprawowania opieki nad chorym w środowisku domowym. Pierwsze informacje oraz 
Poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu” pacjent i jego bliscy uzyskują od lekarza prowa-
dzącego, pielęgniarki oddziałowej i pielęgniarki prowadzącej – sprawującej bezpośrednią opiekę nad pacjentem 
na oddziale. W razie potrzeby do dyspozycji jest także rehabilitant oraz psycholog. Drugim krokiem jest skie-
rowanie opiekunów pacjenta do szkoły Radzenia sobie funkcjonującej na terenie szpitala. Pielęgniarka prowa-
dząca pacjenta na danym oddziale informuje opiekunów pacjenta i/lub jego bliskich o zasadach funkcjono-
wania Szkoły Radzenia.
Cele funkcjonowania szkoły:
•    Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta po wyjściu ze szpitala. Budowanie wiedzy i umiejętności 

pacjenta i jego rodziny/opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi
•    Wsparcie psychiczne rodziny/opiekunów w codziennej opiece nad osobami bliskimi niesamodzielnymi
•    Wyposażenie pacjenta i jego bliskich w bezpłatne narzędzia edukacyjne (Poradniki i niezbędniki 

opieki) przygotowujące do pełnienia roli opiekuna.
Udział w zajęciach mogą brać nie tylko bliscy i rodziny pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpi-
talu Klinicznym, udział w zajęciach mogą brać wszyscy zainteresowani.
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Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia 

w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku 

przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia.

Dopuszczalna jest interpretacja § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych, która zakłada, że minimalny i maksymalny czas trwania specjalizacji dotyczy 
kształcenia u jednego organizatora kształcenia. Takie podejście umożliwi uczestnikom szkolenia organizowanego przez 
jednego organizatora do wyrównania ewentualnych różnic programowych w przypadku kontynuowania kształcenia specja-
lizacyjnego u innego organizatora kształcenia

Warszawa, 23 maja 2019

    Pani
    dr n. med. Beata Guzak
    Dyrektor
    Centrum Kształcenia Podyplomowego
    Pielęgniarek i Położnych

 SzanownaPani Dyrektor,
 Departament Pielęgniarek i Położnych przesyła do wiadomości i ew. wykorzystania opinię Departamentu Prawnego 
w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szko-
lenia {pismo DP z dnia 29 kwietnia 2019 r. IK: 1671954.RS, pismo DPIP z dnia 25 kwietnia 2019 r. znak: PPK.81211.35.2018.1G).

Z poważaniem
Greta Kanownik

Dyrektor

Warszawa, 29 kwietnia 2019

    Pani
    Greta Kanownik
    Dureltpr Departamentu
    Pielęgniarek i Położnych

 SzanownaPani Dyrektor,
 w odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2019 r., o znaku: PPK.81211.35.2018.IG w sprawie organizatora kształ-
cenia podyplomowego lnterrete Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Departament Prawny uprzejmie przedstawia następujące 
stanowisko. 
 Wydaje się, że dopuszczalna jest interpretacja § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 
r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761), która zakłada, że minimalny i maksy-
malny czas trwania specjalizacji dotyczy kształcenia u jednego organizatora kształcenia. Takie podejście umożliwi uczest-
nikom szkolenia organizowanego przez lnterrete Sp. z o.o. do wyrównania ewentualnych różnic programowych w przypadku 
kontynuowania kształcenia specjalizacyjnego u innego organizatora kształcenia. 
 Odnośnie do drugiego pytania uprzejmie informuję, że Departament Prawny podtrzymuje stanowisko przedstawione 
w poprzednich pismach w przedmiotowej sprawie.

Maria Łaniewska
Zastępca Dyrektora

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Str. 21



Warszawa, 29 kwietnia 2019

    Pan
    Konrad Miłoszewski
    Dyrektor
    Departamentu Prawnego

 Szanowny Panie Dyrektorze,
 W nawiązaniu do korespondencji w sprawie Organizatora kształcenia lnterrete Sp. z o.o. Departament Pielęgniarek 
i Położnych uprzejmie informuje, że z uwagi na fakt, iż Organizator ten nie prowadzi zajęć, większość pielęgniarek i położnych, 
które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne planuje przerwać specjalizację i kontynuować kształcenie u innego organizatora. 
 Możliwość taka została przewidziana w przepisach prawa. Zgodnie z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761) organizator 
kształcenia może zaliczyć pielęgniarce lub położnej, które przerwały specjalizację i ponownie do niej przystąpiły, zrealizowane 
i zaliczone poprzednio moduły i szkolenie praktyczne na podstawie przedłożonej karty specjalizacji, jeżeli przerwa w odby-
waniu specjalizacji jest nie dłuższa niż 5 lat. 
 Natomiast zgodnie z § 4 pkt 1 czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specja-
lizacji, nie krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy. 
 Należy wskazać, że wśród pielęgniarek i położnych, które zamierzają przerwać szkolenie specjalizacyjne są osoby, 
którym niebawem upłynie lub upłynął określony w rozporządzeniu czas trwania specjalizacji. W opinii Departamentu § 4 
pkt 1, który określa czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, nie powinien odnosić się do sytuacji przerwania specjalizacji i jej 
ponownego kontynuowania. Tym bardziej w opisywanym przypadku gdzie przerwanie specjalizacji jest wynikiem uchybień 
leżących po stronie Organizatora, co nie powinno mieć wpływu na możliwość kontynuowania kształcenia. Niemniej jednak 
uprzejmie proszę o akceptację pod względem formalno-prawnym powyższego stanowiska.
 Ponadto Departament zwraca się z uprzejmą prośbą o opinię czy istnieją narzędzia prawne, na podstawie których 
Minister Zdrowia mógłby zobligować ww. Organizatora kształcenia, aby po ew.wykreśleniu z rejestru podmiotów upraw-
nionych do prowadzenia kształcenia, dopełnił obowiązku wydania kart kształcenia uczestnikom szkoleń.

Z poważaniem
Greta Kanownik

Dyrektor

Przypominamy!  

Jakie dane winna zawierać pieczątka osoby udzielającej świadczenia 

zdrowotne, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 10. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu:
a) nazwę podmiotu,
b) kod resortowy, stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
c) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu – w przypadku podmiotu leczniczego,
d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 

– w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
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e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII 
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej 
wyodrębniono komórki organizacyjne,
f) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) oznaczenie pacjenta zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy, przy czym określenie rodzaju dokumentu potwierdzającego tożsamość 
obejmuje jego nazwę oraz nazwę kraju, w którym został wystawiony;
3) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsul-
tację lub leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera i starszego felczera,
e) podpis;
4) datę dokonania wpisu;
5) informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, 
w szczególności:
a) opis udzielonych świadczeń zdrowotnych,
b) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży,
c) zalecenia,
d) informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach,
e) informacje o lekach, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych przepisanych pacjentowi na receptach lub zleceniach 
na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
6) inne informacje wynikające z odrębnych przepisów.
2. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej podpis, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, może być 
złożony oraz weryfikowany przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w § 80.

    Dyrektor
    SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego
    w Częstochowie

Zatrudni na stanowisko: Pielęgniarki
Miejsce wykonywania pracy: Szpital przy ul. Mirowskiej, Mickiewicza, Bony
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na etat
Wymaganie pracodawcy: aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
Kontakt: Naczelna pielęgniarka tel. 34 370 21 04

PRACA
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Jak się leczyć podczas wakacji?
PORADNIK

 Trwają wakacje. Niezależnie od tego, czy spędzają Państwo urlop w kraju, czy za granicą – jeżeli 
jesteście ubezpieczeni – macie Państwo prawo do świadczeń opieki medycznej.
Warto przypomnieć sobie, jak należy postępować w trakcie pogorszenia się Państwa stanu zdrowia – gdzie 
szukać pomocy, o jakich dokumentach pamiętać, wyjeżdżając na wakacje.

WAKACJE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I EFTA
 Państwa obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które regularnie opłacacie w Polsce będzie hono-
rowane również w krajach UE i EFTA. Dzięki niemu – w stanach nagłych, ale i podczas choroby będziecie 
Państwo mogli skorzystać z opieki zdrowotnej gwarantowanej w ramach publicznego systemu ubezpieczeń 
danego kraju. Dokumentem potwierdzającym Państwa prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubez-
pieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ EKUZ?
 Kartę mogą otrzymać osoby objęte w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz 
członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia. Ważność EKUZ zależy od kategorii ubezpieczonych – od 
2 miesięcy do 5 lat (w przypadku emerytów i rencistów „bezterminowych”). Jeżeli jednak w tym czasie 
utracicie Państwo status osoby ubezpieczonej w NFZ, karta traci ważność w tym samym dniu, w którym 
nastąpiła utrata statusu świadczeniobiorcy. Wówczas NFZ ma prawo domagać się zwrotu kosztów zwią-
zanych z udzielonymi Państwu świadczeniami po utracie uprawnień do nich.

JAK UZYSKAĆ EKUZ? 
 Jeśli planujecie Państwo wyjazd za granicę do państw UE / EFTA zapraszamy z wnioskiem o wydanie 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osobiście do Oddziału NFZ lub jednej z Delegatur. Zachę-
camy również do przesyłania wniosków korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zaleca się przesyłanie wniosków minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu, karty EKUZ 
wydawane są przez cały rok.
 Karty EKUZ dla osób np: pracujących, prowadzących działalność, członków rodzin, wydawane są 
na okres 1 roku, zatem można je wygenerować znacznie wcześniej niż planowany jest wyjazd, tym samym 
można uniknąć długiego oczekiwania w kolejkach w okresie ferii i wakacji.
 Jeśli w systemie informatycznym NFZ będziesz miał status: ubezpieczony – nie potrzebujesz 
dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubez-
pieczony, wówczas musisz okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie.
 Wyjątkiem są osoby powyżej 18. roku życia kontynuujące kształcenie i zgłoszone jako członek 
rodziny osoby ubezpieczonej – muszą one przedłożyć aktualny/ważny dokument potwierdzający kontynu-
ację nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką oraz dokument potwierdzający dopisanie do ubez-
pieczenia jako członek rodziny.
 Osoby, które są ubezpieczone z tytułu renty lub emerytury proszone są o posiadanie przy sobie 
dokumentu potwierdzającego te uprawnienia (legitymacja emeryta, rencisty).
 EKUZ jest bezpłatna i jeśli zgłosisz się po nią osobiście, zostanie wydana od ręki.

Ważność 
EKUZ 

zależy od 
kategorii 
ubezpie-
czonych



W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY SKORZYSTAĆ Z EKUZ?
 Zgłaszając się po pomoc medyczną, kartę należy pokazać możliwie jak najwcześniej lekarzowi lub 
administracji szpitala. Najczęściej potrzebny jest w takiej sytuacji dowód tożsamości. Musicie Państwo 
pamiętać, że jesteście traktowani tak samo, jak mieszkańcy danego kraju – w większości krajów UE/EFTA 
część kosztów jest pokrywana przez pacjentów na zasadzie opłat bezpośrednich. Jest to tzw. współpłacenie 
pacjenta (np. koszty hotelowe), które nie podlega finansowaniu przez NFZ. Przed urlopem warto spraw-
dzić, na ja
zakres bezpłatnej pomocy mogą Państwo liczyć w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
 Należy pamiętać, że prywatni lekarze nie honorują EKUZ. Za ich usługi płacicie Państwo sami, 
a NFZ nie zwraca tych kosztów. Przed wizytą radzimy więc upewnić się, jakie będą koszty wizyty – szcze-
gólnie w miejscowościach turystycznych, gdzie opieka gwarantowana jest często wyłącznie w gabinetach 
prywatnych. W takiej sytuacji warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które często umożliwia pokrycie 
kosztów leczenia. Przed jego wyborem warto dokładnie sprawdzić, co ono obejmuje i czy będzie wystar-
czające w miejscu, w którym będą Państwo wypoczywać.
 Płatny transport sanitarny. Pacjent w pełni ponosi koszty międzynarodowego transportu sanitarnego 
do Polski. W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego 
koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich UE/EFTA nie pokrywa powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może również obejmować inne koszty, do 
których finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym koszty tzw. wkładu własnego pacjenta.

JAK UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW LECZENIA PONIESIONYCH W KRAJACH UNII, JEŚLI 
NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO PRZY SOBIE EKUZ?

Jeżeli jesteście Państwo w stanie pokryć koszty leczenia z własnych 
środków, o ich zwrot możecie starać się składając odpowiedni wniosek 
dostępny w ŁOW NFZ. Oddział sprawdza, czy osoba składająca 
wniosek była ubezpieczona w NFZ oraz czy do wniosku dołączone 
zostały wymagane oryginały rachunków (różnią się w zależności od 
kraju – sprawdź). W przypadku braku karty zagraniczny świadczenio-
dawca może też skontaktować się bezpośrednio z NFZ, który w takiej 
sytuacji wystawia tzw. Certyfikat zastępujący EKUZ potwierdzający 
Państwa ubezpieczenie w kraju. Prosimy pamiętać o tym, że NFZ 
może zwrócić tylko pieniądze wydane na świadczenia, które są refun-
dowane przez państwo, w którym doszło do nieszczęśliwego zdarzenia 
w kwocie ustalonej przez tamtejsze instytucje finansujące powszechny 
system opieki zdrowotnej.

URLOP W KRAJU
Jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają Państwo prawo do korzystania ze świad-
czeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY MEDYCZNEJ?
Podczas urlopu poza miejscem zamieszkania mogą Państwo korzystać z różnych form pomocy medycznej:
•    lekarz podstawowej opieki zdrowotnej: mogą się Państwo zgłosić do przychodni, która opie-

kuje się pacjentami w miejscu Państwa pobytu. Poradnie POZ udzielają pomocy od poniedziałku 
do piątku pomiędzy 8.00 a 18.00. W poradni uzyskają Państwo informacje, gdzie szukać pomocy 
w godzinach wieczornych i w nocy oraz w dni wolne od pracy. Warto pamiętać, że jeżeli podczas 
urlopu przebywacie Państwo na terenie gminy, w której mieszkacie lub jednej z gmin sąsiadujących, 
chcąc uzyskać świadczenie, musicie się Państwo zgłosić do swojego lekarza pierwszego kontaktu;

•    nocna i świąteczna opieka zdrowotna: udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni 
powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej 
opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, Dyżurujący lekarz przyj-
muje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, 

Pacjent 
w pełni 
ponosi 
koszty 
międzyna-
rodowego 
transportu 
sanitarnego 
do Polski.
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medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do 
miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub 
wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

•    szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć: w razie nagłego urazu lub zachorowania macie 
Państwo do dyspozycji szpitalną izbę przyjęć lub w szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały te nie 
zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz 
kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia 
lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia,

•    pogotowie ratunkowe: w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach 
nagłych, powinni Państwo wezwać karetkę pogotowia ratunkowego dzwoniąc na numer 999 
lub 112.

•    stomatologiczna pomoc doraźna: w razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcze-
śniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej zporadni pracujących 
w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, 
a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. Lista poradni jest dostępna na stronie lokalnego 
oddziału NFZ lub pod numerem infolinii NFZ.

OPIEKA MEDYCZNA PODCZAS KOLONII?
Na obozach i koloniach opiekę medyczną Państwa dziecku zobowiązany jest zagwarantować organizator 
imprezy. Gdy tak się nie stanie, zawsze można skorzystać z pomocy miejscowego lekarza, który ma podpi-
saną umowę z NFZ. Warto to sprawdzić przed wyjazdem na kolonię.
Jeżeli organizator o to nie poprosił, powinni Państwo przekazać mu numer PESEL dziecka, który jest 
niezbędny podczas każdej wizyty u lekarza. Organizator kolonii może także poprosić Państwa o pisemną 
zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej (np. w trakcie wizyty u lekarza POZ dziecku musi towa-
rzyszyć jego opiekun prawny).
Jeśli Państwa dziecko cierpi na chorobę przewlekłą powinniście Państwo pamiętać o zaopatrzeniu dziecka 
w zażywane przez nie dotychczas leki i pisemnie poinformować opiekunów, na jakie leki lub na co dziecko 
jest uczulone.

LEKI PODCZAS WAKACJI
Jeżeli przyjmujesz stale leki, lub w pewnych okolicznościach musisz stosować szczególne środki doraźne (np. 
przerywające atak astmy), nie możesz zapomnieć o ich zabraniu ze sobą. Jeżeli nie planujesz brać większego 
zapasu leków, możesz zabrać dodatkową receptę.
W przypadku wyjazdu za granicę – sprawdź, czy będzie ona honorowana w danym kraju. Warto również 
pamiętać o zabieraniu ulotek dołączonych do leków, aby móc sprawdzić np. możliwe działania niepożą-
dane lub sposoby podania leku. Jeżeli cierpisz na kilka schorzeń przygotuj listę leków, które przyjmujesz. 
W trakcie wizyty u lekarza, będziesz wiedział, co może przepisać, żeby leki nie wchodziły w interakcje.
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Jak chronić skórę przed słońcem podczas wakacji.

Lato to pora roku, podczas której nasza skóra jest szczególnie narażona na promieniowanie słoneczne. 
Z wakacji pragniemy wrócić z ładną opalenizną często zapominając o tym, by chronić się przed 
szkodliwym działaniem słońca.

Jedną z najpopularniejszych zasad bezpiecznego opalania jest ta, mówiąca o używaniu kosmetyków z filtrami 
ochronnymi. Obecnie na rynku dostępna jest cała gama kosmetyków do opalania: kremy, balsamy, olejki, 
i inne zawierające filtry UVA/UVB oraz naturalne składniki chroniące przed szkodliwym promieniowa-
niem słonecznym.

O tym, na ile skuteczny jest dany filtr informuje nas wskaźnik SPF (Sun Protection Factor). Im wyższy 
wskaźnik, tym większą zapewnia ochronę. Rozróżnia się następujące stopnie ochrony:
•    niska (SPF 1 – SPF 6),
•    średnia (SPF 8 – SPF 12),
•    wysoka (SPF 15 – SPF 25),
•    bardzo wysoka (SPF 30 – SPF 50),
•    ultrawysoka (SPF 50+).

Należy pamiętać, że używanie nawet ultrawysokiej ochrony (tzw. sun blocker) nie daje 100% ochrony przed 
promieniowaniem. Przy wyborze odpowiedniego kosmetyku należy zwracać uwagę na to, by w składzie 
znalazły się zarówno filtry UVA, które chronią m.in. przed starzeniem się skóry, jak również UVB – chro-
niące przeciw rumieniom i nadmiernej opaleniźnie.
O ochronę przeciwsłoneczną możemy zadbać również “od środka”. Wzbogacenie diety o produkty takie 
jak: marchew, pomidory, czy np. orzechy zapewni nam dodatkową ochronę.
Niewiele osób wie o tym, że by mieć ładną opaleniznę i jednocześnie chronić skórę przed słońcem możemy 
używać naturalnych olei. Najwyższą ochronę zapewniają:
olej z pestek malin (SPF 28-50),
olej z nasion dzikiej marchwi (SPF 38-40),
olej z kiełków pszenicy (SPF 20).
Specjaliści zgodnie twierdzą, że powinno się unikać opalania w godzinach 10:00 – 14:00. O ochronie prze-
ciwsłonecznej należy pamiętać również wtedy, gdy słońce jest za chmurami.
Właściwa pielęgnacja skóry zapewni zdrowie i ładny wygląd. Pamiętajcie o tym, podczas słonecznych kąpieli.

O ochronę 
przeciw-
słoneczną 
możemy 
zadbać 
również 

“od środka”
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„Najlepsze życzenia to marzeń spełnienia.

Bo cóż piękniejszego, niż własne marzenia?

Wiek emerytalny po to jest nam dany,

by realizować niespełnione plany.”

Składamy serdeczne gratulacje!!!
Pani

Izabeli Kaczmarek

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w związku z zakończeniem pracy zawodowej i zasłużonym przejściem na emeryturę

Podziękowania za długoletnią sumienną pracę, życzenia radości, zdrowia na dalsze lata składają

Naczelna Pielęgniarka Szpitala, Koleżanki Pielęgniarki Oddziałowe, Współpracownicy.

oraz

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,  
że w drugim półroczu 2019 roku planuje uruchomić następujące kursy : 

Kursy kwalifikacyjne
•  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – 

kurs dla pielęgniarek 
•  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla 

pielęgniarek 
•  Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek 
•  Pielęgniarstwo ratunkowe – kurs dla pielęgniarek systemu
•  Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek 
•  Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – 

kurs dla pielęgniarek 
•  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny 

dla pielęgniarek 
•  Pielęgniarstwo geriatryczne – kurs kwalifikacyjny dla 

pielęgniarek
•  Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla położnych 
•  Pielęgniarstwo operacyjne – kurs dla pielegniarek
Kursy specjalistyczne
•  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – kurs specjalistyczny 

dla pielęgniarek i położnych 
•  Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs 

specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•  Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
•  Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny 

dla położnych 
•  Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
•  Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
•  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 

u dorosłych – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•  Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs 

specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•  Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs 

specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•  Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 

i położnych 
•  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas 

porodu – kurs specjalistyczny dla położnych 
•  Onkologia ginekologiczna – dla położnych (nowe szkolenie)
•  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą 

Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
•  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs prze-

znaczony dla położnych 
•  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu 

systemowym nowotworów – kurs przeznaczony dla 
pielęgniarek 

•  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielę-
gniarek i położnych

Szkolenia specjalizacyjne – specjalizacje pielęgniarskie
•  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
•  Pielęgniarstwo internistyczne
•  Pielęgniarstwo geriatryczne
•  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
•  Pielęgniarstwo pediatryczne
Kursy dokształcające
•  Cewnikowanie pęcherza moczowego 
•  Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów 

naczyniowych 
Kursy jednodniowe
•  Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę 
Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać 
poniższe kryteria:
Do specjalizacji pielęgniarskiej:
•  posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
•  posiadać udokumentowane 2 lata pracy w zawodzie w ciągu 

ostatnich 5 lat
•  posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne
•  złożyć wniosek na specjalizację w Systemie Monitorowania 

Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK.
Do kursów kwalifikacyjnych:
•  posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
•  posiadać udokumentowane 6 miesięcy pracy w zawodzie. 
•  złożyć wniosek na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych – SMK.
•  posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne.
Do kursów specjalistycznych i dokształcających :
•  zgłoszenie w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracow-

ników Medycznych – SMK

Konzakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: 
Tel. 519 – 862-186 lub 34 324-12-51 wew. 407

Zgodnie z Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z dnia 17 maja 2018 roku, 

Pielęgniarki i położne ,które uczestniczą w kursach i szkoleniach 
finansowanych w całości lub częściowo refundowanych ze środków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, pocho-
dzących ze składek członkowskich nie uzyskują one jakiekolwiek 
przysporzenia swojego majątku. W konsekwencji w przedmiotowej 
sprawie po stronie pielęgniarek i położnych nie powstanie przychód 
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
a na Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie nie 
ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C.
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie w dniu 22 maja 2019 roku.

Podjęto uchwały w sprawie:
•    wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych – dwie położne,
•    udzielenia pomocy finansowej z Funduszu Ratowania Życia i Wypadków Losowych – jednej pielęgniarce, 
•    dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego - czterem pielęgniarkom,
•    stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

– dwie pielęgniarki,
•    anulowania adnotacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony jednej pielęgniarce,
•    zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony - jednej położnej, 
•    dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – 

jednego organizatora,
•    dokonano dwóch wpisów zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielę-

gniarek i położnych. – jednego organizatora,
•    wydano jedną decyzję w sprawia odmowy udzielenia pomocy finansowej z funduszu ratowania życia 

i wypadków losowych.
•    zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony - dwum pielęgniarkom, 
•    wykreślenia z rejestru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
•    w Częstochowie - dwie pielęgniarki. 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Podjęto uchwały w sprawie:
•    wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych – cztery pielęgniarki i jedna położna,
•    udzielenia pomocy finansowej z Funduszu Ratowania Życia i Wypadków Losowych – dwie pielęgniarki,
•    stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

– czterem pielęgniarkom,
•    anulowania adnotacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony - jednej pielęgniarce,
•    zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony - trzem pielęgniarkom, 
•    wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych – czterem pielęgniarkom,
•    skierowania na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu - jedna pielęgniarka,
•    wydania zaświadczenia stwierdzającego posiadane kwalifikacje zgodne z wymogami Unii Europejskiej – 

trzem pielęgniarkom,
•    przyznania dofinansowania kosztów kształcenia – dwudziestu pielęgniarkom. 
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2 Kondolencje 2

,,Umarłych wieczność dotąd trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci…”
 W. Szymborska

Pani Annie Kapral

Pielęgniarce Oddziału Urologii Miejskiego Szpitala 
Zespolonego, 

ul. Mirowska w Częstochowie
 wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy

Składają; Naczelna Pielęgniarka, współpracownicy 
Oddziału Urologii 

oraz
Przewodnicząca i Okręgowa Rada Pielęgniarek  

i Położnych w Częstochowie

……Nie pytam, Cię, Boże dlaczego ją zabrałeś, 
lecz dziękuję za to, że nam ją dałeś…..

 
Pani Annie Ociepa

Pielęgniarce Koordynującej Szpitala
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 

z powodu śmierci 

Mamy

Składają; Dyrekcja Szpitala, Pielęgniarka Naczelna, 
koleżanki i koledzy Miejskiego Szpitala Zespolonego, 

ul. Bony w Częstochowie oraz
 Przewodnicząca i Okręgowa Rada Pielęgniarek  

i Położnych w Częstochowie.

…,,W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg, Ci, którzy tutaj w bólu zostali...”

Pani Marcie Goundorov

Położnej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza w Częstochowie
 słowa otuchy i współczucia z powodu tragicznej śmierci

Męża

Składają; Pielęgniarka Naczelna, zespół Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
oraz 

Przewodnicząca i Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie.
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