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Bo¿ena DWORSKA

TRUDNE DECYZJE
Cokolwiek potrafisz lub mylisz, ¿e potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potêgê i magiê.
Johann W. Goethe
Plac zabaw, dzieci rozbawione beztrosko buduj¹ce zamki
z piasku, hutawki ma³ymi bucikami siêgaj¹ce do nieba, karuzele wiruj¹ce w ob³okach. Beztroskie dzieciñstwo koñcz¹ce siê z chwil¹ dwiêku pierwszego dzwonka.
- Ja nie chcê iæ do szko³y, chce siê bawiæ! - krzyczy
dziecko.
- Nie p³acz - mówi matka.
- W szkole jest bardzo fajnie, nauczysz siê literek i bêdziesz móg³ sam czytaæ bajki.
- Wolê ogl¹daæ w telewizji - mówi malec.
Matka zamyli³a siê i po chwili rzek³a:
- Wiem, ¿e siê boisz, to pocz¹tek doros³ego ¿ycia, uwierz
mi nie jest tak le.
- Zawsze mo¿esz zachowaæ w sobie Piotrusia Pana i byæ
szczêliwym.
- Dobra, dobra, ale bêdê musia³ wczeniej wstawaæ i jeæ
niadanie
- Wolê zostaæ w domu i ogl¹daæ teleranek.
Matka zastanawia³a siê nad argumentami, które przekona³yby syna. Wieczorem ch³opiec zagor¹czkowa³, rodzice z niepokojem zastanawiali siê czy to jaka choroba, czy reakcja
na stres. Wezwali lekarza.
- Witam ciê drogi ch³opcze!
- Jak siê masz, boli Ciê co? - zapyta³ pan doktor.
- Tak boli.
- Hmmm Tu jest serce.
- Taaak?! A sk¹d pan wie?
- Widzisz, chodzi³em do szko³y, póniej poszed³em na
studia i zosta³em lekarzem.
- Ja nie chcê iæ do szko³y.
- Dlaczego?
- Nie chcê byæ doros³y, przestanê lataæ!
- Widzê, ¿e doskonale znasz Piotrusia Pana i jeste z nim
w wielkiej przyjani.
- Tak, jest moim bohaterem!
Jeszcze przez chwilê rozmawiali, a ¿egnaj¹c siê powiedzia³:
- Pewnie siê jeszcze spotkamy
Malec d³ugo myla³, poczym owiadczy³:
- Mamo, tato, podj¹³em bardzo wa¿n¹ decyzje, jutro pójdê do szko³y.
Rodzice spojrzeli na siebie, przytulili mocno syna i westchnêli
***
Minê³o wiele lat, z ch³opca wyrós³ mê¿czyzna, rodzicom
przyby³o siwych w³osów, z trosk¹ parzyli jak dorasta, jakie
podejmuje decyzje i czy bêdzie szczêliwy.
- Mamo, tato, ¿eniê siê - którego dnia owiadczy³ w przelocie.
- Porozmawiajmy, to powa¿na decyzja, musisz? - zapyta³ ojciec.
- Nie, ale bardzo chcê - jestem naprawdê zakochany!
Wesele by³o skromne, bo m³odzi chcieli pojechaæ w podró¿
polubn¹ do Tybetu. Rodzice odradzali tak daleki wyjazd.
- Dzisiaj jest niebezpiecznie, terroryzm, bomby
- Wszystko bêdzie dobrze, jestem w czepku urodzony!
Samolot ju¿ odlecia³, a rodzice d³ugo jeszcze stali na lotnisko i wpatrywali siê w znikaj¹cy punkt.
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- Tak, dzieci wychowuje siê dla wiata - cicho wyszepta³a matka.
- Ale dzisiaj wiat jest zwariowany - dopowiedzia³ ojciec.
Dziwny niepokój ogarn¹³ rodziców. Syn w ostatnim czasie
bardzo siê zmieni³ i ta pochopna decyzja o lubie. Pierwszy
telefon jaki otrzymali zawiera³ krótk¹ informacjê:
- Dolecielimy szczêliwie.
- Gdzie Kuba? - zapyta³a matka.
- Zaszy³ siê w klasztorze, przecie¿ wiecie, ¿e interesujê
siê buddyzmem.
Po przylocie z Tybetu Kuba, rzadko kontaktowa³ siê z rodzicami, przyjació³mi, przesta³ rozmawiaæ z ¿on¹, znikn¹³ dawny zapa³, humor. Ojciec postanowi³ porozmawiaæ w cztery
oczy z synem.
- Co siê dzieje Kuba, chcê ci pomóc!
- Tato, nie wiem jak mam ¿yæ. Dokona³em z³ych wyborów,
nie te studia, za wczenie ma³¿eñstwo. Na dodatek by sprostaæ
wymaganiom zacz¹³em pod koniec studiów braæ amfetaminê.
- Je¿eli chcesz zmieniæ swoje ¿ycie, ale tak naprawdê to
je zmienisz.
Przytuli³ syna i zap³aka³.
Przychodnia by³a prawie pusta pod gabinetem tylko jeden
cz³owiek.
- Pan do doktora?
- Tak.
Po chwili w drzwiach stan¹³ lekarz:
- Zapraszam do gabinetu.
Jakie by³o zdziwienie Kuby, kiedy zobaczy³ te same oczy,
które pamiêta³ z dzieciñstwa.
- Panie doktorze, tak mi wstyd, wszystko u³o¿y³o siê nie
tak jak chcia³em. Proszê mi pomóc!
- Drogi ch³opcze spróbujê ci pomóc, je¿eli naprawdê
tego chcesz. Co ciê nie zabije, to ciê wzmocni. Ka¿dy mo¿e
upaæ, lecz sztuk¹ jest siê podnieæ.
***
W sali wyk³adowej zgromadzi³y siê t³umy ludzi.
- Panie profesorze, zainteresowa³ mnie pañski wyk³ad.
- Tak? A co ciê tak zainteresowa³o m³oda damo?
- Piotru Pan - symbol wolnoci, fantazji i magii. Odwaga, z jak¹ Pan o tym mówi³, a przecie¿ jest pan doros³y.
- Gdyby ka¿dy z nas zachowa³ w sobie Piotrusia Pana,
Alicjê z Krainy Czarów pewnie by³oby lepiej na tym wiecie.
- Jest pan idealist¹?
- Tak, bo wierzê w cz³owieka.
- Panu siê uda³o!
- Tobie te¿ siê uda, pod jednym warunkiem
- Jakim? - przerwa³a zniecierpliwiona studentka.
- Pos³uchaj - mówi³ ³agodnym g³osem. Malarz, kiedy maluje obraz nie myli za ile go sprzeda, tylko jak bêdzie wygl¹da³. Przygotowuje p³ótno, poczym dobiera kolory, myli
o tworzeniu. Widzisz, ka¿dy dzisiaj mówi za ile... za co
a ja po latach pytam po co?... dla kogo
- I to panu wystarcza?
- Tak, bo ¿ycie to tworzenie, ka¿dy ma swoje p³ótno i pêdzel i tylko od nas zale¿y czy powstanie dzie³o sztuki, czy kicz.
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WYBORY 2005
Drodzy Czytelnicy
Tegoroczny wrzesieñ, pomimo nadchodz¹cej aury
jesiennej, zapowiada siê na najgorêtszy miesi¹c roku.
A to za spraw¹ dwóch naraz kampanii wyborczych: parlamentarnej i prezydenckiej. Jak widaæ dwa w jednym
to nie tylko sfera szamponów i kosmetyków.
O ile kampania prezydencka jest g³ównie medialnym i ulicznym (bilbordowym) widowiskiem, o tyle
kampania parlamentarna mo¿e okazaæ siê wa¿nym, czy
nawet prze³omowym momentem dla rodowiska pielêgniarskiego. W minionych latach przekonalimy siê
wielokrotnie (i nadal przekonujemy) jak bardzo sytuacja materialna, zawodowa i edukacyjna pielêgniarek
i po³o¿nych zale¿y od prawa stanowionego w Sejmie
i gabinetach ministrów, od rozeznania (raczej jego braku) w sprawach naszego rodowiska - zaledwie kilkuset pos³ów i senatorów. Chyba ¿adna grupa zawodowa
nie by³a tak, jak my poddana dzia³aniom chybionych,
z³ych ustaw i rozporz¹dzeñ. Ci, którzy je tworz¹ zmieniaj¹ siê, a my latami odczuwamy skutki czyjego ignoranctwa, braku rozwagi, czy znajomoci tematu.
Nie pozwólmy by nadal decydowano o nas  bez nas!
Ju¿ pierwszy krok zrobilimy. Kieruj¹c siê wypracowanymi w Programie Political Leadership celami
lobbingowymi i wzorami angielskich kolegów podjêlimy starania o wprowadzenie naszych przedstawicieli do Parlamentu. W ca³ym kraju na listach kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu znalaz³o siê 5 pielêgniarek, wród nich nasza kole¿anka
z Ma³opolski - Maria Sko³uba. Równie¿ z listy PSL w
Ma³opolsce kandyduje do Senatu Przewodnicz¹cy
MOIPiP Tadeusz Wadas. Zachêcam do przeczytania
wywiadów z nimi, które jak s¹dzê przybli¿¹ ich sylwetki i przekonaj¹ Was do udzia³u w wyborach.
Nie zmarnujmy szansy. Powalczmy o to, by nasz
g³os by³ s³yszany nie pod Sejmem, ale w Sejmie.
(-) Janina £êgosz

NRPiP/V/13/05 Warszawa, dnia 30.08.2005r.
Pani / Pan
Przewodnicz¹ca / Przewodnicz¹cy
Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych
Szanowni Pañstwo, Drogie Kole¿anki i Koledzy,
Zbli¿aj¹ siê wybory parlamentarne, dla naszego rodowiska by³oby korzystnie, gdyby do Parlamentu kandydowa³a jak najwiêksza liczba naszych kole¿anek
i kolegów - i oczywicie - jak najwiêksza liczba uzyska³a mandaty. To czy tak siê stanie, w du¿ej mierze
zale¿y od nas; kto jak kto - ale na naszych kandydatów
my powinnimy g³osowaæ masowo. Jest nas tyle, ¿e jestemy w stanie znacznie zwiêkszyæ szansê tych, którym ofiarujemy swoje g³osy. W naszym interesie powinni to byæ reprezentanci naszego rodowiska zawodowego: znaj¹cy i rozumiej¹cy jego problemy i potrzeby, a w zwi¹zku z tym z oddaniem pracuj¹cy na jego
rzecz. Mówiê to z pe³nym przekonaniem, a przy tym
nie bojê siê pos¹dzenia o promowanie swoich. Pielêgniarki i po³o¿ne domagaj¹c siê przyznania wiêkszej
roli dla swoich zawodów, walcz¹ jednoczenie
o zdrowszy system ochrony zdrowia i lepsze zdrowie
dla Polaków. A wiêc pielêgniarki i po³o¿ne w Parlamencie to lepsza opieka zdrowotna dla obywateli! To
szansa na odbicie siê systemu ochrony zdrowia od dna!
A zatem zachêcam Pañstwa do g³osowania na naszych kandydatów. G³osujcie na pielêgniarki i po³o¿ne.
Z wyrazami szacunku
Prezes
(-) El¿bieta Buczkowska

Wywiad z Tadeuszem Wadasem, przewodnicz¹cym MORPiP,
kandydatem do Senatu RP
Jest du¿a szansa, ¿e rodowisko pielêgniarskie uzyska liczn¹ reprezentacjê w parlamencie. Jest Pan jednym z kandydatów. Czy ta reprezentacja /w Polsce
startuje 6 osób/ ma szanse co zdzia³aæ dla Waszego
rodowiska?
n Bardzo siê cieszê, ¿e kilka kole¿anek z ca³ej Polski
kandyduje do parlamentu, g³ównie z listy PSL- jako
osoby bezpartyjne. Widzê w tym szansê na zdoby-
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cie mandatów, co sprawi, ¿e g³os naszego rodowiska bêdzie s³yszalny.
Jakie najwa¿niejsze problemy powinny byæ rozwi¹zane przez ustawodawcê, czyli przysz³y Parlament?
n Najwa¿niejsza sprawa: praca i godziwa p³aca dla pielêgniarek, druga to: uporz¹dkowanie systemu kszta³cenia, trzecia: ujednolicenie dokumentacji medycz-

nej w Polsce oraz wprowadzenie standardów europejskich w pracy.
Jak Pan ocenia klimat polityczny do rozwi¹zania tych
problemów, oczywicie po wyborach?
n Mylê, ¿e je¿eli chocia¿ jedna pielêgniarka bêdzie
reprezentowaæ nasze rodowisko w parlamencie,
to bêdziemy mieæ wiêksze mo¿liwoci na z³o¿enie
interpelacji, projektów zmian w ustawie o zawodzie. Wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie nas reprezentowaæ wiêcej, mo¿liwe, ¿e nawet 6 osób,
sekstet to jeszcze nie orkiestra, ale mo¿na ju¿ mówiæ silniejszym g³osem o sprawach wa¿nych dla
rodowiska.
Startuje Pan z listy PSL, dlaczego w³anie z niej?
n To by³a jedyna partia zainteresowana zaproszeniem pielêgniarek do startu w wyborach. PSL z³o¿y³ mi tak¹
propozycjê. St¹d decyzja.
Czy ma Pan pomys³ na zatrzymanie odp³ywu pielêgniarek na Zachód?
n Jedyny skuteczny sposób to podwy¿szenie uposa¿enia
pielêgniarkom. I to szybko Kolejne rzesze kole¿anek wyje¿d¿aj¹.

nieludzkie, pracownicy zostali pozostawieni sami sobie. Ja zawsze jestem po stronie s³abszych, dlatego walczy³em o zabezpieczenie zwalnianych ludzi. Z pomylnym skutkiem.
W³¹czy³ siê Pan równie¿ w konflikt ZOL-u Serdeczna
Troska z NFZ. To tak¿e mo¿na zaliczyæ na konto Pañskiego sukcesu.
n Bardzo trudna sytuacja, NFZ wypowiedzia³ umowê placówce, gdzie przebywa 100 pensjonariuszy, nie przedstawiaj¹c dowodów uchybieñ. Jest
to nowoczenie i wzorcowo prowadzona placówka, dowiadczonymi dobrze przygotowanymi pielêgniarkami. Pensjonariusze i ich rodziny chwal¹ nie tylko standard wyposa¿enia i us³ug pielêgniarskich, ale troskliwoæ, czu³e i ¿yczliwe traktowanie podopiecznych. Dziêki mojemu zaanga¿owaniu w negocjacje z NFZ, placówka zosta³a
uratowana. Fundusz wycofa³ siê z rozwi¹zania
umowy.
Panie przewodnicz¹cy, Pana has³o wyborcze?
n Zamiast has³a wolê przytoczyæ moje ¿yciowe credo:
w zdrowiu i chorobie zawsze z ludmi.

Jak Pan ocenia obecny system kszta³cenia w
zawodzie?
n To system do poprawki, jest nieuporz¹dkowany, wymusza na pielêgniarkach kszta³cenie na licencjacie pomostowym. A to jest
niepotrzebne. Powinny - na zasadach praw
nabytych -, mieæ uznanie kwalifikacji zawodowych, zarówno pielêgniarki po liceach, jak i po studium medycznym. O to
walczê i bêdê walczy³ nadal.
Czy jako senator bêdzie Pan zajmowa³ siê tylko problematyk¹ s³u¿by zdrowia?
n Sprawy naszego rodowiska s¹ najwa¿niejsze, ale chcê rozwi¹zywaæ problemy ludzi,
którzy potrzebuj¹ pomocy. A takich w naszym kraju nie brakuje. Nie s¹ mi obce,
równie¿ problemy rolników, sam pochodzê ze rodowiska wiejskiego.
Jest Pan znany w Ma³opolsce z trudnych negocjacji w konfliktach miêdzy dyrektorami
placówek medycznych a zwalnianymi pracownikami, czy jak siê to okrela redukowanymi.
n Zwalniani pracownicy musz¹ mieæ komfort i bezpieczeñstwo, je¿eli dochodzi do
tak dramatycznej sytuacji, jak likwidacja
placówki, powinni byæ informowani o dzia³aniach podejmowanych przez organ za³o¿ycielski. Ostatnio taki przyk³ad ignorowania pracowników mielimy w likwidowanym Szpitalu Kolejowym w Krakowie.
Przykro to stwierdziæ, ale by³y to dzia³ania
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Rozmowa z Mari¹ Sko³ub¹, kandydatk¹ do Sejmu RP
Dlaczego zdecydowa³a siê Pani kandydowaæ?
n Od wielu lat jestem zwi¹zana ze s³u¿b¹ zdrowia,
od szko³y pielêgniarskiej poprzez studia na Uniwersytecie i wieloletni¹ prace zawodow¹. Styka³am siê
i stykam z ró¿nymi problemami, które utrudniaj¹
nam wykonywanie zawodu, a niektórych wrêcz
sk³aniaj¹ do jego porzucenia lub wykonywania
poza krajem. Wiele z tych problemów mo¿na rozwi¹zaæ poprzez w³aciwe przepisy, zgodne z potrzebami spo³ecznymi.
Kogo chce Pani reprezentowaæ w przysz³ym Sejmie?
n Przede wszystkim moje najbli¿sze rodowisko - czyli
pielêgniarki i po³o¿ne, ale równie¿ pacjentów. Bo
m¹dre rozwi¹zania prawne powinny uwzglêdniaæ
przede wszystkim dobro pacjenta, a jednoczenie
umo¿liwiaæ pielêgniarkom jak najlepsze wykonywanie zadañ za satysfakcjonuj¹ce wynagrodzenie.
Uwa¿am, ¿e zmiana systemu wynagradzania pielêgniarek i po³o¿nych jest podstaw¹ do powstrzymania emigracji naszych kole¿anek za
granicê. Jak widzimy zjawisko to narasta, niestety, póki co problem przez polityków jest ignorowany, a ich krótkowzrocznoæ i skupienie na w³asnych doranych interesach doprowadziæ mo¿e
- w ca³kiem niedalekiej przysz³oci - do
powa¿nego niedoboru kadr pielêgniarskich, a co za tym idzie do ograniczenia
opieki pielêgniarskiej dla pacjentów.
Rzeczywicie to powa¿ny problem dla starzej¹cego siê spo³eczeñstwa.
n Dlatego te¿ nale¿y rozszerzaæ sferê
us³ug opiekuñczo-leczniczych, w czym
znakomicie sprawdzaj¹ siê ju¿ niektóre z nas, zak³adaj¹c tego typu placówki. Nie tylko ja podziwiam ich odwagê, bo w dzisiejszych realiach ekonomicznych i prawnych nie jest to proste. Uwa¿am, ¿e wprowadzenie korzystnych przepisów u³atwiaj¹cych zak³adanie i prowadzenie zak³adów opiekuñczo - leczniczych i pielêgnacyjnych, a przede wszystkim udostêpnienie korzystnych róde³ finansowania,
zachêci wiele kole¿anek do podjêcia
dzia³alnoci w tym zakresie. Bo zarówno wiedzê, umiejêtnoci, jak i wszystkie potrzebne kompetencje posiadamy,
jedyne czego nam brakuje to pieni¹dze na rozpoczynanie dzia³alnoci gospodarczej, ale to dlatego, ¿e zawsze
by³ymy t¹ najni¿ej uposa¿on¹ grup¹
zawodow¹.
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Jakie jeszcze tematy i sprawy s¹ Pani bliski?
n Wykonuj¹c od wielu lat zawód pielêgniarki stykam siê
nie tylko z problemami zdrowotnymi pacjentów, ale
te¿ z ich osobistymi tragediami, z ludzk¹ bied¹, ¿yciow¹ nieporadnoci¹. Czasem sprawc¹ tego jest bezduszne prawo i bezdusznoæ urzêdników. Zawsze pomaga³am i pomagam ludziom, dlatego te¿ w Sejmie bêdê
broniæ, tych którzy potrzebuj¹ opieki Pañstwa, którzy
na t¹ pomoc maj¹ prawo liczyæ: dzieci, osoby niepe³nosprawne, ludzie starzy, chorzy, rodziny wielodzietne, samotne matki lub ojcowie.
Jak widzi siê Pani w roli pos³anki?
n Przez ca³e ¿ycie uczciwie pracujê i utrzymujê rodzinê z pensji pielêgniarskiej, nie jestem osob¹ goni¹c¹
za pieniêdzmi, obce s¹ mi korupcja i nielegalne interesy. W Sejmie bêdê uczciwie i rzetelnie pracowaæ z
poczuciem odpowiedzialnoci wobec ludzi, którzy
mi zaufali.

NACZELNA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych

Poni¿ej publikujemy pismo W³adys³awa Puzonia - Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia
skierowane do Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w zwi¹zku z w¹tpliwociami w interpretacji przepisów
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie szkolenia pielêgniarek i po³o¿nych dokonuj¹cych przetaczania krwi i jej sk³adników (Dz. U. Nr 38, poz. 383).
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Prawny
MZ-PR-024-2386/KB/05

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2005 r.

Pani
El¿bieta Buczkowska
Prezes Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych

Szanowna Pani Prezes
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 czerwca 2005 r.
(znak: NRPiP/XII/75/05) dotycz¹ce w¹tpliwoci interpretacyjnych w zwi¹zku z treci¹ rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szkolenia
pielêgniarek i po³o¿nych dokonuj¹cych przetaczania krwi
i jej sk³adników, zwanego dalej rozporz¹dzeniem, Departament Prawny przedstawia nastêpuj¹ce wyjanienia.
Zdaniem Departamentu Prawnego, przepisy § 2 ust.
2 rozporz¹dzenia jednoznacznie wskazuj¹ wy³¹cznie na
szkolenie w zakresie uzupe³niaj¹cym jako te, które s¹
przeprowadzane nie rzadziej ni¿ raz na 4 lata. W zwi¹zku z tym, przepis nie dotyczy szkolenia w zakresie podstawowym, które ma charakter jednorazowy.
W zwi¹zku z tym, ¿e brak jest w rozporz¹dzeniu przepisów o charakterze przejciowym, nale¿y stwierdziæ, ¿e
nie ma podstaw prawnych do uznania szkoleñ w zakresie
podstawowym, odbytych przed dniem wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia za szkolenia w zakresie podstawowym w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia. W konsekwencji przyjêcia tego za³o¿enia nie mo¿na uznaæ, ¿e pielêgniarki lub
po³o¿ne, które odby³y szkolenia przed dniem wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, s¹ obowi¹zane do odbywania po tym
dniu wy³¹cznie szkoleñ w zakresie uzupe³niaj¹cym.

Równoczenie uprzejmie informujê, ¿e podjêto prace nad
zmian¹ przedmiotowego rozporz¹dzenia zmierzaj¹ce do
uznania przepisem przejciowym za równowa¿ne szkoleniom w zakresie podstawowym szkoleñ przeprowadzonych
przed dniem wejcia w przez podmioty, o których mowa w
art. 21 ust. l pkt 2 ustawy, odpowiadaj¹ce zakresowi okrelanemu w § 3 rozporz¹dzenia, ukoñczone przez pielêgniarki
i po³o¿ne w okresie 4 lat przed wejciem w ¿ycie rozporz¹dzenia, je¿eli szkolenia takie s¹ powiadczone zawiadczeniem wydanym przez podmioty, o których mowa w art. 21
ust. l pkt 2 ustawy. Ponadto, proponuje siê. aby pielêgniarki
i po³o¿ne by³y obowi¹zane do odbycia szkolenia w zakresie
uzupe³niaj¹cym w terminie 12 miesiêcy od dnia wejcia w
¿ycie rozporz¹dzenia. Powy¿sze rozwi¹zania spowoduj¹ zapewnienie w³aciwego stosowania przedmiotowego rozporz¹dzenia. Nale¿y zak³adaæ, ¿e niebawem otrzyma Pani projekt zmiany przedmiotowego rozporz¹dzenia w ramach
uzgodnieñ miêdzy resortowych.
Dyrektor
Departamentu Prawnego
(-) W³adys³aw Puzoñ
Radca prawny

Stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego
w sprawie: cewnikowania mê¿czyzn.
Z powodu licznych pytañ odnonie cewnikowania
mê¿czyzn przez pielêgniarki rodzinne oraz niedoprecyzowanym zapisem w kompetencjach pielêgniarki rodzinnej w kontraktach z NFZ. - cewnikowanie - uprzejmie wyjaniam, ¿e procedura ta dotyczy cewnikowania kobiet.
W trakcie realizacji programu kszta³cenia pielêgniarek
na poziomie licencjackim, a tak¿e magisterskim nie ma
æwiczeñ z zakresu cewnikowania u mê¿czyzn. St¹d pielêgniarki nie posiadaj¹ umiejêtnoci i kwalifikacji niezbêd-

nych przy wykonywaniu w/w zabiegu. Równie¿ program
kursu kwalifikacyjnego i specjalizacji z pielêgniarstwa rodzinnego nie obejmuje æwiczeñ cewnikowania mê¿czyzn.
Aby unikn¹æ komplikacji z powodu braku dowiadczenia w cewnikowaniu mê¿czyzn pielêgniarki rodzinne
nie powinny wykonywaæ tej procedury medycznej.
Konsultant Wojewódzki
ds. Pielêgniarstwa Rodzinnego
(-) mgr Izabela Æwiertnia
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Zbigniew CYBULSKI
Aplikant radcowski

Konsekwencje wprowadzenia
w ustawie o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej
zakazu wykonywania w zak³adach opieki zdrowotnej,
na podstawie umowy cywilnoprawnej
indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych
praktyk pielêgniarek, po³o¿nych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej oraz ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty wprowadzi³a bardzo istotn¹ zmianê w zakresie zasad wykonywania zawodów pielêgniarki i po³o¿nej.
Istniej¹cy w art. 27a ust. 1 ustawy o zawodach (...) - zakaz
wykonywania grupowych praktyk pielêgniarek, po³o¿nych
w zak³adach opieki zdrowotnej, na podstawie umów cywilnoprawnych zosta³ rozszerzony na indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki pielêgniarek, po³o¿nych.
Zmiana wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i z tym dniem indywidualne praktyki prowadzone na terenie zak³adów opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych bêd¹ musia³y zakoñczyæ swoj¹ dzia³alnoæ.
Wprowadzony przez cytowan¹ powy¿ej ustawê zakaz dotyczy indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielêgniarek, po³o¿nych prowadzonych
na podstawie umów cywilnoprawnych zarówno w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej,
jak i zak³adach niepublicznych.
Przyjêcie zakazu prowadzenia indywidualnych praktyk na terenie zak³adów opieki zdrowotnej podyktowane
by³o chêci¹ ochrony pielêgniarek i po³o¿nych, przed coraz czêstsz¹ praktyk¹ nak³aniania ich do rozwi¹zywania
umów o pracê i zak³adania indywidualnych praktyk, z którymi nastêpnie zak³ady opieki zdrowotnej podpisywa³y
umowy cywilnoprawne.
Pielêgniarka, po³o¿na zgadzaj¹ca siê na rozwi¹zanie umowy o pracê i przejcie na wiadczenie us³ug zdrowotnych na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej przez zak³ad
opieki zdrowotnej z prowadzon¹ przez ni¹ indywidualn¹ praktyk¹ decydowa³a siê na utratê wszystkich uprawnieñ pracowniczych wynikaj¹cych z przepisów prawa pracy.
Jako przedsiêbiorcy  pielêgniarki, po³o¿ne prowadz¹ce praktyki zarówno grupowe jak i indywidualne nie s¹
objête m. in. ograniczeniami dotycz¹cymi czasu pracy.
Zak³ad opieki zdrowotnej zawieraj¹c umowê cywilnoprawn¹ z pielêgniark¹ prowadz¹c¹ indywidualn¹ b¹d
grupow¹ praktykê nie jest zwi¹zany ograniczeniami zapisanymi w przepisach prawa pracy i mo¿e dowolnie
kszta³towaæ postanowienia takich umów.
Pielêgniarka, po³o¿na zawieraj¹ca jako przedsiêbiorca umowê cywilnoprawn¹ z zak³adem opieki zdrowotnej zobowi¹zuje siê do wykonywania na rzecz jego pacjentów, okrelonych w umowie wiadczeñ medycznych.
Za wykonywane wiadczenia otrzymuje ona ustalone
w umowie wynagrodzenie.
Z otrzymanego wynagrodzenia pielêgniarka musi sama
op³aciæ zaliczkê na podatek dochodowy, sk³adki na ubez-
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pieczenie spo³eczne i zdrowotne oraz pokryæ wszystkie
inne koszty funkcjonowania praktyki, w tym koszty ewentualnego zastêpstwa za okres, w którym np. ze wzglêdów
na przerwê wypoczynkow¹ nie bêdzie wiadczy³a pracy.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ pracownik rozwi¹zuj¹c umowê
o pracê i zawieraj¹c umowê cywilnoprawn¹ traci prawo
do urlopu. Je¿eli w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiêdzy pielêgniark¹  przedsiêbiorc¹, a zak³adem opieki zdrowotnej nie zastrze¿ono jej prawa do przerwy urlopowej, za któr¹ zachowuje ona prawo do wynagrodzenia to w okresach nie wiadczenia pracy bêdzie ona zobowi¹zana do zabezpieczenia zastêpstwa.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach
opieki zdrowotnej - dzienny czas pracy pielêgniarek, po³o¿nych wynosi 7, 35 godz. w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy. Powy¿szy przepis dotyczy jedynie pielêgniarek,
po³o¿nych wykonuj¹cych w zak³adzie opieki zdrowotnej
wiadczenia medyczne na podstawie umowy o pracê, nie
dotyczy natomiast pielêgniarek, które wykonuj¹ wiadczenia medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z pielêgniarkami prowadz¹cymi praktyki indywidualne b¹d grupowe. Brak ograniczenia maksymalnego czasu
pracy mo¿e doprowadzaæ do pracy ponad si³y, a jednoczenie stwarzaæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia pacjentów.
Pracownicy publicznych zak³adów opieki zdrowotnej rozwi¹zuj¹c umowê o pracê i zawieraj¹c z dotychczasowym pracodawc¹, jako przedsiêbiorcy umowê cywilnoprawn¹ tracili równie¿ uprawnienia do szczególnych wiadczeñ przys³uguj¹cych im zgodnie z ustaw¹
o zak³adach opieki zdrowotnej, takich jak:
- prawo do nagrody jubileuszowej (art. 62a ustawy o zoz),
- prawa do jednorazowej odprawy w zwi¹zku z przejciem na emeryturê lub rentê z tytu³u niezdolnoci do
pracy (art. 62b ustawy o zoz),
- dodatku sta¿owego (art. 62d ustawy o zoz).
Umowa o pracê charakteryzuje siê wiêksz¹ trwa³oci¹ ni¿
umowa cywilnoprawna zawierana z pielêgniark¹ - przedsiêbiorc¹, je¿eli umowa o pracê zosta³a zawarta na czas okrelony mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez pracodawcê jedynie
z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest uzale¿niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, je¿eli pracownik by³ zatrudniony krócej
ni¿ 6 miesiêcy,
- 1 miesi¹c, je¿eli pracownik by³ zatrudniony co najmniej 6 miesiêcy,
- 3 miesi¹ce, je¿eli pracownik by³ zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiadaj¹c umowê o pracê zawart¹ na czas nieokrelony pracodawca zobowi¹zany jest do podania przyczyn tego wypowiedzenia, tymczasem umowa cywilnoprawna mo¿e zostaæ przez ka¿d¹ ze stron wypowiedziana za przewidzianym w niej okresem wypowiedzenia bez
jakiekolwiek uzasadnienia.
Wród wielu uprawnieñ wynikaj¹cych w przepisów
prawa pracy pracownik traci³ równie¿ wszystkie uprawnienia wynikaj¹ce z ochrony trwa³oci stosunku pracy
w zwi¹zku z bliskim przejciem na emeryturê czy macierzyñstwem takie jak:
- zakaz wypowiadania przez pracodawcê umowy o pracê pracownikowi, któremu brakuje nie wiêcej ni¿ 4 lata
do osi¹gniêcia wieku emerytalnego, je¿eli okres zatrudnienia umo¿liwia mu uzyskanie prawa do emerytury,
- zakaz wypowiadania i rozwi¹zywania umowy o pracê w okresie ci¹¿y, a tak¿e w okresie urlopu macierzyñskiego pracownicy chyba, ¿e zachodz¹ przyczyny uzasadniaj¹ce rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia z jej winy.
W przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy
o pracê mo¿e on wnieæ odwo³anie do S¹du Pracy, je¿eli
uzna, i¿ wypowiedzenie umowy o pracê jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiedzeniu umów o pracê, równie¿ w przypadku rozwi¹zania umowy o pracê bez
wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwi¹zywaniu umów o pracê w tym trybie pracownik, mo¿e zwróciæ
siê do S¹du Pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy
na poprzednich warunkach b¹d odszkodowanie.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ wynagrodzenie
za pracê podlega szczególnej ochronie. Pracownik nie
mo¿e zrzec siê prawa do wynagrodzenia. Z wynagrodzenia za pracê po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegaj¹ potr¹ceniu tylko nale¿noci:
- egzekwowane na mocy tytu³ów wykonawczych na
zaspokojenie wiadczeñ alimentacyjnych, maksymalnie do wysokoci trzech pi¹tych wynagrodzenia,
- egzekwowane na mocy innych tytu³ów wykonawczych, zaliczki pieniê¿ne udzielone pracownikowi,
kary pieniê¿ne na³o¿one na pracownika zgodnie z art.
108 kodeksu pracy, maksymalnie do wysokoci po³owy wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 890 kodeksu postêpowania cywilnego kwota przeznaczona na wynagrodzenie pracowników jest
chroniona przed egzekucj¹ komornicz¹. Wyp³ata wynagrodzenia za pracê nastêpuje po z³o¿eniu komornikowi
odpisu listy p³ac. Z takiej ochrony nie korzystaj¹ rodki
pieniê¿ne przeznaczone na wyp³aty dla podmiotów, z którymi zak³ady opieki zdrowotnej zawar³y umowy cywilnoprawne, co w obecnej trudnej sytuacji finansowej polskiej
s³u¿by zdrowia ma istotne znaczenie gwarancyjne.
Wprowadzony w art. 27a ustawy o zawodach (...)
zakaz nie dotyczy zawieranych przez zak³ady opieki zdrowotnej umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia czy
umowy o dzie³o zawieranych z pielêgniarkami, po³o¿nymi jako osobami fizycznymi.
Pracodawcy, którzy nie bêd¹ chcieli nawi¹zywaæ stosunku pracy w dalszym ci¹gu bêd¹ mogli zawieraæ z pielêgniarkami, po³o¿nymi umowy cywilnoprawne.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ zgodnie z zawart¹ w art. 22 §
1 kodeksu pracy definicj¹ stosunku pracy  przez nawi¹zanie
stosunku pracy pracownik zobowi¹zuje siê do wykonywania pracy okrelonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego
wyznaczonym, a pracodawca do zatrudnienia pracownika
za wynagrodzeniem. Zatrudnienie na warunkach podanych
powy¿ej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez
wzglêdu na nazwê zawartej miêdzy stronami umowy.
Przepisy reguluj¹ce zawieranie umów o dzie³o zawarte
s¹ w art. 627  646 kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawart¹
w art. 627 definicj¹ przez umowê o dzie³o przyjmuj¹cy zamówienie zobowi¹zuje siê do wykonywania oznaczonego
dzie³a, a zamawiaj¹cy do zap³aty wynagrodzenia. Umowa
o dzie³o jest typow¹ umow¹ rezultatu. Osoba przyjmuj¹ca
zamówienie dzia³a na w³asny rachunek i nie jest nikomu
podporz¹dkowana. Od umowy o dzie³o nie s¹ odprowadzane sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne.
Ze wzglêdu na specyfikê zak³adów opieki zdrowotnej
wiêksze zastosowanie znajduj¹ tu jednak umowy zlecenia uregulowane przepisami zawartymi w art. 734-751 kc.
Przez umowê zlecenia przyjmuj¹cy zlecenie zobowi¹zuje
siê do dokonania okrelonej czynnoci prawnej dla daj¹cego
zlecenie. Jest to umowa starannego dzia³ania. od umowy zlecenia odprowadzane s¹ sk³adki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe. Ponadto od wszystkich umów zlecenia musi byæ
odprowadzana sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne.

Opinia w sprawie mo¿liwoci zatrudniania po³o¿nych w Domach Pomocy Spo³ecznej
Zasady wykonywania zawodu po³o¿nej uregulowane
s¹ w ustawie z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki
i po³o¿nej.
Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy - wykonywanie zawodu
po³o¿nej polega na udzielaniu przez osobê posiadaj¹c¹
wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, wiadczeñ zdrowotnych, a w szczególnoci
wiadczeñ pielêgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobiet¹, kobiet¹ ciê¿arn¹, rodz¹c¹ i po³o¿nic¹ oraz noworodkiem.
Ustawodawca w art. 5 zawar³ zwrot w szczególnoci co wskazuje, i¿ okrelony w nim katalog wiadczeñ zdrowotnych nie jest katalogiem zamkniêtym.
Rozwiniêcie katalogu znajduje siê w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 2 wrze-

nia 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju wiadczeñ zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielêgniarkê samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich wiadczeñ wykonywanych przez po³o¿n¹
samodzielnie (Dz. U. 1997 Nr 116, poz. 750).
W wietle obowi¹zuj¹cych przepisów brak jest podstaw do zatrudniania pielêgniarki na stanowisku po³o¿nej, a po³o¿nej na stanowisku pielêgniarki, co w ¿aden
sposób nie wyklucza, aby po³o¿ne by³y zatrudniane w Domach Pomocy Spo³ecznej jeli zakres wykonywanych
przez nie wiadczeñ jest zgodny z ich kwalifikacjami.
(-) Zbigniew Cybulski
Aplikant radcowski

9

UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI COLLEGIUM MEDICUM
WYDZIA£ OCHRONY ZDROWIA
INSTYTUT PIELÊGNIARSTWA

RENATA POCHYLCZUK

Postawy dzieci w wieku szkolnym wobec choroby przewlek³ej
Praca magisterskanapisana
w Zak³adzie Pielêgniarstwa Klinicznego CMUJ
pod kierunkiem dr Marii Kózki
STRESZCZENIE
Ka¿da choroba przewlek³a ma swoj¹ specyfikê, ró¿ny
przebieg i skutki oraz rokowanie, ale zawsze stanowi
trudne prze¿ycie emocjonalne dla cz³owieka. Przede
wszystkim jest jednym z najbardziej niepo¿¹danych zjawisk w ¿yciu dziecka, poniewa¿ zaburza jego zdrowie
bêd¹ce podstaw¹ rozwoju i osi¹ganej dojrza³oci. Jako
potencjalny stresor mo¿e stanowiæ czynnik ryzyka wyst¹pienia zaburzeñ w ró¿nych sferach ¿ycia dziecka i jego rozwoju psychospo³ecznym.
Dostêpne definicje choroby przewlek³ej uwzglêdniaj¹ wy³¹cznie aspekt medyczny, bior¹ pod uwagê g³ównie czas trwania, przebieg i medyczne skutki choroby,
pomijaj¹ natomiast jej psychospo³eczne nastêpstwa. Psychologowie wskazuj¹ na te cechy choroby przewlek³ej,
które powoduj¹, ¿e postrzegana jest jako szczególnie
uci¹¿liwa i trudna do zaakceptowania przez dziecko.
Wród tych cech nale¿y wymieniæ: d³ugotrwa³oæ choroby i jej leczenie, burzliwy przebieg, zale¿noæ od instytucji sprawuj¹cej opiekê medyczn¹, cierpienie fizyczne zwi¹zane z chorob¹ i sposobem leczenia, a tak¿e skutki
choroby i terapii.
Niekorzystny wp³yw choroby na rozwój fizyczny i psychiczny jednostki powoduje powa¿ne obci¹¿enia determinuj¹ce postawy, zachowania i uczucia.
Postawa wobec choroby jest jednym z wa¿nych czynników rokowniczych, który wp³ywa na funkcjonowanie
osoby chorej i przebieg terapii. Obni¿enie nastroju, biernoæ, depresja zaostrzaj¹ przebieg choroby, sprzyjaj¹
powstawaniu powik³añ i opóniaj¹ powrót do zdrowia.
Postawa aktywna i zaanga¿owanie w procesie leczenia
mobilizuj¹ organizm do walki z chorob¹, a rekonwalescencja nastêpuje szybciej.
Choroba przewlek³a jest czynnikiem zak³ócaj¹cym
prawid³owy rozwój dziecka, zarówno pod wzglêdem
fizycznym, psychicznym, a tak¿e spo³ecznym. Z jednej strony prowadzi do specyficznych zmian w budowie anatomicznej i funkcjonowaniu narz¹du, który
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zosta³ przez tê chorobê zaatakowany, a z drugiej strony wp³ywa niekorzystnie na ogólny rozwój fizyczny
i ruchowy. Utrudnia, a czasem nawet uniemo¿liwia pe³ny rozwój i optymalne wykorzystanie posiadanych
zdolnoci intelektualnych. Praca umys³owa wymaga od
tych dzieci du¿ego wysi³ku i wzmo¿onej aktywnoci.
Wielokrotne pobyty w szpitalu pozbawiaj¹ ich mo¿liwoci naturalnego obcowania i rozszerzania osobistych
dowiadczeñ poznawczych. Choroba stanowi du¿e zagro¿enie dla kszta³towania siê osobowoci dziecka.
Dzia³anie negatywnych bodców, zwi¹zanych z niezaspokojeniem wielu potrzeb biopsychospo³ecznych
nasila trudnoci emocjonalne u dziecka. Wzmaga poczucie ni¿szoci i zagro¿enia, niesta³oæ uczuæ, brak
wiary w siebie, nasila strach, a tak¿e obawy zwi¹zane
z w³asna osob¹, lêk przed niepowodzeniami szkolnymi, brakiem popularnoci oraz przed w³asn¹ nieudolnoci¹ i wadami fizycznymi.
Z ka¿d¹ chorob¹ przewlek³¹ wi¹¿e siê mniejsze lub
wiêksze uwi¹zanie np. do regularnego przyjmowania
leków, do regularnego trybu zabiegów, do urz¹dzeñ
medycznych. Niekiedy dochodz¹ do tego ograniczenia mo¿liwoci poruszania siê, spowodowane chorob¹, a tak¿e uzale¿nienie od innych osób oraz liczne
zakazy i sytuacje przymusu i koniecznoci. Wszystko
to znacznie ogranicza swobodê decydowania o sobie,
ogranicza wolnoæ, czyli prowadzi do ubezw³asnowolnienia.
D³ugotrwa³a choroba, wy³¹czaj¹c dziecko na d³ugie okresy z uczestnictwa w naturalnym rodowisku
spo³ecznym, wp³ywa tak¿e negatywnie na jego rozwój
spo³eczny.
Negatywny wp³yw choroby na rozwój spo³eczny
chorego dziecka jest szczególnie wyrany, gdy przerywa ono naukê szkoln¹ lub, gdy z powodu choroby nie
rozpoczyna nauki w zwyk³ym czasie. Liczne absencje
szkolne, zmiany klasy mog¹ wp³yn¹æ na rozlunienie

wiêzów kole¿eñskich z naturaln¹ grup¹ spo³eczn¹, któr¹ jest klasa.
Zjawisko to czêciej wystêpuje w pierwszych latach
nauki, gdy¿ w³anie w tym okresie najintensywniej rozwija siê proces integracji rówieniczej. W tym czasie,
gdy zdrowe dzieci uczestnicz¹ w ró¿nych sytuacjach
spo³ecznych, nawi¹zuj¹ kontakty z rówienikami i podlegaj¹ intensywnej socjalizacji, chore dziecko izolowane jest od tej sytuacji. Ich mo¿liwoci realizowania
kontaktów spo³ecznych ograniczaj¹ siê tylko do osób
przebywaj¹cych w domu rodzinnym lub w szpitalu,
stale w tych samych warunkach i sytuacjach. Najczêciej na problemy w funkcjonowaniu spo³ecznym nara¿one s¹ dzieci dotkniête dolegliwociami, które ograniczaj¹ aktywnoæ ruchow¹ lub powoduj¹ zmiany
w wygl¹dzie zewnêtrznym. Widocznoæ choroby go³ym okiem, zmiany wygl¹du, niski wzrost czy bladoæ,
czêsto jest powodem wstydu i skrêpowania wobec
zdrowych rówieników, poczucia innoci i mniejszej
wartoci, bycia gorszym i mniej atrakcyjnym.
Dziecko próbuje zrozumieæ, dlaczego choruje, na
czym polega jego choroba, jakie ograniczenia i dlaczego wnosi w jego ¿ycie. W wieku szkolnym samodzielnie poszukuje informacji na temat swojej choroby, a tak¿e podejmuje dzia³ania skutecznego radzenia
sobie z wymaganiami, które tworzy sytuacja choroby.
Je¿eli dziecko choruje od pierwszych lat ¿ycia, to choroba stanowi niejako integraln¹ czêæ jego dzieciêcej
egzystencji, a stan somatyczny jest jedn¹ z wielu w³aciwoci jego ja fizycznego. Je¿eli wyst¹pi ona póniej, to niewielkie zmiany w samopoczuciu, otoczeniu, kontaktach i sytuacjach spo³ecznych wywo³uj¹
odmienne, czasami krañcowo ró¿ne reakcje emocjonalne oraz powoduj¹ dostrzeganie coraz to nowych
aspektów w³asnej choroby. Dzieci spostrzegaj¹ w³asn¹
chorobê w sposób subiektywny, ale zarazem realistyczny, s¹ w pe³ni wiadomi ograniczeñ, jakie mo¿e stworzyæ choroba. Bardziej pozytywnie oceniaj¹ aktualny
stan swojego zdrowia oraz najbli¿sze efekty leczenia
ni¿ nastêpstwa choroby w przysz³oci. Dla zdecydowanej wiêkszoci jest ona przeszkod¹ udaremniaj¹c¹
realizacjê i planów osobistych lub strat¹ rozumian¹
w kategoriach ponoszonych kosztów emocjonalnych,
czasowych i finansowych. Jest czynnikiem utrudniaj¹cym osi¹gniêcie dobrych wyników w nauce i ograniczaj¹cym wybór dalszej drogi edukacyjnej. Wiele dzieci s¹dzi, ¿e choroba zmarnowa³a im dzieciñstwo, jest
sta³ym ród³em ich udrêki z powodu ró¿nego rodzaju
ograniczeñ w aktywnoci zabawowej, ci¹g³ego unieruchomienia w ³ó¿ku i oddalenia od domu rodzinnego. Niektórzy rozumiej¹ j¹ jako korzyæ, wskazuj¹c
pewne przywileje, które przynosi im sytuacja choroby
np.: s³odycze, zwolnienia z obowi¹zków oraz opieka
ze strony matki. Mali pacjenci, pomimo pesymistycznej przysz³oci tworz¹ optymistyczn¹ wizjê swojego
doros³ego ¿ycia. Nie ma w nim miejsca na chorobê
i jej konsekwencjê. Tylko nieliczni przenosz¹ swój negatywny obraz dzieciñstwa na doros³e ¿ycie twierdz¹c,
¿e choroba zniszczy ich plany ¿yciowe i bêdzie ród³em udrêki. S¹ te¿ takie dzieci, które odnosz¹ siê do

swoich sytuacji pozytywnie, uznaj¹c chorobê za ten
wymiar swojego ¿ycia, który czyni je lepszym.
Analizuj¹c sytuacjê dziecka przewlekle chorego, mo¿na zauwa¿yæ wiele nieumiejêtnoci radzenia sobie ze
stresem, a zw³aszcza w podejmowaniu decyzji i kszta³towaniu postaw w ró¿nych sytuacjach zadaniowych, co
kreuje je na osobê psychicznie niedojrza³¹. Ta niedojrza³oæ objawia siê ma³¹ zaradnoci¹, znacznie zmniejszon¹ wytrwa³oci¹, a tak¿e unikaniem podejmowania decyzji, bezsilnoci¹ oraz znacznie zmniejszon¹ odpowiedzialnoci¹ za siebie oraz innych.
Poczucie choroby ma wp³yw na samoocenê oraz funkcjonowanie osoby chorej. Pozytywna postawa wobec
w³asnej choroby dynamizuje rozwój obrazu samego siebie oraz wzmacnia poczucie w³asnej wartoci.
Uwzglêdniaj¹c postawy dzieci z chorob¹ przewlek³¹
mo¿na je sprowadziæ do czterech typów:
n postawa egocentryczna, charakteryzuje siê tym, ¿e
dziecko domaga siê opieki i pomocy ze strony drugiego cz³owieka nawet wówczas, gdy nie s¹ potrzebne,
n postawa ucieczki wyzwala u dziecka lêk i niepokój
wobec sytuacji trudnych,
n postawa buntu i gniewu, charakteryzuje siê agresywnym zachowaniem dziecka,
n w postawie prawid³owej, dziecko docenia swoj¹
wartoæ, zdaje sobie sprawê z w³asnych ograniczeñ
i stawia sobie zadania na miarê w³asnych mo¿liwoci.
Wa¿n¹ rolê w kreowaniu postaw dziecka z chorob¹
przewlek³¹ odgrywaj¹ postawy rodziców. Gdy s¹ one
prawid³owe, to wp³ywaj¹ korzystnie na rozwój osobowoci dziecka i jego funkcjonowanie. Szczególne znaczenie ma dla dziecka ich akceptacja, szacunek, wzmacnianie wiary w jego mo¿liwoci. Przy nieprawid³owych
postawach rodzicielskich dochodzi do przejciowych
lub wzglêdnie trwa³ych zmian w sferze psychicznej
dziecka, które mog¹ ujawniaæ siê w postaci obni¿enia
sprawnoci psychicznej, pogorszenia samopoczucia,
chwiejnoci emocjonalnej.
Celem mojej pracy by³o poznanie postaw dzieci
w m³odszym wieku szkolnym wobec w³asnej choroby.
Dla realizacji za³o¿onego celu pos³u¿y³am siê kwestionariuszem ankiety i skal¹ postaw wobec choroby (CATIS). Badania przeprowadzi³am na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego CMUJ w Krakowie, obejmuj¹c grupê 60 dzieci w wieku 7 - 12 lat, leczonych z powodu przewlek³ych chorób uk³adu oddechowego (astmy, przewlek³ego zapalenia oskrzeli) i przewlek³ych chorób narz¹du ruchu (wrodzonej ³amliwoci koci, skrócenia koñczyny dolnej).
W badanej grupie przewa¿a³y dzieci choruj¹ce powy¿ej 6 lat z rozpoznaniem choroby narz¹du ruchu. Czêstoæ hospitalizacji w badanej grupie by³a zró¿nicowana
i waha³a siê od 2 - 10 razy. W przedziale od 2 - 5 hospitalizacji przewa¿a³y dzieci z rozpoznaniem choroby uk³adu oddechowego natomiast w przedziale 6 - 10 hospitalizacji z chorob¹ narz¹du ruchu. redni czas hospitalizacji waha³ siê od 1 tygodnia do 1 miesi¹ca. Najd³u¿ej ho-
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spitalizacji wymaga³y dzieci ze schorzeniami narz¹du
ruchu. Choroba w badanej grupie doprowadzi³a do ograniczeñ g³ównie w zajêciach sportowych oraz szkolnych
i pozaszkolnych.
Postawy dzieci wobec w³asnej choroby by³y zró¿nicowane. Dominowa³y postawy pozytywne g³ównie w grupie dzieci z rozpoznaniem choroby narz¹du ruchu.
Do czynników, które mia³y wp³yw na pozytywne postawy badanych nale¿y zaliczyæ:
- wiek (dzieci w wieku 7 - 9 lat),
- rodzaj i ciê¿koæ schorzenia - (dzieci z chorob¹ narz¹du ruchu),

- czas trwania choroby - (do 5 lat),
- czêstoæ i redni czas hospitalizacji - (mniej hospitalizacji i krótszy czas).
W kszta³ceniu i szkoleniu pracowników ochrony zdrowia nale¿y uwzglêdniæ czynniki, które maja wp³yw na
postawy dzieci wobec choroby w celu skutecznego planowania opieki.
W planowaniu opieki nad t¹ grup¹ dzieci nale¿y
uwzglêdniæ edukacjê, wsparcie oraz wzmacniaæ poczucie w³asnej wartoci i niezale¿noci dla lepszej akceptacji swojej choroby przez dzieci.
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POZNAJMY SIÊ
Bo¿ena Bondyra
Naczelna Pielêgniarka

Zespó³ Opieki Zdrowotnej
w Olkuszu
Dzia³alnoæ medyczna Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Olkuszu prowadzona jest w Szpitalu Powiatowym licz¹cym 372 ³ó¿ka i 28 stanowisk,
w 46 Poradniach Specjalistycznych oraz Gminnym Orodku Zdrowia w Boles³awiu. W sk³ad
struktur ZOZ wchodzi tak¿e Zespó³ Ratownictwa
Medycznego - Pogotowie Ratunkowe, które zabezpiecza us³ugi dla ca³ego Powiatu Olkuskiego
licz¹cego ok. 110 tys. mieszkañców. Dyrekcja
ZOZ zatrudnia 362 pielêgniarki i 42 po³o¿ne.
Pocz¹tki Szpitala Powiatowego w Olkuszu
siêgaj¹ roku 1815. Szpital im. w. B³a¿eja
w okresie za³o¿enia posiada³ 36 miejsc. W
1922 r. utworzono oddzia³ zakany. W latach
1925 - 1928 szpital powiêkszy³ stan ³ó¿ek do
72. W 1955 r. utworzono Spo³eczny Komitet
Budowy Szpitala. Budowê obecnego szpitala
rozpoczêto w 1965 r. i trwa³a 7 lat. 15.02.1972r.
nast¹pi³o otwarcie nowowybudowanego SzpiSzpital Powiatowy w Olkuszu im. Franciszka Krzyszta³owicza
tala Powiatowego w Olkuszu na 301 ³ó¿ek.
Aktualnie pacjenci korzystaj¹ z us³ug szpitala w sk³ad, w najtrudniejszych chwilach ¿ycia równie¿ w okresie terktórego wchodzi 12 oddzia³ów szpitalnych. Blok Opera- minalnym zapewnia Poradnia Paliatywna, Dzienny Odcyjny i Dzia³ Anestezjologii. W oddzia³ach szpitalnych dzia³ Chemioterapii i Oddzia³ Opieki Paliatywnej.
pracuje 275 pielêgniarek i 34 po³o¿ne.
Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszcza³, ¿e w SzpiFunkcjê Naczelnej Pielêgniarki od 7 lat pe³ni mgr B. talu Powiatowym w Olkuszu m³ode kobiety bêd¹ mia³y
Bondyra. Kierownicz¹ kadrê pielêgniarsk¹ tworz¹ do- mo¿liwoæ rodziæ w wodzie i w obecnoci najbli¿szej
wiadczone, o du¿ym zaanga¿owaniu i otwarte na zmia- rodziny. Nowoczesna sala porodów rodzinnych i dony pielêgniarki oddzia³owe.
wiadczone po³o¿ne zachêcaj¹, aby narodziny twojego
Blok Operacyjny - Henryka Huczek,
dziecka odby³y siê w³anie w Olkuszu.
Dzia³ Anestezjologii - Anna Kasprzyk,
Pierwsze godziny ¿ycia noworodka wnikliwie obserOddzia³ Ginekologiczno - Po³o¿niczy - Teresa Cielak, wuj¹ kole¿anki pielêgniarki z Oddzia³u NoworodkoweOddzia³ Chirurgiczny - Danuta Rogalska,
go. Oddzia³ liczy 20 stanowisk noworodkowych i zatrudOddzia³ Noworodkowy - Maria Witas,
nia 12 pielêgniarek. Opieka nad noworodkami odbywa
Oddzia³ Wewnêtrzny I - Jadwiga Dêbciuch,
siê w systemie Rooming - im. Dziêki du¿emu zaanga¿oOddzia³ Wewnêtrzny II - Irena W¹s,
Oddzia³ Dzieciêcy - Ma³gorzata Gawron,
Oddzia³ Urazowo - Ortopedyczny - Ma³gorzata Kozio³,
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy - Ma³gorzata Adamczyk,
Oddzia³ Neurologii - mgr Danuta Kocjan,
Oddzia³ Psychiatryczny - Teresa Fejdasz,
Zespó³ Ratownictwa Medycznego - Gra¿yna Walczak.
Od 1998 roku szpital podlega³ ci¹g³ym przekszta³ceniom i zmianom. Utworzono 7 ³ó¿kowy Oddzia³ Opieki
Paliatywnej. W oddziale tym pracuje 9 pielêgniarek. Pacjenci objêci s¹ profesjonaln¹ opiek¹ personelu, który systematycznie podnosi³ kwalifikacje na kursach i szkoleniach
z zakresu opieki paliatywnej. Kompleksow¹ pomoc i opiekê

Kierownicza kadra pielêgniarska
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waniu oraz odpowiedzialnoci kole¿anek oddzia³ prowadzi pe³ny proces pielêgnowania. Dzi przy braku personelu medycznego b¹d minimalnych obsadach pielêgniarskich prowadzenie wnikliwej i pe³nej dokumentacji, która
wymaga czasu i przygotowania wydaje siê du¿ym sukcesem. Panie pielêgniarki opracowa³y w³asn¹ dokumentacjê, która jest na bie¿¹co analizowana i ulepszana.
W oddziale ka¿dy noworodek ma wykonane przesiewowe badanie s³uchu oraz USG stawów biodrowych.
Celem oddzia³u jest tworzenie atmosfery przychylnej
naturalnemu karmieniu. Oddzia³ noworodkowy to tak¿e
miejsce edukacji m³odych matek. To w³anie pielêgniarki wysz³y z propozycja uruchomienia ca³odobowej porady telefonicznej dla matek w zakresie pielêgnacji i ¿ywienia noworodka.
Nie sposób pomin¹æ kole¿anek pracuj¹cych w tzw.
Odcinkach Intensywnego Nadzoru funkcjonuj¹cych przy
Oddziale Chirurgicznym i Wewnêtrznym II. W Oddziale
Wewnêtrznym o profilu kardiologicznym wydzielono 7
³ó¿ek intensywnego nadzoru. Nad pacjentami czuwa 12
przeszkolonych i dowiadczonych pielêgniarek. Dobra
atmosfera i poczucie humoru pozwala im przetrwaæ najtrudniejsze chwile.
Dzi znacznie poprawi³y siê warunki pracy pielêgniarek Oddzia³u Chirurgicznego. Noworemontowany oddzia³
wieci czystoci¹ i przestronnoci¹. Zadowolenie z pracy
to tak¿e wyposa¿one i estetyczne stanowisko pracy.
Oddzia³ Urazowo - Ortopedyczny posiada akredytacjê, liczy 26 ³ó¿ek i tak jak ca³y szpital pe³ni ca³odobowo
ostry dy¿ur. Olkusz le¿y przy trasie A4 prowadz¹cej z Katowic do Krakowa jest miejscem wielu kolizji i wypadków drogowych. To w³anie tutaj trafiaj¹ pacjenci pod
opiekê dowiadczonych pielêgniarek. Oddzia³ przyjmuje rocznie ok. 1000 pacjentów.
Oddzia³ Dzieciêcy sk³ada siê z III odcinków: Dzieci
Starszych, Odcinka Niemowlêcego oraz Odcinka Obserwacyjno - Izolacyjnego. Posiada 35 ³ó¿ek na salach od 1
do 4 osobowych. Uwzglêdniaj¹c z³o¿onoæ leczenia dzieci
i koniecznoæ stworzenia im atmosfery zmniejszaj¹cej lêk
i niepokój zwi¹zany z chorob¹ i przebywaniem w obcym
rodowisku istnieje mo¿liwoæ pobytu matki z dzieckiem.
W opinii rodziców i dzieci w oddziale panuje przyjazna
i ¿yczliwa atmosfera. Dzieci mog¹ korzystaæ z bezp³atnego telefonu - telefon do mamy. Oddzia³ zapewnia fachowoæ, du¿e dowiadczenie personelu, a tak¿e przewiadczenie, ¿e g³ównym celem jego pracy jest wyleczenie chorego dziecka i szczêliwe wypisanie go do domu.

Po³o¿ne w sali porodów rodzinnych
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Sala Intensywnego Nadzoru Medycznego Oddzia³u
Wewnêtrznego II  zatrudnieni pracownicy

W szpitalu sprawnie funkcjonuje Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy wyposa¿ony w niezbêdny sprzêt i aparaturê. Trafiaj¹cy tutaj pacjenci uzyskuj¹ I pomoc, s¹ kierowani na oddzia³y szpitalne b¹d pozostaj¹ na kilkugodzinnej obserwacji. To w³anie tutaj pacjent ma pierwszy kontakt z pielêgniark¹
i opiek¹ medyczn¹. Wszystkie zatrudnione pielêgniarki zosta³y przeszkolone i odby³y wymagane kursy z zakresu ratownictwa medycznego. W ci¹gu doby z us³ug Oddzia³u
Ratunkowego korzysta ponad 100 osób. Du¿e obci¹¿enie
prac¹ powoduje równie¿ rotacjê personelu pielêgniarskiego,
ale przeszkolona pielêgniarka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odnajdzie siê na ka¿dym stanowisku pracy.
Od 1 lipca 2003 r. Zespó³ Pogotowia Ratunkowego
zosta³ ponownie w³¹czony w struktury ZOZ. W tak krótkim czasie pozyskano nowy tabor samochodowy. Posiadamy 2 nowe karetki marki Mercedes i 2 karetki z Niemiec w ramach wspó³pracy naszego Powiatu z Powiatem Niemieckim Kyffhauser. Wyposa¿enie karetek jest
pe³ne i zgodne z obowi¹zuj¹cymi standardami. Zespó³
liczy 24 pielêgniarki, 7 lekarzy, 6 ratowników medycznych, 4 sanitariuszy i 20 kierowców. Pielêgniarki dyspozytorki zosta³y w³¹czone w System Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
Kierownicza kadra pielêgniarska by³a inicjatorem utworzenia w ZOZ Olkusz Dzia³u Higieny Szpitalnej. W dziale
tym zatrudnianych jest 90 pañ salowych. Dobra organizacja pozwala na oszczêdne gospodarowanie rodkami czystoci oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy. Nale¿y nadmieniæ, ¿e Dzia³em Higieny Szpitalnej zarz¹dza pielêgniarka aktualnie studiuj¹ca w Wy¿szej Szkole Biznesu. Kole¿anki z okolicznych szpitali zasiêga³y informacji o zasadach funkcjonowania Dzia³u Higieny Szpitalnej. W³aciwe zarz¹dzanie i dobra organizacja pracy pozwoli³a dyrekcji nie zlecaæ us³ug sprz¹tania firmom zewnêtrznym.
Przedstawi³am Pañstwu krótk¹ charakterystykê kilku
oddzia³ów Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Szpital od
kilku lat znacznie zmieni³ swój wizerunek. Przeprowadzono wiele remontów, utworzono nowe oddzia³y i Poradnie Specjalistyczne. Od sierpnia 2005 r. funkcjonuje
Pracownia Tomografii Komputerowej. Dyrekcja i personel d¹¿y do ci¹g³ego podnoszenia jakoci wiadczonych
us³ug. Personel widzi potrzebê ci¹g³ego szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Aktualnie studiuje 15 pielêgniarek. Ca³okszta³t dzia³añ zatrudnionych pracowników zawiera siê w dewizie ¯ycie i zdrowie chorego
najwy¿szym dobrem.

Krystyna KLIMEK

SZTUKA ¯YCIA A STAROÆ
WPROWADZENIE
¯yjemy w czasach wielkich przeobra¿eñ i szybkich
zmian. Zmiany te dotycz¹ zarówno wiata zewnêtrznego jak równie¿ naszego cz³owieczeñstwa. Materializacja
¿ycia, dehumanizacja medycyny oraz os³abienie wiêzi
miêdzyludzkich sprawi³y, ¿e zgubiono gdzie po drodze
cz³owieka starszego, który zosta³ odsuniêty na margines
normalnego ¿ycia.
Jednym z najbardziej nabrzmia³ych problemów,
z jakimi wchodzimy do Unii Europejskiej, jest zagadnienie staroci i starzej¹cych siê spo³eczeñstw,
które nie s¹ odpowiednio przygotowane do pe³nienia swej roli spo³ecznej, zwi¹zanej z wiekiem ¿ycia.
Nie napawa optymizmem równie¿ sytuacja osób starszych w spo³eczeñstwie i rodzinie. Dostrzegamy
wzrost populacji ludzi starszych. Dzisiaj oni stanowi¹ ogromn¹ grupê i z powodu jej liczebnoci staj¹
siê spo³ecznym problemem. Spo³eczeñstwo coraz
bardziej odczuwa ciê¿ar emerytur, wszystkie domy
pomocy dla osób starszych s¹ przepe³nione. Znacz¹cy wzrost liczby ludzi starszych nast¹pi oko³o 2020
- 2025 roku.
W opublikowanym w maju 1998 roku raporcie wiatowej Deklaracji Zdrowia pt. Zdrowie dla wszystkich
w XXI wieku czytamy, ¿e WHO zaleci³a skoncentrowanie siê na formach opieki d³ugoterminowej wobec przewidywanego ci¹g³ego wzrostu zapotrzebowania na opiekê nad tymi grupami osób.
W Polsce powstaj¹ oddzia³y opiekuñczo - lecznicze dla osób starszych. Niektórzy autorzy pisz¹:
wiadczenie osobom w podesz³ym wieku us³ug pielêgnacyjno - opiekuñczo - medycznych na bardzo
wysokim poziomie jest nie tylko nakazem wynikaj¹cym z postêpu nauk medycznych i rozwoju cywilizacyjnego, ale równie¿ obowi¹zkiem humanitarnym i moralnym [Galus (red.), 1998].
Sta³e narastanie odsetka ludzi starszych we wspó³czesnym wiecie powinno zmusiæ spo³eczeñstwa do refleksji nad staroci¹ i jej konsekwencjami. Anna Panek
i Zofia Szarota - organizatorki ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zrozumieæ staroæ, która odby³a siê
w ramach Miêdzynarodowego Roku Seniorów w 1999
roku w Krakowie zauwa¿aj¹, i¿ trzeba (...) podejmowaæ zabiegi s³u¿¹ce znoszeniu negatywnych stereotypów towarzysz¹cych postrzeganiu staroci, popularyzacjê za³o¿eñ teorii aktywnoci czy te¿ teorii kompetencji
cz³owieka starszego. Bêd¹ one mo¿liwe, jeli wdro¿y
siê do praktyki edukacyjnej odpowiednie programy pro-

filaktyki, czyli wychowania do staroci [Panek, Szarota (red.), 2000, s. 8].
PROFILAKTYKA GERONTOLOGICZNA
Badania wykazuj¹, ¿e nie lubimy staroci i nie lubimy
starców, a jednak nigdy siê nimi nie interesowalimy tyle,
co teraz. Powsta³a nawet nowa ga³¹ nauki gerontologia.
Interesujemy siê osobami starszymi, ale nasze poczynania oparte s¹ na za³o¿eniu, ¿e starzenie jest smutne. Naprzeciw temu zjawisku winna wyjæ profilaktyka gerontologiczna przeciwdzia³aj¹ca skutkom smutnej zazwyczaj
staroci. Musi ona mieæ interdyscyplinarny charakter, akcentowaæ winna z jednej strony medyczny, a z drugiej
psychologiczno - spo³eczny wymiar problemu. Zabiegi
profilaktyczne wprawdzie nie chroni¹ nikogo przed starzeniem siê i staroci¹, która jest zjawiskiem nieuniknionym, ale daj¹ nadziejê ³agodniejszego przebiegu procesów zwi¹zanych z godnym starzeniem siê cz³owieka w
rodowisku troskliwych i ¿yczliwych mu ludzi.
Troska o akceptacjê staroci i godne ¿ycie winna le¿eæ w gestii rodziny, jak i instytucji j¹ wspieraj¹cych
czy te¿ wspomagaj¹cych. Pracuj¹c dla ludzi starszych pacjentów czy podopiecznych - musimy dobrze zdawaæ sobie sprawê z odchyleñ i zmian, jakie powstaj¹ w
ich psychice b¹d na skutek samego procesu starzenia
siê, b¹d te¿ czêsto w tym okresie wystêpuj¹cych przewlek³ych chorób. To, czy staroæ bêdzie aktywna, czy
niedo³ê¿na nie mo¿e ju¿ byæ tylko spraw¹ prywatn¹. Jej
jakoæ le¿y bowiem w interesie ogólnospo³ecznym.
Celem dzia³añ opiekunów winno byæ d¹¿enie do
opónienia procesu starzenia siê przez udzia³ w modyfikowaniu czynników odpowiedzialnych za przyspieszone starzenie siê miêdzy innymi: ocalenie ludzi starszych
od samotnoci, zapewnienie im wszechstronnego wsparcia, dodawanie otuchy, ³agodzenie stresu wynikaj¹cego
z przejcia na emeryturê, promocjê zdrowia, rewitalizacjê, a tak¿e d¹¿enie do podtrzymywania zdolnoci do
samoopieki tak d³ugo jak to jest mo¿liwe, aby nie dopuciæ do zniedo³ê¿nienia. W naszych rêkach jest wiêc zadanie, aby wspó³dzia³aj¹c z cz³owiekiem starszym pomóc mu osi¹gn¹æ jak najlepsz¹ jakoæ ¿ycia.
POSTAWY WOBEC STAROCI
Zarówno w rodzinach jak i instytucjach powo³anych do
opieki nad osobami starszymi, wci¹¿ za ma³o mówi siê o
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staroci w sposób otwarty i naturalny. Zmiana tych postaw mo¿e przyczyniæ siê do tego, by staroæ nie by³a
postrzegana przez otoczenie jak i przez osoby wchodz¹ce w ten etap ¿ycia, jako przera¿aj¹ca, budz¹ca niechêæ,
pogardê czy te¿ litoæ, ale jako naturalna i godna, która
nosi piêkne miano m¹droci [Sujak, 1987, s. 172].
Wród ludzi starszych wyró¿niamy dobrze i le przystosowanych do staroci. Dobrze przystosowani s¹ zadowoleni z ¿ycia, umiej¹ siê nim cieszyæ, lubi¹ rozrywki, przyjanie odnosz¹ siê do ludzi, chêtnie im pomagaj¹, wykazuj¹
raczej dobre zdrowie, aktywnoæ, bystroæ umys³u i szerokie zainteresowania, dbaj¹c sw¹ powierzchownoæ, niczym
nie ra¿¹ i nie sprawiaj¹ swoj¹ osob¹ k³opotów.
Natomiast z³e przystosowanie siê do staroci wyra¿a
siê w: braku zadowolenia, frustracji, konfliktach, wrogoci do ludzi, nastrojach depresyjnych i ró¿nego rodzaju
dziwactwach. Umys³ takich osób jest mniej sprawny
i sk³onny do zaburzeñ, a ogólny stan zdrowia niezadowalaj¹cy. Oczywicie, w ¿yciu codziennym spotyka siê
ró¿ny stopieñ przystosowania wzglêdnie nieprzystosowania do staroci. Niestety faktycznie obserwuje siê, i¿ wielu ludzi starzeje siê le.
W jednym z podrêczników czytamy: Ludzie, którzy
w m³odoci byli trudni we wspó³¿yciu z najbli¿szymi, na
staroæ gdy krytycyzm i hamulce psychiczne s³abn¹, czêsto staj¹ siê niezwykle uci¹¿liwi [Jab³oñski, Wysokiñska
- Miszczuk, 2000, s. 77]. Czêsto zatruwaj¹ ¿ycie otoczeniu ci¹g³ymi roszczeniami, lêkami czy urojeniami, choæ
nie s¹ to osoby otêpia³e czy psychotyczne. Choæ zd¹¿a
siê i odwrotnie, cz³owiek starszy mo¿e wyci¹gn¹æ wnioski ze swej m³odoci i budowaæ pogodn¹ jesieñ ¿ycia.
WSZYSCY JESTEMY SOBIE POTRZEBNI
Cz³owiek powinien ¿yæ w rodowisku pe³nym, bo jest to
warunek zdrowego spo³eczeñstwa. Zarówno osobom starszym, doros³ym jak i dzieciom jest potrzebna wzajemna
obecnoæ. Dzieci, m³odzie¿ i osoby w wieku dojrza³ym
nale¿y jak najwczeniej uwiadamiaæ, ¿e wejd¹ w przysz³oci w starszy wiek i staroæ. Nale¿y tak¿e informowaæ
m³odszych cz³onków rodziny, niejako z wyprzedzeniem
o sposobach pomocy dziadkom (...) oraz wspó³pracy z nimi [Jab³oñski, Wysokiñska - Miszczuk, 2000, s. 65].
Zazwyczaj dopiero z nieuchronnie nadchodz¹c¹ rzeczywistoci¹ przemijania zdobywa siê potrzebne dowiadczenie, co czasem jest za póno i bywa bolesne
oraz ma³o przydatne.
Kulturê spo³eczeñstwa rozpoznaje siê i ocenia na podstawie jego stosunku do ludzi starych [por. Minczkiewicz,
1999, s. 6]. Papie¿ Jan Pawe³ II w licie apostolskim do
m³odych z 1999 roku apelowa³ do jego adresatów, aby
najstarszych traktowali wielkodusznie i z mi³oci¹...
jako, ¿e potrafi¹ oni daæ im znacznie wiêcej, ni¿ mo¿na
to sobie wyobraziæ.
Podniesienie autorytetu osób starszych i ich godnoci
w spo³eczeñstwie mo¿e byæ pomocne w kszta³towaniu
i utrwalaniu postaw pokolenia m³odych wobec tej grupy spo³ecznej. S¹dzê, ¿e ro¿ne formy wzajemnych kontaktów mog³yby spe³niaæ wa¿n¹ rolê w integracji miêdzypokoleniowej.
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Jako swoist¹ formê aktywizacji i pomocy zapewniaj¹c¹ ludziom starszym poczucie przydatnoci i sprzyjaj¹c¹ ich integracji z otoczeniem nale¿y traktowaæ dzia³alnoæ na rzecz innych osób potrzebuj¹cych pomocy,
oraz na rzecz w³asnego rodowiska (...) co oznacza koniecznoæ zmiany postaw otoczenia wobec ludzi starszych a tak¿e postaw ich samych wobec w³asnej staroci, a wiêc z³amania stereotypu cz³owieka starszego jako
osoby biernej i zale¿nej od innych, staroci za - jako
okresu spo³ecznej degradacji [Halik (red.), 2002, s. 173].
SZTUKA ¯YCIA
Staroæ cz³owieka mo¿e byæ zarówno ciê¿kim brzemieniem tak dla niego samego jak i jego otoczenia, ale te¿
mo¿e byæ przecie¿ piêknym, w pe³ni aktywnym i szczêliwym okresem jego ¿ycia.
Celem tego artyku³u jest zwrócenie uwagi na fakt, ¿e
czynnikiem wp³ywaj¹cym na jakoæ i pe³niê ¿ycia osób
starszych jest miêdzy innymi sztuka ¿ycia. Polega ona na
wiadomym pomijaniu drobnych przykroci i wynajdywaniu przyjemnych wra¿eñ we wszystkim co nas otacza. Odpowiada za³o¿eniom estetyki, odznacza siê piêknem i harmoni¹.
W³¹czenie siê w sztukê ¿ycia zale¿y miêdzy innymi
od nas, osób pomagaj¹cych osobom starszym w akceptacji staroci, nauczeniu ich cieszenia siê z drobnych przyjemnoci, które niesie ¿ycie. Wszystko to nale¿y podejmowaæ, aby zagwarantowaæ im staroæ wype³nion¹ zadowoleniem i poczuciem sukcesu. Ludzie starsi potrzebuj¹
naszego wsparcia, aby pogodzili siê z ujemnymi stronami
¿ycia, jak i z perspektyw¹ bliskiej mierci. Zadaniem opiekunów jest przede wszystkim nauczenie i promowanie
u podopiecznych sposobów dzia³ania prowadz¹cych do
samowystarczalnoci, stymulowanie pozytywnego mylenia o sobie i innych ludziach i wpajanie im przewiadczenia, ¿e mog¹ i powinni pomimo choroby i u³omnoci prowadziæ tryb ¿ycia pe³nowartociowego cz³owieka.
Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na satysfakcjê ¿yciow¹ cz³owieka jest bilans ¿yciowy, jakiego dokonuje
u progu staroci. W zale¿noci od niego kszta³tuje siê obraz samego siebie. Gdy bilans jest dodatni, to i obraz rozjania siê, a gdy ujemny - maluje siê w ciemnych barwach. Cz³owiek starszy ma ju¿ wiele bilansów ¿yciowych
za sob¹, zazwyczaj zd¹¿y³ siê przyzwyczaiæ do oceny
w³asnego ¿ycia. Jeli jest ona dodatnia, l¿ej mu znosiæ
klêski staroci, gdy¿ ma za sob¹ dobrze spe³nione ¿ycie.
Gdy ujemna, to wówczas obraz samego siebie staje siê
jeszcze ciemniejszy i smutek staroci tym dotkliwszy.
W profilaktyce gerontologicznej wa¿n¹ rolê odgrywa
umiejêtnoæ pokazywania seniorowi dodatnich aspektów
jego ¿ycia, aby bilans ¿yciowy dziêki temu zmieni³ swój
znak z ujemnego na dodatni. Nieraz w ¿yciu, które pozornie wydaje siê przegrane, mo¿na dojrzeæ wiele dodatnich cech i, odwrotnie, ¿ycie na pozór pe³ne sukcesów przy g³êbszej analizie okazuje siê klêsk¹ [por. Kêpiñski, 1985, s. 51 - 52]. Nale¿y uwiadomiæ osobom
starszym, i¿ najwa¿niejszym zadaniem ostatniego etapu
¿ycia jest akceptacja go takim, jakim by³o i uznanie za

w³asne pomimo niedoskona³oci i b³êdów, jednak¿e za
posiadaj¹ce okrelon¹ wartoæ. Okazuje siê, ¿e wiele problemów da³oby siê z³agodziæ lub rozwi¹zaæ, przez sam¹
tylko przemianê postawy negatywnej w pozytywn¹.
U PODSTAW
ROZWA¯AÑ SENSU ¯YCIA OSÓB STARSZYCH
D¹¿enie do pozytywnego wizerunku minionego ¿ycia prawdopodobnie s³u¿y ochronie jego sensu i wartoci. Takimi wartociami s¹ na pewno: mi³oæ, prawda,
dobro, piêkno, wolnoæ, godnoæ, pokój.
Badania potwierdzaj¹ tezê, ¿e ,,(...) ludzie, którzy oceniaj¹ swoje ¿ycie jako pe³ne sensu i mog¹ w nim odnaleæ wa¿ne dla siebie wartoci i cele s¹ psychicznie zdrowi
i zrównowa¿eni, podczas gdy ludzie, których ¿ycie jawi
siê im jako puste i beztreciowe, czêciej bywaj¹ psychicznie zaburzeni i czêciej popadaj¹ w stany nerwicowe [Popielski (red.), 1987, s. 220].
Cz³owiekiem, który ca³y swój dorobek naukowy powiêci³ problematyce sensu i wartoci ¿ycia by³ znany
austriacki psychiatra, twórca logoterapii prof. dr Viktor E.
Franki. Opisuje odczucia ze swojego pierwszego pobytu
w Polsce w czasach powojennych. Co przede wszystkim
podziwia³ u spotkanych Polek i Polaków? By³ to charakterystyczny rys, który nazwa³ duchowym urokiem. To co
zrobi³o na nim najwiêksze wra¿enie, to ich postawa, pe³en godnoci i pogody wewnêtrzny spokój, na który potrafili siê zdobyæ mimo braków rodków do ¿ycia w stosunkowo ciê¿kich jeszcze warunkach czasu powojennego [por. Franki, 1987, s.5].
Ale ten duchowy urok spo³eczeñstwa polskiego w tamtych czasach - jak zauwa¿a prof. Franki - utrwala³o poczucie sensu ¿ycia [por. Popielski, 1994, s. 44 - 45].
Ró¿ycka przyjmuje, ¿e w samym cz³owieku jest jaki
czynnik segreguj¹cy bodce i scalaj¹cy zachowanie w
sensown¹ ca³oæ, który przyczynia siê do funkcjonowania zdrowej osobowoci [Wolicki za: Ró¿ycka 1987, s.
146]. Mariañski twierdzi, i¿ szukanie i znalezienie celu
i sensu ¿ycia jest naturaln¹ tj. najbardziej ogóln¹ i najg³êbiej osobist¹ potrzeb¹ ka¿dego cz³owieka [Mariañski 1990, s. 17]. Bez zaspokojenia tej podstawowej potrzeby cz³owiek nie mo¿e ¿yæ i dzia³aæ normalnie.
Wed³ug Obuchowskiego zaspokojenie potrzeby sensu ¿ycia jest koniecznym warunkiem funkcjonowania
i pe³nej mobilizacji i realizacji cz³owieka. Opieraj¹c siê
na w³asnych badaniach klinicznych stwierdza on, i¿ niezaspokojenie potrzeby sensu ¿ycia przejawia siê w stanach napiêcia i mo¿e podobnie jak w wypadku frustracji
innych potrzeb prowadziæ do s³abiej lub silniej zaakcentowanych zaburzeñ nerwicowych. Cz³owiek nagle zaczyna odczuwaæ beznadziejnoæ, bezsensownoæ, pustkê
swego istnienia [Wolicki za: Obuchowski, 1987, s. 142].
Wed³ug cytowanego autora nie jest konieczne, aby cz³owiek przy ka¿dej czynnoci uwiadamia³ sobie sens swojego dzia³ania, ale powinien w razie koniecznoci umieæ
ten sens odnaleæ [tam¿e].
Osoby w wieku produkcyjnym tê potrzebê zaspokajaj¹ poprzez pracê, przynale¿noæ do okrelonej grupy

spo³ecznej. Osoby starsze potrzebê sensu ¿ycia mog¹ zaspokoiæ przez udzia³ w ró¿nych formach aktywnoci,
miêdzy innymi: wyran¹ chêæ bycia po¿ytecznym rodzinie i rodowisku, ergoterapiê, naukê w uniwersytecie trzeciego wieku, realizacjê hobby, na które wczeniej nie
mieli czasu.
Garczyñski uwa¿a, ¿e zaspokojenie potrzeby sensu
¿ycia wp³ywa na zadowolenie z ¿ycia, szerokoæ i intensywnoæ stosunków z ludmi, oraz rozwój si³ witalnych
i twórczoci [Wolicki za: Garczyñski, 1987, s. 145].
Wspó³czesnym przyk³adem tego mo¿e byæ Ojciec wiêty Jan Pawe³ II.
Mi³oæ stanowi podstawowy warunek równowagi
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Mo¿e dlatego tak wielu ludzi cierpi dzisiaj z powodu braku sensu ¿ycia, gdy¿ daleko odeszli od tego ród³a.
PODSUMOWANIE
Jesieñ ¿ycia sk³ania do refleksji. Na rodzaj staroci ka¿dy z nas pracuje ca³e ¿ycie. Dobra staroæ jest piêknym
fina³em ¿ycia, ale staroæ mo¿e byæ piêkna wy³¹cznie
bogat¹ przesz³oci¹, która j¹ przygotowa³a. Prze¿yæ ¿ycie sensownie to gromadziæ jego owoce i postrzegaæ je
jako ród³o sensu i celu [Stelcer, 2000, s. 41].
¯ycie tylko wtedy jest kompletne, gdy przechodz¹c
przez wszystkie etapy osi¹ga kres. Leclercg pisze: Cz³owiek ¿yje na ziemi, aby wype³niæ pewien cykl, którego
uwieñczeniem jest staroæ. Ka¿dy wiek jest piêkny na swój
sposób, ale najwiêkszym szczêciem jest prze¿ycie ca³ego cyklu. Cz³owiek poznaje smak staroci po zakosztowaniu dzieciñstwa, m³odoci, dojrza³oci (...) przez ca³e
¿ycie przygotowuje siê do niej. [Leclercg, 1978, s. 12].
Jednym z wielkich celów ludzkoci jest doprowadzenie do takiej sytuacji, by wszyscy ludzie przez ten cykl
przeszli i osi¹gnêli wysok¹ jakoæ ¿ycia.
Niektórzy ludzie starsi s¹ zgorzkniali, poniewa¿ odnosz¹ wra¿enie, ¿e zmarnowali ¿ycie i nic z niego nie
maj¹, przesz³oæ pozostawi³a im smak pio³unu. Dlatego
warto ¿yæ twórczo, aby nie zmarnowaæ ¿ycia, teraniejszoæ daje nawet mo¿liwoæ naprawienia konsekwencji
minionych b³êdów. Twórczoæ w pe³nym tego s³owa znaczeniu jest szczególn¹ form¹ aktywnoci ludzkiej, która
daje szansê realizowania siebie w najszerszych wymiarach a zarazem umo¿liwia spo³eczn¹ niemiertelnoæ,
czyli pozwala pozostawiæ po sobie co wiêcej ni¿ tylko
wspomnienia. ¯ycie jest jedyne i niepowtarzalne, dlatego nale¿y go prze¿yæ godnie i czerpaæ z niego radoæ a¿
do pónej staroci.
Powy¿sze refleksje pragnê zakoñczyæ stwierdzeniem,
¿e wszyscy ludzie uczestnicz¹ w wielkim teatrze ¿ycia
pe³ni¹c okrelone role spo³eczne. ,,(...) teatr ¿ycia przydzieli³ swoiste zadanie i pozbawion¹ wyboru rolê spo³eczn¹ starzej¹cego siê (aby tylko z godnoci¹) Cz³owieka [Minczkiewicz, 1999, s. 6]. A zatem samo ¿ycie
mo¿e staæ siê dla cz³owieka starszego sztuk¹ jedynie
pod warunkiem, ¿e rozs¹dnie nim pokieruje, nie podda
siê biernie spo³ecznej degradacji, ale nada mu kszta³t;,
barwê i smak.
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Cz³owiek jest czeladnikiem,
A ból jest jego mistrzem
I nikt nie pozna³ sam siebie
Póki nie zazna³ cierpienia.
(Alfred de Musset)

BÓL I CIERPIENIE
(Rozwa¿ania filozoficzne)
Stwierdziæ, i¿ ludzkie ¿ycie to tyle co ból i cierpienie
niew¹tpliwie by³oby przesad¹, jednak¿e prawd¹ jest,
¿e ból i cierpienie nierozerwalnie ze sob¹ zwi¹zane s¹
wa¿nym i nieodzownym sk³adnikiem ludzkiego ¿ycia.
Czêsto wystêpuj¹ one w sekwencji: ból - cierpienie mieræ.

1. Ból.
Ból stanowi nieod³¹czny element sk³adowy ludzkich
doznañ. Jest w ludzkim ¿yciu wszechobecny. Nie bez
powodu powiada siê, i¿ w bólu siê rodzimy i w bólu umieramy. St¹d ogromne znaczenie bólu dla kwestii zwi¹zanych z problematyk¹ godnego umierania.
Rozpocz¹æ nale¿y od pewnych za³o¿eñ terminologicznych, których koniecznoæ poczynienia wynika
z braku precyzji jêzyka potocznego. Oto przyk³ad kilku wypowiedzi: Boli mnie g³owa, Ona od pewnego
czasu odczuwa ostry ból w stopie, Wprost nie mogê
znieæ bólu jaki odczuwam po jego mierci, Boli
mnie, ¿e ona jest tak nierozwa¿na. We wszystkich tych
wypowiedziach wystêpuje s³owo ból, jednak¿e w
ró¿nych znaczeniach. W dwóch pierwszych oznacza
ból w sensie fizycznym, w kolejnych znaczy co innego. W trzecim oznacza pewien dyskomfort i to raczej
psychiczny, chocia¿ nie mo¿na wykluczyæ i fizycznego, jednak¿e chyba nie na poziomie bólu. Natomiast
w czwartej wypowiedzi jest podobnie, chocia¿ raczej
wyra¿a ona dyskomfort psychiczny bêd¹cy nastêpstwem zatroskania czyj¹ niefrasobliwoci¹.
Przyjêcie, i¿ termin ból rozumiany jest w znaczeniu bólu fizycznego, wymaga przynajmniej skrótowego przedstawienia problematyki bólu w ujêciu
medycznym.
Co oczywiste, ból stanowi³ istotny problem medycyny od pocz¹tku jej istnienia. Jest on bowiem na ogó³
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sygna³em nieprawid³owego dzia³ania organizmu,
a wiêc najczêciej choroby. St¹d walka z chorob¹ jednoczenie by³a i nadal jest walk¹ z bólem.
Zgodnie z propozycj¹ Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmys³owe i emocjonalne zwi¹zane z aktualnie wystêpuj¹cym lub potencjalnym uszkodzeniem
tkanek, albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia.
Z medycznego punktu widzenia ból mo¿e byæ klasyfikowany w oparciu o ró¿ne kryteria. Je¿eli przyjmuje siê kryterium czasu wyró¿nia siê ból ostry oraz przewlek³y. Kryterium miejsca postrzegania prowadzi do
wyró¿nienia bólu zlokalizowanego, rzutowanego oraz
uogólnionego. Najbardziej rozbudowany bo a¿ trójstopniowy podzia³ powstaje przy zastosowaniu kryterium miejsca powstawania bólu. Na pierwszym poziomie podzia³u wyró¿niamy ból nocyceptorowy (normalny) oraz nienocyceptorowy. Ból nocyceptorowy
przejawia siê w bólu fizjologicznym. Natomiast ból nienocyceptorowy dzieli siê na patologiczny i psychogenny. W zakresie pierwszego z nich wyró¿nia siê ból zapalny i neuropatyczny.
Wewnêtrzna treæ bólu to przede wszystkim wiat
wewn¹trz organizmu, wiat wewn¹trz cielesny. Trzeba jednak¿e wyranie zwróciæ uwagê na to, i¿ przytoczone definicje bólu zawieraj¹ zarówno biologiczny jak i psychologiczny punkt widzenia. Jest to uzasadnione tym, ¿e chocia¿ ból ma zawsze podstawê
somatyczn¹ to jednak jest doznaniem subiektywnym.
W konsekwencji na intensywnoæ odczuwania bólu
wp³ywaj¹ równie¿ czynniki poza somatyczne zwi¹zane g³ównie z psychik¹ cz³owieka, a wiêc przede
wszystkim procesy motywacyjne i emocjonalne lecz
tak¿e pamiêæ, mylenie i wreszcie to, co mo¿na okreliæ jako uwarunkowania spo³eczno - kulturowe. Ból
nie jest wiêc wy³¹cznie rzeczywistoci¹ cia³a (ujêcie

somatyczne i psychiczne), jest tak¿e rzeczywistoci¹
kultury.
Korzystaj¹c z popperowskiej koncepcji wyró¿nienia trzech obszarów rzeczywistoci mo¿na stwierdziæ,
i¿ rzeczywista przestrzeñ bólu to przestrzeñ fizyczna,
psychiczna oraz kulturowa. Odpowiada to zaprezentowanemu ujêciu medycznemu.
Ból dotyka cz³owieka, powoduje jego negatywne
odczucia. Ontologiczne ujêcie bólu przyjmuje to za³o¿enie, jednak¿e uzupe³nia go stwierdzeniem, i¿ ból
wynika z fundamentalnej struktury wiata, w którym
cz³owiek ¿yje. Ból jest wiêc nastêpstwem struktury samego bytu, od którego cz³owiek nie mo¿e siê wyzwoliæ, a to dlatego, ¿e w³aciwoci tego bytu nie s¹ zale¿ne od cz³owieka. Co najwy¿ej, przyjmuj¹c ontologiczn¹ koniecznoæ bólu, cz³owiek mo¿e podejmowaæ starania o ograniczenie ujemnych nastêpstw tej koniecznoci. Ontologia zajmuje siê wiêc przedmiotowymi
przyczynami bólu tkwi¹cymi w strukturze bytu. Oto
symptomatyczna wypowied Z. Cackowskiego: Ontologia rozwa¿a bólotwórcze czynniki bytu (wiata)
przedmiotowego, czyli wolnego od jakichkolwiek intencji i wiadomych d¹¿eñ.
Rozwa¿aj¹c ból na p³aszczynie ontologii nie wprowadza siê ani problemu powinnoci ani te¿ moralnoci. W polu widzenia pozostaj¹ wy³¹cznie fakty i koniecznoci w ³añcuchu przyczynowo - skutkowym. Nie
mamy natomiast do czynienia ze wiadomoci¹ i intencjonalnoci¹ dzia³ania. Nie d¹¿ymy te¿ do objaniania sensu bólu gdy¿ nie mieci siê to w zakresie problematyki ontologicznej. Natomiast mo¿na stwierdziæ,
i¿ z ontologicznego punktu widzenia wiat jest bólogenny.
Ból jest bardzo wa¿nym pojêciem w antropologii.
Mo¿emy wrêcz mówiæ o antropologii bólu i cierpienia. Zwraca siê uwagê na to, i¿ ból dotyka cz³owieka, stanowi¹c nierzadko na ogó³ niezamierzone ale
czêsto konieczne nastêpstwo jego w³asnego dzia³ania. W³anie tak¿e z koniecznoci dzia³ania cz³owieka jako warunku zaspokajania jego potrzeb wywodzi siê ból.
Antropologia cierpienia zajmuje siê cierpieniem
ludzkim. Nie przeczy to faktowi, i¿ i inne organizmy
¿ywe cierpi¹, jednak¿e nie jest to zagadnienie z obszaru antropologii. Tak wiêc antropologia cierpienia
odnosi siê do cz³owieka, który cierpi.
Ró¿ni siê ona od ontologii cierpienia tym, i¿ ród³o
cierpienia tkwi w samym cz³owieku, w charakterze jego
bytu oraz w jego dzia³aniu. W konsekwencji dla antropologii bólu i cierpienia cz³owiek sam jest ich sprawc¹. Ma to oczywicie powa¿ne konsekwencje.
I wreszcie, o ile na gruncie ontologii pos³ugujemy
siê pojêciem koniecznoci, to w antropologii pojawia
1
2

siê pojêcie prawa (uprawnienia) oraz obowi¹zku (powinnoci).
To co dotychczas zosta³o powiedziane na temat bólu
mo¿e stwarzaæ wra¿enie, i¿ ból jest czym co oceniane
jest wy³¹cznie negatywnie. Jednak¿e zwraca siê uwagê
i na to, ¿e ból w ¿yciu ludzkim odgrywa tak¿e rolê niew¹tpliwie pozytywn¹. Znamienna jest wypowied W.
Gombrowicza: Cokolwiek by nam nie opowiadano,
istnieje na ca³ym obszarze Wszechwiata, w ca³ej przestrzeni Bytu, jeden jedyny element okropny, niemo¿liwy, nie do przyjêcia, jedna jedyna rzecz naprawdê i
absolutnie przeciwna nam, a mia¿d¿¹ca: ból. Na nim,
na niczym innym oparta jest ca³a dynamika istnienia.
Usuñcie ból, a wiat stanie siê obojêtny1 .
Ból jest sygna³em zbli¿ania siê cz³owieka do granicy doznawania, której przekroczenie mo¿e byæ dla
cz³owieka niebezpieczne. To ju¿ sygnalizowa³ Hipokrates mówi¹c, i¿ ból jest znakiem rozpoznawczym
choroby naszego organizmu. Mechanizm ten jest swoistym systemem ostrzegania, w którym stanowi ostateczn¹ sygnalizacjê wyst¹pienia dzia³añ destrukcyjnych.
Ból motywuje do dzia³ania, gdy wi¹¿e siê z chorob¹ na ogó³ stymuluje do leczenia. Ból ostrzega cz³owieka przed dzia³aniem negatywnych bodców, które
uszkadzaj¹ tkanki, a jednoczenie jest to negatywne
uczucie, jeden z objawów choroby, sygnalizuje jej
powstanie, co zmusza do szukania pomocy i w konsekwencji do usuniêcia przyczyny. Ból jest sygna³em tego
co dla organizmu niebezpieczne (np. ból charakterystyczny dla zawa³u serca).
Jak pisze A. Kêpiñski Poniewa¿ ¿ycie przedstawia
wiele niebezpieczeñstw, ka¿da istota ¿ywa musi dysponowaæ systemem alarmowym, który sygnalizuje zbli¿aj¹ce siê niebezpieczeñstwo i dziêki któremu mo¿na
je unikn¹æ. Ból jest tym sygna³em, który pojawia siê
jako ostrze¿enie z mniejszej odleg³oci przestrzennej
i czasowej.
Istotê rozwa¿anych problemów dobrze oddaje powiedzenie Seneki: Pewne dolegliwoci fizyczne mog¹
nam pos³u¿yæ do ochrony przeciwko przykrociom samej natury2 . Niew¹tpliwie tak w³anie dzieje siê z bólem. Ból jest wiêc swoistym wo³aniem organizmu o pomoc.
Jednak niezale¿nie od tego pozytywnego aspektu
bólu, ból w istocie wyzwala emocje i odczucia o charakterze negatywnym, nieprzyjemnym. W konsekwencji na ogó³ rodzi cierpienie, stanowi stan wyjciowy
dla cierpienia, które w ten sposób jest nierozerwalnie
z bólem zwi¹zane. Tak jest np. wówczas, gdy ...doznania bólowe s¹ bardzo silne, trwaj¹ zbyt d³ugo, jak
w schy³kowym stadium choroby nowotworowej, gdy¿
wówczas ból traci rolê czynnika ostrzegawczo - obron-

W. Gombrowicz, Dzie³a, t. IX, s. 232 - 233, cyt. za Z. Cackowski, op. cit., s. 138.
Epikur, Listy, maksymy i sentencje, De Agostini, Altaya, Warszawa 2003, s. 119.
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nego. Taki ból nie jest potrzebny ju¿ tak silnie zmêczonemu chorob¹. A gdy go zabraknie to ten wyczerpany cz³owiek mo¿e zawo³aæ za Faustem: Chwilo trwaj wiecznie, jeste taka piêkna.

2. Cierpienie.
Chocia¿ cierpienie najczêciej wi¹¿e siê z bólem,
to jednak cierpienie nie jest tym co ból, jest czym wiêkszym od bólu. Ponadto mo¿e ono wynikaæ nie tylko
z bólu lecz tak¿e z innych przyczyn poza bólowych
i to o wielorakich odcieniach.
W cierpieniu nieobecne jest wszelkie schronienie.
Jest ono faktem bezporedniego wydania na byt. Jest
niemo¿noci¹ ucieczki i odwrotu. W cierpieniu mówi¹c jêzykiem Leibniza, Tischnera cierpi¹cy cz³owiek
jest jak zamkniêta monada, monada bez okien. Czy to
nie dramat cz³owieczeñstwa? Obserwujemy tu nasz¹
niemoc, bezsi³ê.
Cierpienie jest osobistym dowiadczeniem cz³owieka, lecz innego typu ni¿ dowiadczenie bólu. Jak stwierdza Z. Cackowski Cierpienie jest kategori¹ (form¹) osobistego dowiadczenia ludzkiego, które odnosi siê
przede wszystkim (pierwotnie) do czasu poza teraniejszego, przesz³ego lub przysz³ego, gdy tymczasem ból
zaczyna siê od teraz a czas przysz³y i miniony jawi siê
w tym dowiadczeniu wtórnie3 .
Odwieczny, rozleg³y i wielowymiarowy jest kosmos ludzkiego cierpienia. Stwierdzenie tego faktu
stanowi zasadniczy punkt wyjciowy dla filozoficznych
rozwa¿añ na temat cierpienia. K. Jaspers pisze: Nieprzejrzany jest zastêp cierpieñ, które w wielu sytuacjach
wysuwaj¹ siê na plan pierwszy, w innych znów mo¿na
nad nimi przejæ do porz¹dku dziennego, nigdy jednak nie da siê ich zignorowaæ4 . Cierpienie jest prze¿ywane przez cz³owieka, a wiêc w jakim sensie wewn¹trz niego, jest jednak relacjonowane do tego co
cz³owieka otacza. Ból jest wewn¹trz cz³owieka, cierpienie na zewn¹trz.
Cierpienie jest prze¿yciem negatywnym, czym
nieprzyjemnym. Wi¹¿e siê to z przyczynami cierpienia odbieranymi jako co z³ego w sensie fizycznym,
psychicznym b¹d spo³eczno - kulturowym. Najbardziej uchwytnym powodem cierpienia jest ból rozumiany w sensie fizycznym, czyli tak jak ujmowany
jest w medycynie. Wydaje siê, i¿ ta przyczyna najczêciej le¿y u podstaw wypowiedzi cierpiê. Na
ni¹ przede wszystkim zwraca uwagê E. Cioran, gdy
3
4
5
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stwierdza, i¿ Prawdziwe cierpienie ma ród³o
w chorobie.
Chocia¿ ¿ycie ludzkie jest najwiêksz¹ wartoci¹, to
w cierpieniu czêsto zapominamy o nietykalnoci ¿ycia ludzkiego, o nienaruszalnoci godnoci osobistej.
Choroba niew¹tpliwie zmienia jakoæ ¿ycia (quality of life) chorej osoby. Czy nie nale¿y poprawiæ jakoæ ¿ycia cierpi¹cego pacjenta? Problem bardzo wa¿ny, warto siê g³êbiej nad nim zastanowiæ.
Cierpienie nierzadko jest wywo³ane poczuciem wyobcowania cz³owieka ze spo³ecznoci, poczuciem samotnoci. Cz³owiek swoje potrzeby zaspokaja w kontakcie z innymi ludmi. Chodzi tu oczywicie tak¿e,
a czasami wrêcz przede wszystkim, o potrzeby z zakresu biologii cz³owieka, które A. Maslow umieci³ w
podstawie swojej piramidy potrzeb5 . Ale nie tylko
o nie chodzi, gdy¿ cz³owiek ma tak¿e potrzeby wy¿szego rzêdu, dla których realizacji, kontakt z innymi
ludmi jest nieodzowny. Samotnoæ ten kontakt ogranicza czy wrêcz wyklucza, co w istotny sposób blokuje mo¿liwoæ realizacji odczuwanych potrzeb. W pewnym momencie pojawia siê cierpienie. Nie bez powodu mówi siê, i¿ zerwanie wiêzi miêdzyludzkich to te¿
umieranie. Nie jest to oczywicie umieranie w sensie
fizycznym. Wagê tej przyczyny cierpienia i jej konsekwencje mo¿na odnaleæ w nastêpuj¹cej wypowiedzi
E. Fromma: Poczucie kompletnego osamotnienia i izolacji prowadzi do psychicznej dezintegracji dok³adnie
tak samo, jak zag³odzenie prowadzi do mierci6 . Na
znaczenie samotnoci w stymulowaniu ludzkiego cierpienia zwraca³ uwagê A. Kêpiñski7 . I chocia¿ jego rozwa¿ania zwi¹zane s¹ z samotnoci¹ ujmowan¹ bardziej
fizycznie, a nadto w nawi¹zaniu do problematyki nerwic, to jednak maj¹ tak¿e znaczenie ogólniejsze.
Ka¿dy cz³owiek, choæ indywidualnie w ró¿nym
stopniu, w swoim ¿yciu do czego d¹¿y, co planuje,
co chce osi¹gn¹æ W takiej sytuacji, cz³owiek tym bardziej cierpi im wiêksza u niego jest wola ¿ycia, wola
dzia³ania, gdy¿ jak pisze Z. Cackowski Im pe³niej
i piêkniej siê ¿yje, tym bardziej i tym piêkniej (?) siê
cierpi 8 .
Ta przyczyna cierpienia wprowadza na drogê do
jeszcze innej, krañcowo powa¿niejszej bo o wymiarze egzystencjalnym. Cz³owiek jako jedyna istota
¿ywa ma wiadomoæ nieodwo³alnoci kresu swego
¿ycia, jest wiadom nieuchronnoci swojej mierci
jako koniecznoci biologicznej. Motyw mierci, jako
koñca ludzkiego ¿ywota, eksponowanie konsekwencji tej prawid³owoci, czêsto pojawiaj¹ siê w rozwa-

Cackowski Z., op. cit., s. 33.
R. Rudziñski, Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 212.
A. Maslow, Motywacja i osobowoæ, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
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E. Fromm, Ucieczka od wolnoci, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 35.

7

A. Kêpiñski, Lêk, op. cit. s. 85 - 96.
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Z. Cackowski, op. cit. s. 42.

¿aniach filozoficznych. W tym miejscu pos³u¿ê siê
jednoznaczn¹ wypowiedzi¹ Novalisa, i¿ ¯ycie jest
pocz¹tkiem mierci. Celem ¿ycia jest mieræ9 . Uwiadomienie sobie przez cz³owieka tej prawdy mo¿e rodziæ cierpienie. Nie jest bowiem ³atwo ¿yæ szczególnie wówczas, gdy myl o mierci nie jest wy³¹cznie
nastêpstwem abstrakcyjnych rozwa¿añ, lecz ma swoje uzasadnienie w konkretnych doznaniach cz³owieka, zwi¹zanych na przyk³ad z powa¿n¹ chorob¹,
szczególnie nieuleczaln¹, czy te¿ podesz³ym wiekiem.
Jak bowiem stwierdza E. Canetti W ¿yciu bowiem
najwiêcej wysi³ku kosztuje przyzwyczajenie siê do
mierci 10 .
Wymienione przyczyny cierpienia spina jak klamra
jeszcze jedna przyczyna, a mianowicie lêk,11 który jak
siê wydaje, zwi¹zany jest z wszystkimi przyczynami
wczeniej omówionymi. Ból, samotnoæ, obojêtnoæ
ze strony innych ludzi, poczucie nieprzydatnoci
i zbêdnoci, poczucie ograniczenia swoich mo¿liwoci wiadomoæ nieuchronnego koñca ludzkiej egzystencji bêd¹ca konsekwencj¹ miertelnoci cz³owieka
i wreszcie dylematy moralnych wyborów - ka¿da z tych
przyczyn w wiêkszym lub mniejszym stopniu wywo³uje negatywne myli, rodzi lêk. Lêk tym wiêkszy im
przyczyn jest wiêcej. Cz³owiek stawia sobie pytanie:
Co ze mn¹ dalej bêdzie? Jak ja to zniosê? Na te pytania o przysz³oæ nie ma pewnej odpowiedzi a niepewnoæ wywo³uje lêk12 .
Lêk nie tylko stanowi jedn¹ z przyczyn cierpienia,
lecz tak¿e pe³ni wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka, stanowi element systemu wczesnego ostrzegania.
A. Kêpiñski zwraca tak¿e uwagê na lêk nieznanego, który wi¹¿e ze wiatem symboli w jakim cz³owiek
¿yje, wiatem symboli cielesnych i poza cielesnych
(duchowych). Te pierwsze utrwali³y siê w procesie
ewolucji i w konsekwencji s¹ zasadniczo dla organizmu czytelne. Natomiast te drugie, stanowi¹ce cieniutk¹ i delikatn¹ warstwê pokrywaj¹c¹ j¹dro ¿ycia
9

nie zawsze s¹ dla cz³owieka czytelne a czêsto s¹ niejednoznaczne. Lecz to one, wi¹¿¹c siê ze wiadomoci¹ cz³owieka stanowi¹ istotê ludzkiego ¿ycia. To na
tej p³aszczynie rodzi siê lêk nieznanego, który tak
samo jak lêk, ³¹cz¹cy siê z niebezpieczeñstwem, stymuluje cierpienie.
Przedstawione przyczyny cierpienia funkcjonuj¹
w odniesieniu do poczucia w³asnego ja i tak te¿ zosta³y scharakteryzowane. Zbiorczo mo¿na je uj¹æ
w sposób nastêpuj¹cy: To mnie boli, to ja jestem samotny, jestem odtr¹cony, zbêdny, wiem, ¿e moje mo¿liwoci s¹ ograniczone, na pewno kiedy umrê, czy¿
wiêc mo¿e dziwiæ, ¿e cierpiê? Jednak cz³owiek poza
w³asnym cierpieniem mo¿e, choæ znowu w stopniu
indywidualnie zró¿nicowanym, odczuwaæ cierpienie
innych. W konsekwencji cierpienie cz³owieka, mo¿e
staæ siê przyczyn¹ odczuwania cierpienia przez inn¹
osobê tym bardziej, im bardziej ta druga osoba jest
zainteresowana losem pierwszej. Termin wspó³czucie dobrze oddaje istotê zagadnienia.
Rozwa¿aj¹c problematykê cierpienia nie mo¿na
uciec od bardzo istotnego pytania o sens cierpienia.13
Je¿eli bowiem cierpienie wkomponowane jest
w ludzkie ¿ycie, to nie bez znaczenia jest to, czemu
ono s³u¿y, o jakie wartoci cierpi¹c wzbogacamy
swoje ¿ycie. Pytanie to ma nie tylko znaczenie poznawcze, prowadz¹c przez znalezienie odpowiedzi
na nie, czy przez samo jej poszukiwanie, do poszerzenia wiedzy o uwarunkowaniach ludzkiego ¿ycia.
Niew¹tpliwie ma równie¿ znaczenie praktyczne, a to
dlatego, ¿e cz³owiekowi jest znacznie ³atwiej znosiæ
trudy ¿ycia je¿eli zna i rozumie ich sens, widzi ich
wartoæ.
Filozofia cierpienia poszukuje miejsca cierpienia w
¿yciu cz³owieka. Nie chodzi tu rzecz oczywista o miejsce w czasie i przestrzeni lecz o powody, które sprawiaj¹, ¿e cierpienie jest antropotwórcze a wiêc kreuje
ludzki los, ludzkie ¿ycie.

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna. Studia. Fragmenty. Warszawa 1984, Czytelnik, s. 92, cyt. za J. Marx, op. cit. s. 170.
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Canetti E., Myli, Warszawa 1976, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, s. 77.
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Czêsto lêk uto¿samia siê ze strachem. Jednak ma racjê D. Reanney gdy pisze, i¿ Lêk ego jest ró¿ny od instynktownego strachu,
wystêpuje tylko u cz³owieka, podczas gdy instynktowny strach jest zjawiskiem powszechnym w przyrodzie. Lêk jest wytworem
mylenia pojêciowego i tylko na tej p³aszczynie mo¿e byæ przezwyciê¿ony. mieræ wiecznoci. Przysz³oæ ludzkiego umys³u,
¯ycie i Czas, Warszawa 1993, s. 145.
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A. Kêpiñski pisze: Lêk w wiecie ludzkich prze¿yæ jest zjawiskiem tak powszechnym i ma tyle ró¿nych odcieni, i¿ trudno
siê kusiæ nie tylko o jego wyjanienie, lecz nawet o racjonaln¹ klasyfikacjê. ... Zreszt¹ zwykle tak bywa, gdy chodzi
o pojêcia dotycz¹ce prze¿yæ najbardziej osobistych. Mo¿na je odczuæ, ale trudno zdefiniowaæ. wiat w³asny w przeciwieñstwie do wiata otaczaj¹cego wymyka siê jakby spod prób klasyfikacji i intelektualnej manipulacji. Rytm ¿ycia,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 163. Kapitalnym skrótem sytuacji lêkowej jest znany obraz Edvarda Muncha
Krzyk. Jakub Rudnicki, analizuj¹c ten wyrazisty przyk³ad ekspresjonizmu w sztuce, pisze: Zastanówmy siê jednak,
kiedy krzyczymy. ... Kiedy nie mo¿emy ju¿ znieæ pewnego wewnêtrznego ciê¿aru, kiedy wiat woko³o zaczyna nas
przyt³aczaæ, pragniemy wyrwaæ siê, odci¹æ od wszystkiego - wtedy krzyczymy. Wprowadzam tê refleksjê w tym miejscu,
czyli po cytacie z dzie³a A. Kêpiñskiego, gdy¿ w³anie ten autor wiele uwagi powiêca³ znaczeniu sztuki, a g³ównie
malarstwa, dla przedstawienia i zrozumienia psychiki ludzkiej.
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Por. J. Wróbel, Cz³owiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Wydawnictwo Ksiê¿y
Sercanów SCJ, Kraków 1999, s. 178 i nast.
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Izabela ZAJDA

Praca w USA - Twój wybór
Chcê podzieliæ siê z wami moimi dowiadczeniami z pobytu w USA. Jeli kole¿anki pielêgniarki
bêd¹ chcia³y siê czego wiêcej dowiedzieæ na ten
temat, przesy³am mój numer telefonu do wiadomoci redakcji i zgadzam siê na kontakt.
Nigdy nie myla³am, ¿e polecê do Ameryki.
Przepracowa³am 17 lat jako pielêgniarka w szpitalach uniwersyteckich i celowo zwracam na to uwagê
na pocz¹tku, bo to w³anie siê liczy nie tylko w USA.
Czêsto jest tak, ¿e pracujemy na dy¿urach w szpitalu
i na drugim prawie etacie gdzie w prywatnej placówce. Póniej wci¹ga proza ¿ycia i same siebie nie potrafimy doceniæ a wiat ju¿ dawno doceni³ i dobrze za t¹
nasz¹ pracê p³aci. Przykre a raczej tragiczne jest tylko
to, ¿e tych wy¿szych p³ac czêsto szukamy w innym
kraju lub kontynencie, w samotnoci. Pewnie wszyscy
ju¿ chyba s³yszeli okrelenie Amerykañski Raj
a w przesz³oci niektórzy siê przekonali na w³asne oczy.
Dolar mia³ ogromn¹ wartoæ a teraz? i na to proponujê
ju¿ teraz zwróciæ najwiêksz¹ uwagê. Mnie jako daleki kontynent nie poci¹ga³ a po pobycie tam tym bardziej. Mo¿e dla tego, ¿e praktycznie bliskiej rodziny
tam nie mia³am a ten Raj to mit. Ukoñczy³am liceum
medyczne gdzie program nauczania nie mia³ w zakresie nauki jêzyka angielskiego, takie czasy. Zawsze jednak chcia³am siê uczyæ tego jêzyka. Zmiany w naszym
kraju, pewne przewartociowanie, troska o przysz³oæ,
emeryturê, w pewnym momencie zmuszaj¹ do zastanowienia. Co dalej? Jeli co mogê zrobiæ ¿eby nie byæ
zmuszon¹ ¿yæ na staroæ( jak wielu naszych pacjentów) za groszow¹ pielêgniarsk¹ emeryturê to najwy¿szy czas przestaæ narzekaæ tylko co zrobiæ. Dla pielêgniarek z Polski wejcie do Unii Europejskiej to rzeczywicie du¿a szansa. Dla wielu z nas jednak znajomoæ jêzyków obcych niestety ucina te mo¿liwoci,
przynajmniej na czas nauczenia siê choæby w stopniu
komunikatywnym jednego z nich. Wiele pielêgniarek
po prostu na t¹ naukê nie staæ, bo g³odowa pensja
nie pozwala. Jednak te kole¿anki, które decyduj¹ siê
na wyjazd, naukê maj¹ czêsto dylemat, jaki kraj czy
kontynent wybraæ. Mo¿e ten artyku³ przybli¿y której
z was to, co naprawdê mo¿e was spotkaæ. Wiadomoci tu zawarte s¹ prawdziwe i aktualne i mam nadziejê
bêd¹ pomocne.
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Cel i koszt wyjazdu indywidualnego do USA.
Wyjecha³am do Chicago 15.02.2005 r. a wróci³am
21.07.2005 r. Z moich dowiadczeñ z pracy z pacjentami a zw³aszcza z pacjentk¹ u której pracowa³am przez 3
miesi¹ce (do jej mierci) jestem bardzo zadowolona. Jednak ¿ycie w USA nie przynosi a¿ takiego zadowolenia
i mam tu na myli dzia³anie urzêdów, obs³ugê w sklepach, komunikacjê, wszelkiego rodzaju agencje porednictwa, biura, prawników, naszych rodaków, smutnych
ludzi, brud na ulicach, brzydotê witryn sklepów, bezgucie amerykanów, szare miasto Chicago.
Mój plan by³ i nadal jest taki:
1) Szybciej ni¿ w Polsce poduczyæ siê jêzyka angielskiego w USA, bo s³ysza³am, ¿e Amerykanie s¹ bardziej ni¿ Anglicy tolerancyjni dla pope³nianych b³êdów jêzykowych. W razie niepowodzenia mo¿na
siê dogadaæ po polsku, bo w Chicago ¿yje 3 miliony Polaków a w razie czego zawsze mam bilet powrotny.
2) Otrzymaæ dobre referencje z wykonywanej pracy
przy chorych, potrzebne do podjêcia pracy w Europie.
3) Wróciæ po kilku miesi¹cach
4) Wyjechaæ do pracy w Anglii lub Irlandii najlepiej
ju¿ jako pielêgniarka.
Przygotowywa³am siê do wyjazdu kilka miesiêcy. Angielskiego uczy³am siê 2 i pó³ roku na studiach, ale przed
wyjazdem przez 2 miesi¹ce oprócz sobót i niedziel
uczy³a mnie lektorka po 2 godziny zegarowe dziennie.
Koszt jednej godziny to 20 z³ / tanio/ Przy wyborze lektora kierowa³am siê nie tylko kwalifikacjami, jakie oferowa³. Moja lektorka mieszka³a 1 rok w USA, ponad to
mieszka³a w Irlandii i jest z tym krajem zwi¹zana w pewien sposób. Mog³am siê wiêc dowiedzieæ wielu ciekawostek potrzebnych tam w codziennym ¿yciu. Z perspektywy czasu muszê przyznaæ, ¿e gdyby nie Ona
a przede wszystkim zdolnoci dydaktyczne to w Chicago mog³abym sobie nie poradziæ, a na pewno nie
jako opiekunka osoby chorej w amerykañskiej rodzinie. Jednym zdaniem bez znajomoci jêzyka na poziomie komunikatywnym lepiej zostaæ w Polsce. Zbiera³am wszelkie informacje na temat Chicago, tamtejszego prawa, agencji pracy, nawet pogody. Przet³umaczy³am wszystkie moje kwalifikacje zawodowe oraz wia-

dectwo zdrowia u t³umacza przysiêg³ego, ale uwaga:
do USA zabiera siê kopie, które wykonuje t³umacz przysiêg³y. Nie wysy³amy do ¿adnej agencji pracy lub pracodawcy oryginalnych dokumentów pielêgniarskich, bo
tym w USA siê handluje. Trzeba uwa¿aæ ¿eby agencja
pracy nie wykona³a kopii twoich dokumentów, bo
w Chicago pos³uguj¹ siê nawet w urzêdach kopiami,
które ³atwo sfa³szowaæ na inne nazwisko. Odwiedza³am te¿ gabinet stomatologiczny i choæ prywatnie w Polsce jest to kosztowne, jednak warto. W Chicago ból
jednego zêba mo¿e kosztowaæ kilkaset dolarów. Kupi³am najwiêksz¹ walizkê, jaka by³a w sklepie i dobrze
zrobi³am. Obni¿ki w sklepach s¹ imponuj¹ce. Staraj¹c
siê o wizê turystyczn¹, zaproszenie nie jest potrzebne,
natomiast op³ata wynosi ok. 350 z³. Mo¿na otrzymaæ
wizê pracownicz¹, ale tu pracodawca nas zaprasza
i mamy prawo legalnie podj¹æ pracê. Mo¿na te¿ otrzymaæ wizê studenck¹ na podstawie, której mo¿emy pracowaæ okrelon¹ iloæ godzin tygodniowo pod warunkiem, ¿e bêdziemy uczêszczaæ do szko³y jêzyka angielskiego w USA i oczywicie to jest odp³atne. Aby
otrzymaæ wizê pracownicz¹ lub studenck¹ trzeba spe³niæ pewne warunki formalne i wymaga to ju¿ kontaktu
z pracodawc¹ lub szko³¹ w USA, co trwa d³ugo i wymaga konkretnej inwestycji. Po za³atwieniu ju¿ formalnoci zwi¹zanych z wiz¹ nastêpnym kosztem jest bilet
lotniczy 2600 z³ - w styczniu 2005 a obecnie jest dro¿szy. Oczywicie zabra³am ze sob¹ dolary na start. Znalaz³am w Internecie agencjê porednictwa pracy, która
nie pobiera op³at za znalezienie pracy. Dzwoni³am nawet do nich z Polski, aby siê upewniæ czy spe³niam
wszystkie warunki i czy na pewno czeka na mnie praca
tak jak mnie zapewniano z zamieszkaniem opieka nad
osob¹ chor¹. Trzeba przyznaæ inwestycja to by³a kosztowna a przedsiêwziêcie doæ ryzykowne. Zatrzyma³am siê w Chicago o zgrozo! w samym sercu tzw. Polakowa to tak mniej wiêcej okolice skrzy¿owania Belmont i Central ave. Aby agencja pracy mia³a ze mn¹
kontakt musia³am kupiæ telefon komórkowy - koszt 75
dolarów (tanio) na kartê. Trzeba zaznaczyæ, ¿e pomys³owi amerykanie maj¹ troszkê inne zasady, minuty tracisz równie¿ wtedy, gdy kto dzwoni do ciebie. Najtañsze do³adowanie jest za 10 dolarów i dostajesz 50
minut, ale jak pobieraj¹ w dwie strony to ³atwo straciæ
maj¹tek. Mo¿na kupiæ komórkê na kontrakt- abonament,
ale kontrakty zwykle s¹ na 1 rok a ja tak d³ugo nie planowa³am zostaæ. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e sprzêt elektryczny np. suszarka do w³osów z europy posiada inn¹
wtyczkê i tu te¿ czekaj¹ na nas drobne wydatki ¿eby
wygl¹daæ na zadban¹. Wszystko, co nasi drodzy rodacy mówi¹ i doradzaj¹ radzê sprawdzaæ o ile siê da, tylko musisz siê porozumiewaæ w jêzyku angielskim. Aby
za³o¿yæ konto w banku trzeba sobie wp³aciæ od razu
kilkadziesi¹t dolarów, kartê bankomatow¹ wydaj¹ od
rêki. Nale¿y podaæ miejscowy adres do korespondencji mieæ przy sobie dwa ID np. paszport i prawo jazdy.

Obecnie wydawane prawo jazdy tzw. unijne uprawnia do prowadzenia samochodu w Chicago przez okres
wa¿noci wizy pobytowej (informacjê t¹ sprawdzi³am
u prawników amerykañskich). Na pracê czeka³am 3 tygodnie, bo oczywicie ja to nazywam w stylu amerykañskim okaza³o siê, ¿e niezbêdny jest mój numer
identyfikacji podatkowej, o którym nic mi wczeniej nie
mówiono jak mnie zapraszano abym przelecia³a te
15000 km. Numer taxplayer uzyskuje siê po z³o¿eniu
w urzêdzie aplikacji nieodp³atnie. Mo¿na to zrobiæ
przez Internet, ale s¹ agencje które siê tym zajmuj¹ i pobieraj¹ op³atê nawet 250 dolarów. Ma³o tego, na ten
numer czekasz 2-4 tygodni. W Chicago szukaj¹c pracy
w agencjach porednictwa pracy mo¿na natkn¹æ siê bez
trudu na te niejednokrotnie wrêcz z³odziejskie agencje, co opiszê nastêpnym razem i to jest bardzo ciekawe. Zapowiedzi¹ niech bêdzie to, ¿e wszystko, co w Europie jest nielegalne w Ameryce nazywa siê dobrym
biznesem.
Mia³am kontakt w Chicago ze Zrzeszeniem Pielêgniarek Polskich i dowiedzia³am siê a nawet widzia³am jak
mo¿na nostryfikowaæ dyplom pielêgniarski w USA. Znam
pielêgniarki, które s¹ ju¿ tam po kilka lat i jeszcze siê ucz¹
a na t¹ naukê ciê¿ko pracuj¹, bo ¿eby byæ tam legalnie
uczyæ siê i pracowaæ trzeba znaleæ sponsora a czasem
nie jednego. Wymaga to du¿ych pieniêdzy, na które prywatnie pracuje siê tam kilka lat. Wszystko zale¿y od pierwszego egzaminu w jêzyku angielskim, który pod wzglêdem jêzykowym jest bardzo trudny. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest to, ¿e zanim nostryfikujesz dyplom pracujesz tam
najczêciej na wizie turystycznej - nielegalnie, co oznacza, ¿e nie liczy siê ten okres do emerytury, nie masz ¿adnych wiadczeñ ze strony pañstwa po prostu prawo pracy
ciê nie obejmuje. Pracodawcy tam czêsto p³ac¹ czekami
bez pokrycia albo mog¹ w ogóle nie zap³aciæ, a porednictwo pracy- agencje legalnie i nielegalnie pobieraj¹ op³aty
dochodz¹ce do 2000 dolarów i wiêcej za za³atwienie pracy. Najlepiej, wiêc jeli kto chce nostryfikowaæ dyplom
i wyjechaæ do USA, najpierw niech znajdzie chêtnego go
zatrudniæ pracodawcê i niech uczy siê w Polsce tak jak
ju¿ to pewna grupa polskich pielêgniarek zrobi³a. Trzeba
siê jeszcze zastanowiæ, po co tak daleko jechaæ, pracowaæ nielegalnie, zdobywaæ na nowo uprawnienia, które
ma siê w Europie? Czas pracy w USA wg prawa jest d³u¿szy ni¿ na starym kontynencie a czas urlopu o 2 tygodnie
krótszy. Pañstwo tam nie jest opiekuñcze wobec obywateli tak jak to jest w wielu krajach Europy zachodniej. W USA
jest wolnoæ podyktowana tylko pieni¹dzem w cieniu, którego s¹ takie wa¿ne sprawy jak rodzina, uczucia, przyjañ, tradycja, nawet historia tak wa¿ne dla Europejczyków. Czy nie lepiej zainwestowaæ tylko w naukê jêzyka,
pracowaæ legalnie, mieæ wszystkie wiadczenia, rodzinê
na tym samym kontynencie lub ze sob¹? Ja ju¿ wiem, pracowa³am 13 lat temu w Europie zachodniej i mam porównanie, by³o wtedy lepiej ni¿ teraz w Ameryce.
cdn.
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25 rocznica Sierpnia 80
Sierpniowe zwyciêstwo robotników w 1980 roku
Mia³o swój pocz¹tek w 1956 roku. Niezadowolenie robotników z warunków pracy i p³acy spowodowa³o tzw.
poznañski czerwiec. Strajkuj¹cy robotnicy z zak³adów Cegielskiego (wtedy J. Stalina) wyszli na ulice miasta. Z gmachu UB w kierunku t³umu pad³y strza³y. Nastêpnego dnia
do Poznania wjecha³y wojska pancerne. Zginê³y 74 osoby, by³o kilkuset rannych. Jedyn¹ osob¹ nios¹c¹ pomoc
padaj¹cym na ulicach miasta, by³a poznañska pielêgniarka Aleksandra Banasiak, po sierpniu 1980 r. cz³onek NSZZ
Solidarnoæ - uhonorowana w 2005 roku medalem Florencji Nightingale.
Nastêpnym zrywem wolnociowym by³ marzec 1968
roku, kiedy to studenci i pracownicy naukowi rozpoczêli
protest po zdjêciu przez w³adze ze sceny Teatru Narodowego Dziadów A. Mickiewicza w re¿yserii K. Dejmka.
W³adze odpowiedzia³y aresztowaniami. Protest rozszerzy³ siê, do³¹czyli studenci z Poznania, Torunia, Krakowa, Wroc³awia, £odzi, Gdañska. W³adze zwolni³y tych
pracowników naukowych i studentów, którzy omielili
siê poprzeæ strajk. W sumie ok. 1600 osób. Szereg dzia³aczy zosta³o skazanych na wiêzienie.
Ale spokój trwa³ tylko 2 lata. W grudniu 1970 roku
w³adze og³osi³y drastyczn¹ podwy¿kê cen ¿ywnoci.
Stocznia Gdañska im. Lenina zareagowa³a strajkiem. Ludzie znów wyszli na ulice. Gomu³ka da³ rozkaz u¿ycia
broni, zginê³o ok. 50 osób. Po tych wydarzeniach Gomu³ka straci³ w³adzê. I Sekretarzem KC zosta³ Edward
Gierek, który umiejêtnie przemówi³ do robotników, koñcz¹c s³ynnym pytaniem: pomo¿ecie?.
Czerwiec 1976 roku  kolejny projekt podwy¿ki i kolejne strajki: w Radomiu, warszawskim Ursusie, P³ocku.
Tym razem ofiar w ludziach nie by³o, ale by³y pobicia
i aresztowania. Podwy¿ki cofniêto. We wrzeniu tego samego roku w Warszawie powsta³ Komitet Obrony Robotników (KOR). Organizowa³ on pomoc materialn¹
i prawn¹ dla wyrzucanych z pracy i aresztowanych.
16 X 1978 roku, szczêliwym zrz¹dzeniem Opatrznoci, papie¿em zosta³ wybrany Polak, kardyna³ Karol
Wojty³a. W Swojej pierwszej pielgrzymce do Ojczyzny
modli³ siê: niech zst¹pi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. TEJ ziemi.
1 lipca 1980 roku kolejne podwy¿ki cen. Pierwsi zaprotestowali robotnicy ze widnika. W³adze próbowa³y
za³agodziæ sytuacjê obietnic¹ cofniêcia podwy¿ek, ale
protestuj¹cy nie ust¹pili, pojawi³y siê pierwsze postulaty
polityczne: ¿¹danie wolnych wyborów do rad pracowniczych i zwi¹zkowych. Protest siê rozszerzy³. W Lublinie
robotnicy przyspawali wagony do szyn, by zbo¿e i cukier nie zosta³y wys³ane do ZSRR.
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14 sierpnia rozpocz¹³ siê strajk w Gdañskiej stoczni
im. Lenina. Strajk trwa³ 17 dni. Rodziny kontaktowa³y siê
ze strajkuj¹cymi przez bramê, trwa³y modlitwy z jednej
i drugiej strony bramy. Robotnicy prosili o ksiêdza, o odprawienie Mszy w., o spowied i komuniê wiêt¹. Bali
siê wyjæ za bramê, ¿eby nie powtórzy³a siê sytuacja
z wczeniejszych lat, kiedy to pola³a siê krew. Tu w stoczni, byli u siebie.
Na czele strajku stan¹³ niekwestionowany przywódca
Lech Wa³êsa, oraz Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz,
pielêgniarka Alina Pieñkowska, Bogdan Borusewicz i inni.
Wytrwa³y opór Stoczniowców, poparty 10 milionow¹
rzesz¹ ludzi pracuj¹cych w ca³ej Polsce, zakoñczy³ siê
podpisaniem porozumieñ z w³adz¹. Przedstawicielami
rz¹du byli: w Szczecinie Kazimierz Barcikowski, w Gdañsku Mieczys³aw Jagielski.
Uzgodniono i podpisano 21 postulatów sformu³owanych przez Komitet Strajkowy w Gdañsku. Ze strony strajkuj¹cych porozumienie podpisali: w Gdañsku  Lech Wa³êsa, reprezentant ponad 700 zak³adów strajkuj¹cych w
Polsce, w Szczecinie  Marian Jurczyk
Podpisane w póniejszym terminie 3 IX 1980r. - porozumienia w Jastrzêbiu zawiera³y przede wszystkim postulaty regionalne, ale miêdzy innymi by³ te¿ zapis na
skalê ogólnopolsk¹ tj. o wolnych sobotach.
Postulaty S³u¿by Zdrowia sformu³owa³a Alina Pieñkowska, która 3-go dnia strajku, stoj¹c na beczce przy
bramie nr 2, zatrzyma³a robotników, którzy chcieli opuciæ teren stoczni i zrezygnowaæ ze strajku.
Alina Pieñkowska  przewodnicz¹ca Krajowej Komisji Porozumienia Pracowników S³u¿by Zdrowia NSZZ Solidarnoæ, podpisywa³a protoko³y porozumienia zawartego pomiêdzy Komisj¹ Rz¹dow¹ a delegacj¹ Pracowników S³u¿by Zdrowia zrzeszonych w NSZZ Solidarnoæ.
W dniu 16 XI 1980 roku, w podpisanym za³¹czniku
Nr 16 do Porozumieñ, zawarto postulaty dotycz¹ce organizacji pracy pielêgniarek, szkolenia, warunków p³acowych, bytowych, oraz zapowied nowelizacji ustawy
o zawodzie z roku 1935.

Na terenie Ma³opolski
pierwsze strajki rozpoczê³y siê
19 VIII 80 r. na kilku wydzia³ach HiL. Stanê³y Zgniatacz,
Koksownia, Cementownia,
Elektrociep³ownia. Po spe³nieniu przez dyrekcjê wysuwanych
pracowniczych ¿¹dañ, strajki
wygaszano. Tak by³o równie¿
w kilku innych Krakowskich zak³adach. Natomiast strajki solidarnociowe z Wybrze¿em
organizowano w miarê nap³ywania wieci z Gdañska.
W mediach obowi¹zywa³a przecie¿ cis³a cenzura; prasa donosi³a tylko o przestojach w pracy, obawiaj¹c siê
s³owa strajk. By³ czas wakacji, wiarygodnymi wiadkami
wydarzeñ na Wybrze¿u byli ludzie powracaj¹cy z urlopów nad morzem.
W niektórych zak³adach Ma³opolskich powo³ywano
(spotykaj¹c siê w prywatnych mieszkaniach) Zak³adowe
Komitety Za³o¿ycielskie NSZZ Solidarnoæ. 15 IX 80 r.
w sali teatralnej HiL odby³o siê pierwsze spotkanie przedstawicieli 69 zak³adów Ma³opolski. Utworzono Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o¿ycielski NSZZ Solidarnoæ, oraz
wybrano Zarz¹d. 24 IX 80 r. delegacja krakowskich zwi¹zkowców z³o¿y³a w Warszawie wniosek o rejestracjê NSZZ
Solidarnoæ. W krakowskich Zak³adach S³u¿by Zdrowia
zaczê³y powstawaæ zak³adowe ko³a NSZZ Solidarnoæ,
rozpoczê³a siê zorganizowana dzia³alnoæ zwi¹zkowa.
Bran¿owe zwi¹zki pustosza³y.
Si³¹ Solidarnoci by³o oparcie o wiarê i Koció³, oraz
powrót do patriotycznych korzeni narodu. Na cianach
zak³adów pracy wieszano krzy¿e, pamiêta³o siê o historycznych rocznicach. W³adza spe³ni³a jeden z pierwszych
postulatów gdañskich, zezwalaj¹c na radiow¹ transmisjê
niedzielnej Mszy w. z kocio³a w. Krzy¿a w Warszawie. Nowohuckie kocio³y - miasta z za³o¿enia ateistycznego - sta³y siê miejscem modlitwy licznie gromadz¹cych

siê ludzi pracuj¹cych. 19 X 80 r. w katedrze Wawelskiej
zosta³a odprawiona Msza w. z udzia³em delegacji Solidarnoci z Wybrze¿a. Homiliê wyg³osi³ ks. Józef Tischner. Z Wawelu wszyscy udali siê na Rynek G³ówny. Lech
Wa³êsa by³ niesiony na ramionach. Wiec na Rynku zgromadzi³ tysi¹ce uczestników, zapanowa³ ogromny entuzjazm.
11 XI 1980 r. obchodzono - po raz pierwszy od czasu
wojny - wiêto Niepodleg³oci. Dla Krakowian to ogromne prze¿ycie, bo tu w 1918 roku rozpoczê³a siê niepodleg³oæ, a na Wawelu spoczywaj¹ prochy Marsza³ka Pi³sudskiego.
Bogdan Borusewicz w swojej wypowiedzi, w radio
30 VIII 2005r. podkreli³, ¿e wa¿ne jest, i¿ ten ruch wyzwoli³ w ludziach dobro, a ci którzy byli dobrzy, stawali
siê jeszcze lepsi.
Teraz, po tych 25 latach trzeba pielêgnowaæ te wartoci by dobro ros³o i by³o zaczynem ku wolnoci, godnoci - niezbywalnych praw jednostek ludzkich, które ka¿da osoba posiada od Boga.
Z tego ruchu, który oby³ siê bez kropli krwi, w krajach
ociennych te¿ zbudzi³o siê poczucie wolnoci, które
po³o¿y³o kres systemowi komunistycznemu w tamtych
narodach. Przez 16 miesiêcy - od sierpnia 80 roku do 13
grudnia 81 - Polacy du¿o uzyskali: naród konsolidowa³
siê ku suwerennoci bez rozlewu krwi. Uczestnicy tamtych dni podkrelaj¹ dzisiaj, ¿e Jan Pawe³ II by³ niekwestionowanym ojcem tego ruchu. Przyje¿d¿aj¹c do Polski
budzi³ ducha, mówi³ do nas i za nas, w naszym imieniu.
Póniej przysz³y s³owa papie¿a: Nie ma wolnoci bez
solidarnoci. Nie ma solidarnoci bez mi³oci. To jest przes³anie ewangeliczne Ojca wiêtego na najdalsz¹ przysz³oæ.
Tekst artyku³u zredagowany przez zespó³ w sk³adzie:
Halina MATOGA, Irena I¯YCKA,
Maria JANCIK, Krystyna PÊCHALSKA.
Za³¹cznik nr 16
do protoko³u Porozumienia zawartego pomiêdzy Komisj¹ Rz¹dow¹ o Delegacj¹ Pracowników S³u¿by
Zdrowia zrzeszonych w NSZZ Solidarnoæ w dniu
16 listopada 1980 r. w Gdañsku
Personel redni i ni¿szy
1. W Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo³ecznej zostanie powo³ana z dniem 1 lipca 1981 r. samodzielna
komórka organizacyjna do spraw pielêgniarstwa. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej wyst¹pi do wojewodów, aby do dnia 31 grudnia 1981 r. w Wydzia³ach Zdrowia powo³aæ stanowisko Pielêgniarki Wojewódzkiej. Zgodnie z propozycj¹ Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sk³ad powo³anego uprzednio zespo³u do spraw pielêgniarstwa wejd¹ przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ.
2. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej wyst¹pi
do Ministerstwa Pracy, P³ac i Spraw Socjalnych
o wprowadzenie zasady oddelegowania asystentek pielêgniarskich do szko³y, z zachowaniem wy-
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nagrodzenia za okres nauki. Termin realizacji - 1
styczeñ 1982 r.
3. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej wyra¿a zgodê na zatrudnienie personelu redniego, pracuj¹cego w stacjonarnej opiece zdrowotnej, w systemie 12godzinnym z uwzglêdnieniem mo¿liwoci rozszerzenia tego systemu na innych pracowników medycznych za ich zgod¹. Problem ten zostanie uwzglêdniony w uk³adach zbiorowych od 1 listopada 1981 r.
4. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej wyst¹pi do
wojewodów o przydzia³ mieszkañ personelowi redniemu, uwzglêdniaj¹c jego potrzeby na równi z personelem wy¿szym.
W przypadku niemo¿noci przydzia³u mieszkania zapewni czasowo mo¿liwoæ korzystania z hoteli pielêgniarskich wraz z rodzinami.
5. Niezbêdne jest uregulowanie problemu szkolnictwa wy¿szego pielêgniarek poprzez stworzenie
mo¿liwoci ukoñczenia studiów wy¿szych w kierunkach pielêgniarstwa klinicznego, umo¿liwiaj¹cych tej kadrze dalsz¹ pracê przede wszystkim na
oddzia³ach szpitalnych (wysoko wyspecjalizowanych), w szkolnictwie pielêgniarskim, w doskonaleniu zawodowym itp.
Ulegnie zweryfikowaniu dostêpnoæ studiów wy¿szych. W tym celu Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej zorganizuje do dnia 31 marca 1981 r. konferencjê rodowiskow¹ z udzia³em specjalistów i przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ, w oparciu o jej wyniki
przedstawi program dzia³alnoci w tym zakresie.
6. Przed³o¿one przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej tezy do instrukcji o pielêgniarstwie rodowiskowym, po konsultacji ze rodowiskiem i zwi¹zkami zawodowymi, stanowiæ bêd¹ podstawê do ostatecznego
opracowania instrukcji o zakresie zadañ pielêgniarki
rodowiskowej i równoczesnym wprowadzeniem jej
w ¿ycie w ci¹gu dwóch miesiêcy od konsultacji.
7. Zostanie zapewnione wykonywanie pracy pielêgniarskiej przez prze³o¿on¹ pielêgniarek w przychodni rejonowej o podstawowym profilu w wymiarze przynajmniej
1/2 czasu dziennego zatrudnienia, a pozosta³y czas
jej pracy bêdzie przeznaczony na pracê kontroln¹ administracyjn¹. W ma³ych przychodniach rejonowych
bêd¹ powo³ywane tylko starsze pielêgniarki.

8. Zostanie zapewniony transport wewnêtrzny leków,
rodków opatrunkowych, posi³ków, bielizny w szpitalach, pocz¹wszy od II pó³rocza 1981 r.
9. Od 1982 r. zostan¹ sukcesywnie tworzone zespo³y
czystociowe, w zale¿noci od wielkoci szpitali.
10. W opracowanym nowym projekcie struktury organizacyjne] zak³adów s³u¿by zdrowia zostanie wyodrêbniona grupa zawodowa pracowników dzia³ów diagnostycznych z wydzieleniem stanowiska kierowniczego
dla tej grupy w zak³adach s³u¿by zdrowia.
11. W terminie do 30 kwietnia 1981 r. zostan¹ opracowane projekty norm pracy techników analitycznych, rtg
i fizykoterapii, a nastêpnie wprowadzone do uk³adów
zbiorowych od l listopada 1981 r.
12. W terminie do dnia 30 kwietnia 1981 r. Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej dokona bilansu techników niemedycznych zatrudnionych w laboratoriach,
nie posiadaj¹cych ukoñczonej szko³y medycznej i zaproponuje w nowym roku szkolnym sposób uzyskania przez nich pe³nych kwalifikacji.
13. Praca terenowa bêdzie preferowana w przygotowywanych uk³adach zbiorowych.
14. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej zapewni³o
pracownicom - matkom samotnie wychowuj¹cym
dzieci do lat 10 przesuniêcie na ich wniosek do pracy
jednozmianowej.
15. Od 1980 r. zniesiono opodatkowanie w drugim miejscu
pracy lekarzy i pozosta³ych pracowników medycznych.
16. Istniej¹cy program szkolenia sanitariuszy szpitalnych
zostanie przes³any do dnia 31 stycznia 1981 r. lekarzom wojewódzkim w celu wykorzystania do szkolenia kwalifikacyjnego salowych w szpitalach i ¿³obkach.
17. Od dnia 1 wrzenia 1981 r. wprowadzony zostanie w rednim szkolnictwie medycznym kierunek
asystentek stomatologicznych. Przy uzyskiwaniu
kwalifikacji pomocy stomatologicznej zostanie
skrócony sta¿ pracy do 2 lat po maturze i do 4 lat
bez wykszta³cenia redniego. Zakres zadañ dla
tych zawodów okrel¹ przepisy o zawodach medycznych.
18. Znowelizowana ustawa o zawodzie pielêgniarskim zostanie w³¹czona do ustawy o zawodach medycznych.
W 1981 roku projekt ustawy bêdzie konsultowany ze
rodowiskiem i zwi¹zkami zawodowymi.

Komisja Rz¹dowa

Delegacja Pracowników S³u¿by
Zdrowia zrzeszonych w NSZZ
Solidarnoæ

Przewodnicz¹cy
Kierownik Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
TADEUSZ SZELACHOWSKI
Dyrektor Departamentu
Kadr i Spraw Socjalnych
ZBIGNIEW MAZIEJUK
Wicedyrektor Departamentu
Szkolnictwa i Nauki
RYSZARD SOSIÑSKI
22 stycznia 81, Gdañsk
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Przewodnicz¹ca
ALINA PIEÑKOWSKA
Cz³onkowie:
MICHA£ KUROWSKI  Szczecin
TOMASZ JANAS - Region Górnol¹ski
DANUTA S£OMCZYÑSKA  Gdañsk
JANINA IDZIÑSKA  Sopot
MA£GORZATA MALINOWSKA 
Szczecin

K¥CIK WSPOMNIEÑ

STANIS£AWA LESZCZYÑSKA
- WSPOMNIENIA O MATCE, fragmenty*)
Stanis³aw Leszczyñski, prof. dr hab. med.
... Przez wiele lat trudno mi by³o zdobyæ siê na
napisanie wspomnieñ o mojej matce. Wydawa³o mi
siê, ¿e najw³aciwiej by³oby na jej temat milczeæ; ¿e
by³oby to zgodne z jej nastawieniem; ¿e jej obraz, przyk³ad ¿ycia (trudny co prawda do naladowania) nale¿a³oby jedynie zachowaæ w pamiêci. Ona sama mia³a
sporo w¹tpliwoci, czy powinna wspominaæ o swych
prze¿yciach w obozie. Nie chcia³a wracaæ do tej przesz³oci i to nie ze wzglêdu na siebie, lecz aby nie budziæ nienawici. Codzienn¹ modlitw¹ za tych, którym
nie zdo³a³a pomóc i za ich przeladowców zamyka³a
obozowy okres ¿ycia. ¯y³a dniem dzisiejszym oraz
przysz³oci¹, w³¹czaj¹c siê ca³¹ osob¹, do koñca swych
dni, w otaczaj¹cy j¹ wiat ludzi.
Pisaæ o niej, to jakby malowaæ kwiat.
Niewiele pozostawi³a s³ów o sobie samej, nie g³osi³a
swych pogl¹dów na wiat lub wskazañ moralnych. Oddzia³ywa³a na otoczenie jak kwiat; sw¹ obecnoci¹, etyczn¹ postaw¹, sposobem ¿ycia.
By³a podobna do wielu matek, oddanych swej rodzinie. Nie robi³a wra¿enia wiêtej z ¿ywotów ...

Gdy mama trafi³a do owiêcimskiego obozu, by³a duchowo dostatecznie przygotowana do podjêcia niezwyk³ej i nieprzejednanej walki o ¿ycie tysiêcy ludzkich istnieñ, jaka mia³a siê rozegraæ miêdzy ni¹ a Mengelem,
obozowym lekarzem SS. Jako po³o¿na otrzyma³a bezwzglêdny rozkaz umiercania wszystkich dzieci natychmiast po ich urodzeniu siê. W odpowiedzi owiadczy³a:
Nie, nigdy! Nie wolno zabijaæ dzieci.
Dlaczego Mengele nie siêgn¹³ wtedy po pistolet, lub
nie pos³a³ jej do krematorium na mieræ? Nie tylko dla
owiêcimskich wiêniarek, znaj¹cych tê historiê, ale dla
wszystkich osób zapoznanych z re¿imem, jaki panowa³
w obozach koncentracyjnych, pozostaje to tajemnicz¹
zagadk¹.
Owiêcimskie wiêniarki scharakteryzowa³y osobowoæ mojej matki w s³owach: Tak ogromnie odwa¿na
i dzielna, nie ba³a siê nawet SS - manów. Nie ba³a siê
mierci.
Wspomnienia o mojej mamie winny odtwarzaæ klimat jej serca: mi³oæ do Boga i blinich, do dzieci i kwiatów, do piosenek i motyli; mi³oæ zawsze radosn¹ i zawsze wiern¹, nawet wtedy, gdy za¿¹da ofiary w postaci
krzy¿a... 

Henryk Leszczyñski, prawnik, muzyk

Sylwia Leszczyñska - Gross, lekarz medycyny

... By³a delikatna, czu³a, ³agodna, serdeczna i opanowana, a zarazem wiele od siebie wymagaj¹ca, zdyscyplinowana i pe³na wewnêtrznego hartu.
W chwilach wolnych od pracy zawodowej siada³a
przy maszynie, na której szy³a nam ubranka. piewa³a
wtedy zawsze jakie piosenki, a ja siada³em obok niej
i s³ucha³em jak nuci³a je swym jasnym, ciep³ym g³osem.
Ka¿d¹ chwilê ¿ycia mama wykorzystywa³a maksymalnie, dziêki czemu nie odczuwalimy braków. ¯ylimy w
ciep³ej atmosferze domowego ogniska i szeroko zakrojonych wiêzi rodzinnych.
Po utrudzonym dniu, nieraz pónym wieczorem albo
w nocy odmawia³a modlitwy zwi¹zane z regu³¹ trzeciego zakonu w. Franciszka, do którego nale¿a³a, b¹d z jej
nabo¿eñstwem do Serca Pana Jezusa.
Kocha³a zwierzêta i ptaki, karmi³a je i ciekawie opisywa³a ich charakterystyczne cechy. Do kwiatów zwraca³a siê tak, jakby przypuszcza³a, ¿e czuj¹ i rozumiej¹
jej mowê.

... Matka bardzo kocha³a dzieci. Ta mi³oæ, a przede
wszystkim zrz¹dzenie Opatrznoci ukierunkowa³y jej
dzia³alnoæ zawodow¹. Swoj¹ pracê zawodow¹ bardzo
kocha³a i zachwyca³a siê ka¿dym nowo narodzonym
dzieckiem. Opowiada³a nam o dzidziusiach z umiechem. Ale bardzo kocha³a tak¿e nas.
Zawsze by³a zapracowana, nigdy nie pamiêtam, aby
siedzia³a bezczynnie. Nigdy te¿ w dzieñ nie odsypia³a
nieprzespanych nocy. W swoim zawodzie pracowa³a
z sercem i by³a powszechnie lubiana.
By³a bardzo gocinna, lubi³a piewaæ w ró¿nych jêzykach: polskim, portugalskim, rosyjskim, niemieckim.
By³a zawsze umiechniêta, mi³a.
Gehennê obozu owiêcimskiego prze¿ywa³ymy razem. Mieszka³ymy w jednym bloku, przydzielono nas
do koi gdzie by³o ju¿ 6 osób. Wszystkie spa³ymy pod
jednym, brudnym, zawszawionym, bawe³nianym kocem. Je¿eli jedna chcia³a siê przykryæ, to z drugiej strony inne by³y odkrywane. By³o ciasno, jedna na drugiej
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Bronis³aw Leszczyñski, dr n. medycznych

wzrostu, bardzo kobieca, uwielbiaj¹ca piew i kwiaty, szalon¹ mi³oci¹ kochaj¹ca dzieci, cicha i cierpliwa, rozmi³owana w swoim zawodzie i ponad ludzk¹
wytrzyma³oæ pracowita; bolej¹ca nad nêdz¹ ludzk¹
i dol¹ sierot, entuzjastycznie podnosz¹ca zalety blinich - szczególnie cieszy³a siê ich dobroci¹. Nade
wszystko kochaj¹ca Boga. Dozna³a wielu krzywd i by³a wiadkiem zbrodni wo³aj¹cych o pomstê do nieba.
Nigdy jednak nie s³ysza³em, by kogo potêpi³a. Z modlitw¹ na ustach sz³a przez ¿ycie, nios¹c swój ciê¿ki
krzy¿.
Ceni³a u ludzi m¹droæ i podziwia³a tych, którzy darem s³owa potrafili przekazaæ j¹ innym. Sukcesy w pracy
przypisuje Bogu i Matce Bo¿ej, wspominaj¹c, ¿e zawsze
podczas pracy modli³a siê. Pracuj¹c przez 38 lat jako po³o¿na, nie mia³a ani jednego przypadku mierci noworodka ani matki, ani jednego przypadku gor¹czki po³ogowej. Wszystkie dzieci rodzi³y siê ¿ywe i zdolne do ¿ycia, nawet w Owiêcimiu, gdzie pracowa³a w tak okropnych warunkach i gdzie odebra³a ponad trzy tysi¹ce porodów, a przecie¿ rodz¹ce matki by³y wyniszczone g³odem i torturami, nara¿one na infekcje przebywaj¹c wród
chorych zakanie. Odebrano im cz³owieczeñstwo i nadziejê utrzymania przy ¿yciu dzieci, które mia³y siê dopiero narodziæ.
Jej, która tak kocha³a dzieci, wydano bezwzglêdny
rozkaz, by je mordowa³a, gro¿¹c mierci¹ za niewykonanie rozkazu. I tu ca³a hitlerowska machina okrucieñstwa i zag³ady stanê³a naprzeciw ma³ej, w¹t³ej i s³abej
kobiety, która patrz¹c mia³o w oczy oprawców powiedzia³a im w ich w³asnym jêzyku: Nie, nigdy. Nie
wolno zabijaæ dzieci. Sw¹ drobn¹ postaci¹ nie przypomina³a konia trojañskiego, ale do Owiêcimia wesz³a z ogromn¹ mi³oci¹ Boga i cz³owieka, i w mi³oci
tej by³a niepokonana.
Zdrowy krzyk nowo narodzonego dziecka oznajmia³,
¿e po³o¿na Leszczyñska nie wype³ni³a rozkazu zbrodniarzy, ¿e zwyciê¿y³a znów przeciw mierci.
Po urodzeniu siê dziecka dziêkowa³a Bogu za udany
poród. Nigdy nie odpoczywa³a, czasem gorzko musia³a
zap³akaæ, bolej¹c nad tragedi¹ urodzonych w Owiêcimiu dzieci, ich matek, nad dol¹ swej córki Sylwii, która
ciê¿ko chorowa³a, nad losem przebywaj¹cych w obozach koncentracyjnych synów Stanis³awa i Henryka.
Mimo wszystko zdobywa³a siê na umiech wobec kobiet, dzieli³a siê z nimi wielk¹ wiar¹ i nadziej¹. Powszechnie w Owiêcimiu nazywano j¹ matk¹ i czynili tak wszyscy bez wzglêdu na narodowoæ.
Przywiezionego z obozu swego pasiaka nie zachowa³a na pami¹tkê, a podarowa³a go biednym.
Jako pami¹tkê z Owiêcimia zachowa³a tylko swój numer wytatuowany na rêku: 41335. Siostra Sylwia mia³a
numer: 41336  ...

... By³a blondynk¹ o nieco janiejszych od niezapominajek oczach, o ujmuj¹cym, id¹cym z serca
umiechu, pe³nym wiosny i macierzyñstwa. Ma³ego

*) wyboru fragmentów z ksi¹¿ki Macierzyñska mi³oæ ¿ycia
A.T.K. W - wa 1984, dokona³a mgr Gabriela Ginalska

trzyma³a nogi. Dr¿a³ymy z zimna. Na ka¿d¹ piêcioosobow¹ grupê dostawa³ymy miseczkê gorzkiego wywaru z zió³. Nie by³o wody do mycia, nie by³o papieru.
Ma³¹ pajdkê czarnego chleba trzeba by³o podzieliæ na
pó³, aby starczy³o na wieczorny posi³ek. Na obiad by³a
zupa z karpieli, nie pamiêtam, by kiedykolwiek by³y
ziemniaki. Mama zdoby³a kawa³ek koca, którym mnie
okrêca³a, krêpuj¹c sznurkiem, na to nak³ada³am drelichowy pasiak. W ten sposób mama chcia³a mnie uchroniæ od zimna. Po kilku dniach zagor¹czkowa³am i zosta³am skierowana na rewir, tzn. do szpitala obozowego. Nikt mnie nie zbada³, ¿adnych leków nie otrzyma³am. Le¿a³am na w¹skiej koi z Zosi¹ chor¹ na grulicê.
Tonê³am w potach, le¿a³am w mokrej bielinie. Po pewnym czasie na rewir trafi³a mama, jako trzecia na nasz¹
kojê. Chorowa³am bardzo d³ugo, wychud³am a¿ do stanu tzw. muzu³mana.
W obozie przesz³am tyfus plamisty, zapalenie ucha
rodkowego, wyst¹pi³y ciê¿kie ropowice (flegmony) po³owy twarzy, ramienia i poladka. Nie mog³am otwieraæ ust i skazana by³am na mieræ g³odow¹, gdyby nie
mama. Chorowa³am te¿ na pó³pasiec o wyj¹tkowo ciê¿kim przebiegu.
Wspominam o moich chorobach, bo przysparza³y one
dodatkowo zmartwieñ mojej matce.
By³am obecna przy dramatycznym odbieraniu matkom - wiêniarkom ich dzieci o jasnych w³osach i niebieskich oczach, które wywo¿ono do Nak³a w celu wynarodowienia. Matki p³aka³y i krzycza³y, ale nie by³y
w stanie przeciwstawiæ siê brutalnoci Niemców. Moja
mama organizowa³a tatuowanie dzieci, w nadziei, ¿e
mo¿e to umo¿liwiæ niejednej matce odnalezienie w przysz³oci swego dziecka.
Chore wiêniarki darzy³y mamê szczególn¹ sympati¹
za jej serdeczn¹ i ofiarn¹ opiekê nad nimi.
W czasie ewakuacji obozu wydano rozkaz stawienia siê do transportu. Mama tego rozkazu nie pos³ucha³a; powiedzia³a wtedy, ¿e pozostanie, bo tu s¹ matki
i dzieci. Czêæ wiêniarek ukry³a na sztubie po³o¿niczej.
Nie mia³ymy co jeæ ani piæ. Widzia³am przez druty
jak SS - man strzela³ do wiênia. Do ostatniej chwili
Niemcy siali pop³och i przera¿enie, podpalali baraki,
napadali na bloki rewirowe.
Po wyjciu z obozu pozosta³ lêk, który przyssa³ siê
i na czyje pytanie lub wspomnienie ogarnia³ mnie znów
i nape³nia³ niewymown¹ trwog¹. Mama, po wyjciu z obozu, ju¿ jako wdowa powiêci³a siê dla swoich dzieci, na
których kszta³cenie z samozaparciem pracowa³a. Czêsto
mówi³a: Bóg przyprowadzi³ wszystkie moje dzieci do
domu, bo ja nigdy nie zabi³am niczyjego dziecka... 
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31-202 Kraków, ul. Pr¹dnicka 80, tel. 614-31-75,
www.ptp-krakow.webpark.pl

Bogus³awa SZEGLOWSKA

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELÊGNIARSKIE
ZARZ¥D ODDZIA£U WOJEWÓDZKIEGO
W sali konferencyjnej Szpitala im. Jana Paw³a II, 17 - 06- 2005r.
odby³ siê XV Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego, którego przewodnicz¹c¹ by³a pani
mgr Gabriela Ginalska. Jednym z zaproszonych goci by³a przewodnicz¹ca Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego pani mgr El¿bieta Chrócicka z Warszawy.
Przewodnicz¹ca ustêpuj¹cego Zarz¹du Oddzia³u PTP
pani Bogumi³a Kubowicz przedstawi³a dzia³alnoæ mijaj¹cej kadencji, która obejmowa³a miêdzy innymi:
1. Wspó³pracê z Royal College of Nursing w Londynie.
2. Wspó³organizowanie Miêdzynarodowej konferencji na
temat Zapobieganie skutkom niedoboru pielêgniarek
na rynku pracy.
3. Nawi¹zanie cis³ej wspó³pracy z samorz¹dem pielêgniarskim.
4. Organizowanie konferencji szkoleniowych - Zapobieganie odle¿ynom jako problem zapewnienia jakoci przy
udziale firmy Hartmann, Nowy standard w bezpiecznej
p³ynoterapii przy udziale firmy Baxter.
Na koniec przewodnicz¹ca Bogumi³a Kubowicz podsumowuj¹c swoj¹ kadencjê podziêkowa³a wspó³pracownikom oraz:
- Dyrekcji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Paw³a II, za bezp³atne u¿yczenie pomieszczenia
na biuro Zarz¹du PTP Okrêgu Ma³opolskiego,
- pani dr Marii Kózce za pomoc naukow¹, wspieranie
i ukierunkowywanie pracy Zarz¹du Oddzia³u,
- paniom Dyrektorom ds. Pielêgniarstwa szpitali, w których funkcjonuj¹ ko³a Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego: - pani mgr Annie Tylek, - mgr Marii Szymaczek,
- mgr Teresie Ni¿ankowskiej, - mgr Bo¿enie Bondyra
(Olkusz), - mgr Emilii Zyzdroñ (Brzesko).

Nastêpnie przyst¹piono do g³osowania, na zg³aszanych kandydatów z sali, do nowego Zarz¹du Oddzia³u.
Po prawomocnym g³osowaniu;
Przewodnicz¹c¹ zosta³a: Bogumi³a Kubowicz,
Wiceprzewodnicz¹c¹: Maja Szymaczek,
Sekretarzem: Bogus³awa Szeglowska,
Skarbnikiem: Stefan Janusz,
Cz³onkami: Anna Tylek, Agata Reczek, Ewa Pod³êcka, Teresa £u¿niak.
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹ca: Barbara Dudek,
Cz³onkowie: Maria Cisek, Anna B³aszczyk - Tyszka.
Na pierwszym spotkaniu nowego zarz¹du, które odby³o siê 07-07-2005r, ustalono:
1. Spotkania bêd¹ odbywa³y siê w pierwsz¹ rodê ka¿dego miesi¹ca o godzinie 15.00.
2. Kontynuowanie pracy w ramach programu Political
Leadership.
3. Powo³anie ko³a PTP wród studentów.
4. Wznowienie wydawania biuletynu PTP.
5. Zorganizowanie konferencji (II edycji) Nowy standard
w bezpiecznej p³ynoterapii która odbêdzie siê pod koniec wrzenia. Dok³adna data, godzina i miejsce konferencji bêdzie podane na zaproszeniach, które otrzymaj¹
wszystkie panie Dyrektor ds. pielêgniarstwa.
Najbli¿sze spotkanie Zarz¹du Oddzia³u przewidziane jest na 07-09-2005 r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Paw³a II. Zainteresowanych prac¹ w PTP i przynale¿noci¹ do naukowej organizacji pielêgniarskiej prosimy o kontakt. Tel. 614-31-75 lub 069-242-26-88.

LOVELA - PROGRAM WSPÓ£PRACY
Z PO£O¯NYMI RODOWISKOWYMI
Firma Reckitt Benckiser  producent proszku i mleczka
Lovela przeznaczonego do prania pieluszek i bielizny
niemowlêcej oraz ubranek dzieciêcych  kontynuuje program wspó³pracy z po³o¿nymi rodowiskowymi uczêszczaj¹cymi na wizyty patrona¿owe. Po³o¿ne chêtne do
udzia³u w programie otrzymuj¹ od firmy specjalne torby
do pracy i wizytówki. Torby zosta³y zaprojektowane
w oparciu o wskazówki po³o¿nych, tak by jak najlepiej
mog³y im s³u¿yæ podczas pracy w terenie. Po³o¿ne podczas szkoleñ, zjazdów i ró¿nego rodzaju spotkañ organizowanych w Okrêgowych Izbach Pielêgniarek i Przychodniach Zdrowia otrzymuj¹ zestawy umo¿liwiaj¹ce
prezentacjê Loveli podczas wizyt w domach.

Program jest realizowany we wspó³pracy z Okrêgowymi Izbami Pielêgniarek i Po³o¿nych w £odzi, Krakowie, Katowicach i Warszawie. W roku 2005 akcj¹ jest
objête 400 pielêgniarek - po³o¿nych rodowiskowych
(z regionu krakowskiego 120). £¹cznie ca³ym programem
objêto ju¿ 1000 pielêgniarek. Cieszy siê on du¿ym zainteresowaniem. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
bêdzie kontynuowany i rozszerzony o kolejne regiony.
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Szanowni Pañstwo!
Przewodnicz¹ca Regionu Ma³opolskiego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek
i Po³o¿nych Pani Gra¿yna Gaj zosta³a odznaczona przez Ministra Zdrowia Marka Balickiego
odznak¹ honorow¹: Za zas³ugi dla Ochrony Zdrowia chcemy pochwaliæ siê tym faktem, bo
sama nigdy o tym g³ono by nie powiedzia³a, jest zbyt skromna. Cieszymy siê i jestemy dumni.
Ponadto otrzyma³a certyfikat o wpisie do encyklopedii WHO IS WHO W POLSCE - nadany
przez: The International Business, Who is Who Corp., Panama I Who is Who, Verlag für
Personenenzyklopadien AG, Szwajcaria. Leksykon ten zawiera zbiór biografii osobistoci ze
wszystkich dziedzin ¿ycia publicznego.
SEKRETARZ ZARZ¥DU
REGIONU OZZPiP
(-) Celina Rachlewicz

Ma³opolska Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych sk³ada gratulacje Pani Gra¿ynie Gaj Przewodnicz¹cej
Regionu Ma³opolskiego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych za zas³ugi na
rzecz ochrony zdrowia, nagrodzone odznak¹ honorow¹ przez Ministra Zdrowia Marka Balickiego.
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Informacje Komisji Kszta³cenia MOIPiP
WICEPRZEWODNICZ¥CA MORPiP
Zuzanna Mys³owska

1. Kursy planowane w pierwszym pó³roczu roku szkolnego 2005/2006.
KURS KWALIFIKACYJNY
Pielêgniarstwo w rodowisku nauczania i wychowania dla pielêgniarek
B Pielêgniarstwo neonatologiczne dla pielêgniarek i po³o¿nych
C Pielêgniarstwo rodzinne dla po³o¿nych
D Pielêgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej
terapii dla pielêgniarek
E Pielêgniarstwo operacyjne dla pielêgniarek
i po³o¿nych
F Pielêgniarstwo psychiatryczne dla pielêgniarek
A

ILOÆ
MIEJSC
70

TERMIN
NABORU
25.08-16.09

35

01.08-28.09

3 padziernik

mgr Ma³gorzata Dziubak

35
70

01.08-28.09

3 padziernik

mgr Stanis³awa Morawska

70

Nabór zakoñczono
Nabór zakoñczono

12 wrzenia
19 wrzenia

mgr Marzena Pêgiel
mgr Ewa Leniak

35

01.09-15.10

4 listopad

KURS SPECJALISTYCZNY ILOÆ MIEJSC TERMIN NABORU
G LECZENIE RAN III edycja
35
Nabór zakoñczono
IV edycja
35
Styczeñ 2006
H OPIEKA PALIATYWNA
35
01.10 - 21.10
A. Kurs trwa 6 miesiêcy (487 godz.). Zajêcia teoretyczne odbywaæ siê bêd¹ w wyznaczone weekendy /sobota, niedziela/ oraz w okresie ferii zimowych tj. 13-17. 02. i 20-24. 02.
Zajêcia praktyczne odbywaæ siê bêd¹ w dni robocze wg
ustalonego harmonogramu.
B. Kurs trwa 4 miesi¹ce (532 godz.). Pierwszy miesi¹c blok ogólnozawodowy, zajecia od poniedzia³ku do pi¹tku
od godz. 15.00 do 19.30. Trzy kolejne miesi¹ce - blok
specjalistyczny, wyk³ady dwa dni w tygodniu od 15.00 do
19.30; sta¿ trzy dni w tygodniu zgodnie z godzinami pracy placówki sta¿owej.
C. Kurs trwa 4 miesi¹ce (532 godz.). Organizacja szkolenia
/dni, godziny/ identyczne jak w kursie neonatologicznym.
F. Kurs trwa 6 miesiêcy (470 godz.). Zajêcia teoretyczne odbywaæ siê bêd¹ w wyznaczone
weekendy /pi¹tek, sobota/. Zajêcia praktyczne odbywaæ siê
bêd¹ w dni robocze wg ustalonego harmonogramu.
G. Kurs trwa 3 miesi¹ce. Zajêcia w systemie weekendowym
/sobota, niedziela/.
H. Kurs przeznaczony jest dla pielêgniarek pracuj¹cych w zespo³ach opieki paliatywnej. W opracowaniu jest program
kursu dokszta³caj¹cego (I-go stopnia), przeznaczony dla
wszystkich pielêgniarek.
Kolejne edycje w kursu dokszta³caj¹cego Zaawansowane zabiegi reanimacyjne i postêpowanie stanach zagro¿enia ¿ycia rozpoczn¹ siê od padziernika. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z koordynatorem kursupani¹ Marzen¹ Michalczewsk¹ /nr tel.: 506 917 688/ lub zg³oszenie telefoniczne podczas dy¿uru komisji kszta³cenia.
Komisja kszta³cenia informuje, ¿e oczekujemy na zatwierdzenia nastêpuj¹cych kursów:
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielêgniarstwa opieki d³ugoterminowej dla pielêgniarek,
- kurs specjalistyczny Pielêgnowanie w chorobach narz¹du
wzroku,
- kurs specjalistyczny ¯ywienie enteralne i parenteralne.

DATA
KIEROWNIK KURSU
ROZPOCZÊCIA
8 padziernik mgr Bo¿ena Kaczmarczyk

mgr Joanna Kwiecieñ

DATA ROZPOCZÊCIA
15 padziernik
Marzec 2006
4 listopad

KIEROWNIK KURSU
mgr Edyta Ozga
mgr Anna Bia³oñ

Komisja kszta³cenia informuje, ¿e nie przyjmujemy kwestionariuszy na kurs z zakresu szczepieñ ochronnych. Obecnie
na kurs oczekuje ok. 600 osób. O terminie wznowienia naboru poinformujemy na stronie internetowej i w Ad vocem.

2. Specjalizacje
W dniu 24 wrzenia rozpoczynaj¹ siê zajêcia w ramach
trzech specjalizacji:
■ specjalizacja w dziedzinie pielêgniarstwa pediatrycznego - 25 osób,
■ specjalizacja w dziedzinie pielêgniarstwa po³o¿niczego
- 25 osób,
■ specjalizacja w dziedzinie pielêgniarstwa zachowawczego - 50 osób.

3. Szkolenia
■ MOIPiP

wspólnie z firm¹ Pelargos Sp. z o.o. organizuje szkolenie Negatywny wp³yw bólu na rozwój psychoemocjonalny dzieci. Szkolenie przeznaczone jest dla po³o¿nych rodowiskowych, po³o¿nych i pielêgniarek pracuj¹cych w poradniach D.
Szkolenie odbêdzie siê 26 padziernika br. w godz. 11.0013.00. Iloæ miejsc - 35. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt telefoniczny - nr tel.: 422 88 54.
■ MOIPiP informuje o rozpoczêciu szkolenia przeznaczonego
dla pielêgniarek i po³o¿nych z zakresu Kompleksowego systemu zaopatrywania ran. Szkolenie trwa 4 godziny (obejmuje czêæ teoretyczn¹ i praktyczn¹).
■ Prosimy o telefoniczne zg³aszanie chêci udzia³u w szkoleniu
do biura Izby pod nr tel. 422 88 54, w jednym z zaproponowanych terminów:
-padziernik 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27;
-listopad 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29;
-grudzieñ 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22;
■ Szkolenie odbywaæ siê bêdzie od padziernika do grudnia
2005, we wtorki i czwartki od godz. 9:00 do 13:00 w sali konferencyjnej biura Izby, ul. Dunajewskiego Jednorazowo
w szkoleniu uczestniczy grupa 25 osób.
Iloæ miejsc ograniczona.

KOMUNIKAT
Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, który odbywa³ siê w terminie od
1 grudnia 2003 r. do 15 marca 2004 r. proszeni s¹ o osobiste odebranie zaleg³ych zawiadczeñ odbytego szkolenia,
uprawniaj¹cego do przetoczeñ krwi.
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Wykaz uczelni, które uzyska³y akredytacjê Ministra Zdrowia,
z uwzglêdnieniem daty wydania decyzji oraz okresu na jaki zosta³a wydana
Czas na jaki
Data
Liczba
wydano
uzyskania
godz.
akredytacji akredytacjê
1 Bia³a Podlaska
Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 14.05.2004
3 lata 4780
2 Bia³ystok
Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 10.03.2003
4 lata 4600
Po³o¿nictwo 10.03.2003
3 lata
3 Bielsko Bia³a
Akademia Techniczno - Humanistyczna
Pielêgniarstwo
3 lata (uchwa³a) 4600
4 Bydgoszcz
Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 3.06.2003
5 lat 4890
5 Ciechanów
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 6.10.2003
3 lata 4780
6 Czêstochowa
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania
Pielêgniarstwo
28.01.05
3 lata 4780
7 D¹browa Górnicza Wy¿sza Szko³a Planowania Strategicznego
Pielêgniarstwo 10.03.2005
3 lata 4780
8 Elbl¹g
Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Pielêgniarstwo 27.06.2005
3 lata 4600
9 Gdañsk
Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 9.11.2004
4 lata 4600
Po³o¿nictwo
9.11.2004
4 lata
10 Jaros³aw
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 6.11.2003
3 lata 4780
11 Jelenia Góra
Kolegium Karkonoskie
Pielêgniarstwo 25.09.2003
3 lata 4600
12 Kalisz
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 9.11.2004
3 lata 4600
Po³o¿nictwo
9.11.2004
3 lata
13 Katowice
l¹ska Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 14.05.2004
4 lata 4611
Po³o¿nictwo 14.05.2004
4 lata 4608
14 Kielce
Akademia wiêtokrzyska
Pielêgniarstwo 5.09.2002
5 lat 4780
15 Koszalin
Ba³tycka Wy¿sza Szko³a Humanistyczna
Pielêgniarstwo 6.01.2005
3 lata 4600
16 Kraków
CM Uniwersytetu Jagielloñskiego
Pielêgniarstwo 5.09.2002
5 lat 4780
17 Krosno
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 9.11.2004
3 lata 4780
18 Kutno
Wy¿sza Szko³a Gospodarki Krajowej
Pielêgniarstwo 20.10.2003
3 lata 4600
19 Kwidzyn
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania
Pielêgniarstwo 9.11.2004
3 lata 4780
20 Legnica
Wy¿sza Szko³a Medyczna LDZ.
Pielêgniarstwo 9.11.2004
3 lata 4600
21 Lublin
Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 12.09.2002
5 lat 4600
Po³o¿nictwo 12.09.2002
5 lat
22 £ód
Uniwersytet Medyczny
Pielêgniarstwo 10.03.2003
5 lat 4780
Po³o¿nictwo
3 lata (uchwa³a)
23 £ód
Wy¿sza Szko³a Humanistyczno - Ekonomiczna Pielêgniarstwo 14.05.2004
3 lata 5225
24 Nowy S¹cz
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 7.02.2005
3 lata 4780
25 Nowy Targ
Podhalañska Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Pielêgniarstwo 17.07.2003
3 lata 4600
Zawodowa
26 Nysa
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 14.05.2004
3 lata 4600
27 Olsztyn
Uniwersytet Warmiñsko - Mazurski
Pielêgniarstwo 6.11.2003
3 lata 4585
28 Opole
Pañstwowa Medyczna Wy¿sza Szko³a
Pielêgniarstwo 14.05.2004
3 lata 4600
Zawodowa
Po³o¿nictwo 14.05.2004
3 lata
29 Ostrowiec
Wy¿sza Szko³a Biznesu i Przedsiêbiorczoci
Pielêgniarstwo 9.11.2004
3 lata 4600
wiêtokrzyski
30 Pi³a
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 27.06.2005
3 lata 4780
31 Piñczów
Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoci Zawodowych
Pielêgniarstwo 7.02.2005
3 lata 4600
32 Poznañ
Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 5.09.2002
5 lat 4983
Po³o¿nictwo 20.10.2003
5 lat 4205
33 Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski
Pielêgniarstwo 9.11.2004
3 lata 4600
Po³o¿nictwo
9.11.2004
3 lata 4625
34 Sanok
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 14.05.2004
3 lata 4780
35 S³upsk
Pomorska Akademia Pedagogiczna
Pielêgniarstwo 14.05.2003
3 lata 4780
36 Szczecin
Pomorska Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 17.07.2003
3 lata 4712
37 Tarnów
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Pielêgniarstwo 17.07.2003
4 lata 4811
38 Warszawa
Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 28.06.2003
5 lat 3843
Po³o¿nictwo 28.06.2003
5 lat 4732
39 W³oc³awek
Wy¿sza Szko³a Humanistyczno - Ekonomiczna Pielêgniarstwo 14.12.2004
4 lata 4780
40 Wroc³aw
Akademia Medyczna
Pielêgniarstwo 9.11.2004
4 lata 4780
41 Wyszków /Filia/
Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica w P³ocku Pielêgniarstwo 6.01.2005
3 lata 4600

Lp.
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Miasto

Szko³a

Kierunek
kszta³cenia

PODZIÊKOWANIA
W imieniu Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych sk³adamy serdeczne podziêkowania Panu dr. hab. med. Antoniemu Czuprynie Dziekanowi Wydzia³u Ochrony Zdrowia CM UJ za
du¿e zaanga¿owanie w uruchomienie studiów licencjacko - magisterskich dla po³o¿nych przy Wydziale
Ochrony Zdrowia.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul Topolowa 16
zamierza przeprowadziæ
postêpowania konkursowe na stanowiska
Pielêgniarek Oddzia³owych
Oddzia³u Nefrologii,
Stacji Dializ,
■ Oddzia³u Wewnêtrznego I,
■ Oddzia³u Neurologii.
■
■

Ma³opolska Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych
gor¹co dziêkuje Pani Marii Malinowskiej - radnej Sejmiku Województwa Ma³opolskiego za wytrwa³oæ i pomoc w powstaniu nowego kierunku kszta³cenia dla
po³o¿nych.
Ma³opolski Orodek Medycyny Pracy w Krakowie,
ul. Zygmunta Augusta 1 organizuje kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielêgniarstwa w ochronie zdrowia
pracuj¹cych.
Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnieñ do realizacji zadañ s³u¿by medycyny pracy.
Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod nastêpuj¹ce nr telefonów:
(0-12) 424-20-40, (0-12) 293-39-40 lub (0-12) 294-47-40.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana ¯eromskiego w Krakowie
zamierza
og³osiæ konkurs na stanowiska
Pielêgniarek Oddzia³owych
Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych II,
Oddzia³u Urologicznego,
■ Oddzia³u Okulistycznego,
■ Oddzia³u Pediatrycznego.
■
■

oraz na stanowisko
Planowany termin rozpoczêcia kursu:
padziernik/listopad 2005 r.

Po³o¿nej Oddzia³owej Oddzia³u
Ginekologiczno - Po³o¿niczo - Noworodkowego

MOIPiP nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ og³oszeñ.
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AGENCJA POLTROP

ul. Kisielewskiego 63, 42-200 Czêstochowa - Poland
Tel. 0048/34/372 09 34, Tel./Fax 0048/34/372 09 36
internet www.poltrop.com.pl e-mail: work@poltrop.com.pl

PRACA dla Pielêgniarek
Pó³nocne W³ochy - po wszystkich szko³ach
Od 2002 roku skierowalimy ponad 500 pielêgniarek do
pracy w domach opieki i szpitalach. Za³atwiamy wszystkie
procedury zwi¹zane z uzyskaniem nostryfikacji we W³oskim
Ministerstwie Zdrowia. Wynagrodzenia, ubezpieczenie zgodnie
z w³oskim ustawodawstwem CCLL.
Koszty nostryfikacji wynosz¹ 740 PLN (w tym t³umaczenia
przysiêg³e, legalizacje dokumentów w instytucjach w³oskich).
Pozosta³e koszty pokrywa pracodawca w³oski i nie potr¹ca
ich z przysz³ego wynagrodzenia.
To wa¿ne przy wyborze oferty!

ANGLIA  pielêgniarki, lekarze
(z angielskim, wysokie zarobki)
Kontakt:
POLTROP, Czêstochowa, ul. Kisielewskiego 63,
tel./fax 034 372 09 34, 372 09 36
Przelemy szczegó³owe informacje!
Poltrop posiada od 1992 r. certyfikat Ministra Pracy oraz
wdro¿ony system jakoci ISO 9001  2000.

M E D I C A L S TA F F I N G I N D U S T RY
(spó³ka w organizacji)
EXTEREA, Spó³ka zajmuj¹ca siê rekrutacj¹ personelu medycznego i paramedycznego, rozpoczê³a dzia³alnoæ w Krakowie.
Rekrutujemy do najlepszych szpitali publicznych i prywatnych we Francji.
Poszukujemy:
- pielêgniarek,
- instrumentariuszek bloku operacyjnego,
- pielêgniarek anestezjologicznych,
- fizjoterapeutów (z dyplomem ukoñczenia 3-letniego studium),
- techników radiologów.
Dyplomy musz¹ byæ zgodne z prawodawstwem europejskim.
Wymagane dowiadczenie: co najmniej 3 lata.
Kontrakt na minimum 12 miesiêcy podpisywany bezporednio ze szpitalami
francuskimi. Wynagrodzenie i warunki pracy zgodne z normami francuskimi.
Bezp³atny kurs jêzykowy w Krakowie i Pary¿u.
Zapewniamy transport, mieszkanie oraz za³atwiamy wszystkie formalnoci
administracyjne.
We Francji, zapewniamy pomoc ze strony osób mówi¹cych po polsku.
Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na naszej stronie:
www.exterea.com
Kontakt przez e-mail:
daniel.wajcberg@exterea.com

Ulica Radzikowskiego 25
KRAKÓW
MOIPiP nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ og³oszeñ.
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B³ogos³awieni, którzy umieraj¹ w Panu

Drogiej Kole¿ance
Dorocie Jakubczyk
wyrazy najg³êbszego wspó³czucia z powodu mierci
OJCA
sk³ada
Zespó³ Opieki Ca³odobowej MULTI SCANMED

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Kole¿ance
Dorocie Jakubczyk
z powodu mierci
OJCA
sk³ada Rada Okrêgowa
Ma³opolskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych

Wyrazy serdecznego wspó³czucia
dla Kole¿anki
Miros³awy Paj¹k
z powodu mierci
OJCA
sk³adaj¹
pielêgniarki Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych
WSS im. L. Rydygiera w Krakowie

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla Kole¿anki
mgr Zofii K³apy
z powodu mierci
MAMY
sk³adaj¹
Kole¿anki z Instytutu Pielêgniarstwa
Wydzia³u Ochrony Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego

Kole¿ance
Marii Krz¹cik
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci
MATKI
sk³adaj¹
kole¿anki
z Ma³opolskiego Orodka Medycyny Pracy
w Krakowie

Kingusi
Pod os³on¹ koronkowych ¿y³ek
Powieki delikatnie otulaj¹ wiat³o
Które wczoraj jeszcze niebiesko krzycza³o
¯ycie ³apczywie chwyta³o w renice
Dzisiaj Anio³ w szar¹ mg³ê spowity
Uca³owa³ tê ciszê
Wszystkie wiat³a zgas³y
wiat krzycza³ oszala³y
Czyje serce pêk³o
To koniec?
To pocz¹tek?
Nie, nie mo¿na opowiedzieæ bólu
Z bólem trzeba siê zmierzyæ
Lub milczeæ
Lucyna Dyrcz - Kowalska
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