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Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!
Czuję się w obowiązku złożyć na Wasze

ochrony zdrowia, tych państwowych, jak i pry-

ręce słowa serdecznych podziękowań za

watnych, nie dopuszczać do efektów godzących

okazane zaufanie. Powierzenie mi godności

w naszą kondycję płacową. Każdą podejmowaną

Przewodniczącego traktuję jako najwyższe

inicjatywę postaram się poprzedzać konsulta-

wyróżnienie i zrobię wszystko, aby Was nie

cjami z najbliższymi współpracownikami, wierzę

zawieść. Znacie mnie nie od dziś i nikogo

bowiem w skuteczność kolektywnego kierowania

nie zaskoczę, jeśli powiem, że wybór trak-

i zarządzania, zwłaszcza, że nie mam w sobie

tuję jako przywilej brania na siebie dodat-

pokusy indywidualisty i prymusa. Dlatego pro-

kowych obowiązków. Pracy dla wspólnego

szę wszystkich o otwartość w działaniu, wsparcie

dobra jest wiele, zwłaszcza w dobie, kiedy

w chwilach trudnych i koleżeńską empatię w co-

cała ochrona zdrowia znajduje się pod wzmożoną kon-

dziennym wypełnianiu niełatwych obowiązków. Raz jesz-

trolą społeczną i poddawana jest kolejnym reformom,

cze dziękuję za obdarzenie mnie zaszczytną funkcją.

właśnie zapowiadanym. Naszą rolę rozumiem jako cią-

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

głe dbanie o pozycję socjalną zawodu, podnoszenie jego

w imieniu Rady Okręgowej i własnym, wszystkim Kole-

poziomu godnościowego, troskę o dopływ młodej kadry,

żankom i Kolegom przesyłam Najserdeczniejsze Życze-

respektowanie kodeksu etycznego w trakcie wykonywa-

nia Rodzinnych, spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt

nia naszej, trudnej pracy dla dobra pacjentów. Będzie-

i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 .

my stać na straży tych wszystkich wartości etycznych
i materialnych, chronić środowisko przed pauperyzacją,

Przewodniczący MORPiP

reprezentować go w relacjach z dyrekcjami placówek

Tadeusz Wadas

Życzymy wszystkim pielęgniarkom i położnym
oraz chorym, miłości, spokoju i radości.
Niech Dziecię Jezus obdarza wszelkimi łaskami
każdego dnia Nowego Roku.
Rada Okręgowa MOIPiP oraz Zespół Redakcyjny
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W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarstwa Ratunkowego oraz Komitetu
Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w
VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Bezpiecznie do celu...
Ewakuacja i Transport w Ratownictwie”
5-7 kwietnia 2016 r. Dolina Charlotty Strzelinko

Ewakuacja i zabezpieczenie poszkodowanego na miejscu zdarzenia jak i jego bezpieczny transport do właściwego miejsca leczenia
obejmującego również transport wewnątrz
szpitalny, to jedno z istotnych ogniw łańcucha ratunkowego.
„Złota godzina” zaczyna się od „platynowych 10 minut”, a każda minuta w trakcie
transportu nie może opóźniać wdrożenia diagnostyki i leczenia. Doskonale zdajemy sobie

sprawę, że procedury zastosowane już na
etapie transportu chorego, zwiększają szansę
na przeżywalność i dobrą jakość życia pacjentów. Wyszkolony i zgrany zespół mający do
dyspozycji odpowiedni sprzęt, jasne procedury oraz pewny środek transportu, jest dla
tego celu kluczowy.
Temat tegorocznej Konferencji jest niezwykle ważny, ale też stanowi wyzwanie, dlatego
prelegentami będą wybitni specjaliści z Pol-
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ski i zagranicy oraz profesjonaliści i praktycy, których wiedza jest dla nas autorytetem,
a doświadczenie cenną wskazówką.
Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń i spotkania osób dla których ratownictwo i medycyna ratunkowa jest nie tylko drogą zawodową, ale również pasją. Program konferencji przewiduje wykłady, warsztaty ćwiczeniowe i symulację.
Chcemy zaprosić uczestników VII Konferencji do niezwykłego miejsca, gdzie czas płynie
wolno, a okolica sprzyja pogłębianiu wiedzy
i zasłużonej chwili odpoczynku. W otocze-
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niu pięknej przyrody zadbamy o intelektualne i emocjonalne wrażenia, aby po powrocie
długo mogli wspominać ten wyjątkowy czas.
ZAPRASZMY do uczestnictwa nie tylko biernego, ale aktywnego. Czekamy na abstrakty
wystąpień, propozycje organizacji warsztatów, plakaty.
Wszelkie informacje oraz formularz
zgłoszeniowy znajdziecie na stronie
www.7konferencja.ptpr.org.pl.
Zarząd PTPR
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Czas nieubłaganie biegnie do przodu.
Za nami koniec VI kadencji…
►

Anna Polonek

W dniach 17 i 18 listopada 2015 roku w stylowym hotelu Holiday Inn Kraków City Center
położonym w samym centrum starego miasta, w pobliżu zabytkowego Rynku Głównego, obradował XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie. Na tym zjeździe podsumowano
działalność naszego samorządu zawodowego w latach 2011-2015.
Ocena działalności Izby wypadła pozytywnie, o czym
świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone absolutorium Małopolskiej
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Zjazd
sprawnie prowadził wybrany w głosowaniu jawnym
nasz kolega pielęgniarz Marek Kucab, którego dzielnie
wspierało wybrane w głosowaniu Prezydium XXXIII
Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów, w składzie: Danuta Adamek – Wiceprzewodnicząca Zjazdu, Urszula Kalemba – Sekretarz
Zjazdu oraz Protokolanci – Grażyna Maziak i Anna
Polonek.
Na 327 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło
udział 296 w pierwszym dniu zjazdu, 262 w drugim
dniu.
Nasz XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych otworzył Przewodniczący
VI kadencji Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, Pan Stanisław Łukasik.
W swoim wystąpieniu podsumowującym kończącą się
kadencję, podkreślił On, że największym bogactwem
Samorządu są członkowie, czyli My – pielęgniarki i położne, którzy wykazali się – nie tylko w tej VI kadencji
– wielką pracowitością, cierpliwością i zrozumieniem.
Dzięki temu właśnie udało się nam wspólnie pokonać
rozliczne trudności dnia codziennego.
Padło ważne pytanie, czy Małopolska Okręgowa
Rada Pielęgniarek i Położnych i On jako Przewodniczący tej Rady, sprostaliśmy oczekiwaniom jej członków? Na tak postawione pytanie, trudno znaleźć odpowiedź jednoznaczną, bowiem każdy z nas będzie

miał inną ocenę tego wszystkiego, co wokół nas się
działo. Mijająca VI kadencja przyniosła nam wszystkim nowe doświadczenia: że racje nasze są podzielone, że nikt nie ma patentu na mądrość, że różne są
punkty widzenia i wcale nie muszą się one wykluczać
– a wręcz mogą się uzupełniać. Kończąc swoje wystąpienie podziękował za czteroletnią współpracę: Okręgowej Radzie, Organom, swoim Zastępcom, Sekretarzowi, Skarbnikowi i Pracownikom Biura za wspieranie działań, życzliwe rady i pomoc w rozwiązywaniu
różnych problemów środowiska pielęgniarek i położnych, zaznaczając dobre pomysły, trafne rozwiązania,
realizowane cele, kompetentne rozmowy.
W wystąpieniu nie zabrakło również słowa „dziękuję” dla przedstawicieli środowisk medycznych za
życzliwą współpracę, pomoc w organizowaniu różnorodnych uroczystości, konferencji i spotkań oraz
otwartości w rozwiązywaniu wielu problemów.
Wreszcie skierował ciepłe słowa do wszystkich pielęgniarek i położnych, które w swoim życiu zawodowym czynią wiele dobrego.
XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy
Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie zaszczycili zaproszeni goście:
Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego
Michał Marszałek – Dyrektor Biura Ds. Ochrony
Zdrowia
Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
Bożena Kaczmarczyk – Przedstawiciel Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia
Edyta Ozga – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie
Pielęgniarstwa
Barbara Prażmowska – Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
Anna Białoń-Janusz – Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
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Ewa Kostrz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Szczypta – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Maria Szymaczek – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwo Pielęgniarskiego – Oddział Małopolski
Jolanta Łysak – Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy
w Krakowie
Grażyna Gaj – Przewodnicząca Regionalnej Organizacji Związkowej Województwa Małopolskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Janina Potrzebny-Curyło – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych
Kazimiera Zahradniczek – Członek Zespołu Redakcyjnego VI kadencji
Barbara Wyka – Przewodnicząca Okręgowego Sądu
VI kadencji
W swoich wystąpieniach goście życzyli nam mądrych i przemyślanych wyborów.
Kluczowym momentem XXXIII SprawozdawczoWyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów była
prezentacja kandydatów w osobach: Krzystek-Purol
Małgorzata – Kraków, Łukasik Stanisław – Kraków
i Wadas Tadeusz – Kraków na Przewodniczącą/ego
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. W swoich wystąpieniach podkreślali konsekwentne dążenia do celu, nie omijanie problemów a nacisk na staranne ich rozwiązywanie. Integracja, współpraca u każdego kandydata była ważnym
zjawiskiem i kluczem do sukcesu, dalszego rozwoju
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
oraz przestrzegania najwyższych standardów zawodowych i etycznych. Dla nas stało się oczywiste, że
od postawy i siły charakteru tych osób, będzie zależeć
bardzo wiele. Każdy z nas obecnych na sali i uprawniony do głosowania, po wnikliwej analizie, musiał
dokonać wyboru.
Decyzją XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie, Przewodniczącym Małopolskiej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII
Kadencji został wybrany Pan Tadeusz Wadas.
Życzymy powodzenia, realizacji planów oraz dobrego ukształtowania przyszłości środowiska pielęgniarek i położnych.
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Następnie po krótkiej przerwie kawowej, zgłoszeni
wszyscy kandydaci do Małopolskiej Okręgowej Rady
dokonali krótkiej autoprezentacji, która zawierała,
m.in.: przebieg kariery zawodowej, zamierzenia co
do pracy w Radzie oraz problematykę, którą chcą się
w niej zajmować.
XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy
Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w głosowaniu tajnym
dokonał wyboru składu osobowego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
VII kadencji:
Adamek Danuta – Miechów
Borowiecka Anita – Kraków
Bzdyra Grzegorz – Kraków
Dudek Barbara – Kraków
Grudnik Barbara – Kraków
Kaczmarczyk Agata – Kraków
Kalemba Urszula – Maków Podhalański
Kaleta Maria – Kraków
Kolber-Sala Halina – Oświęcim
Kostrz Ewa – Kraków
Kowalczyk Eliza – Kraków
Krzystek-Purol Małgorzata – Kraków
Kucab Marek – Kraków
Kurbiel Agnieszka – Kraków
Luberda Józef – Rabka Zdrój
Łęgosz Janina – Kraków
Łukasik Stanisław – Kraków
Malinowska-Lipień Iwona – Kraków
Marzec Beata – Kraków
Orzechowski Roman – Myślenice
Ozga Edyta – Kraków
Pęgiel Marzena – Kraków
Polonek Anna – Kraków
Rudek Joanna – Kraków
Skrzypoń Lucyna – Sucha Beskidzka
Słupska Barbara – Kraków
Wojtan Stanisław – Kraków
Woźniak-Pachota Bożena – Kraków.
Gratulujemy i życzymy pozytywnych myśli, konkretnych narzędzi do pracy, nowych pomysłów do
zmiany na lepsze oraz dbałości o prestiż naszych zawodów.
W dalszej części zgodnie z porządkiem obrad,
XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dokonano wyboru Organów. ►
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Okręgowa Komisja Rewizyjna MOIPiP w Krakowie:
Hec Izabela – Przewodnicząca, Kraków
Galska Renata – Kraków
Jakubczyk Dorota – Kraków
Łysak Jolanta – Wadowice
Marasek Izabela – Kraków
Nocuń Agata – Miechów
Ostafin Stanisław – Kraków.
Kompetencje i zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostały określone w art. 33 ustawy o samorządzie
pielęgniarek i położnych.
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
▪ kontroluje działalność finansową i gospodarczą
okręgowej rady
▪ składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej
▪ występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
MOIPiP w Krakowie:
Zapała Józefa – Przewodnicząca, Kraków
Kowalska Janina – Kraków
Maj Wiesława – Sucha Beskidzka
Mikołajczyk Aldona – Miechów
Słowińska Wioletta – Kraków
Suska Wioletta – Chrzanów
Zys Barbara – Miechów.
Art. 34 ustawy o samorządzie pielęgniarek
i położnych określa zadania Okręgowego Sądu,
należą do nich:
▪ rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego
rzecznika
▪ dokonanie wyboru zastępców przewodniczącego
okręgowego sądu spośród członków tego sądu
▪ składa okręgowej radzie okresowe informacje
o stanie prowadzonych spraw
▪ składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej MOIPiP w Krakowie:
Fryc Violetta – Oświęcim
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej MOIPiP w Krakowie:

Dutkiewicz Anna – Kraków
Kaczmarczyk Agata – Radziszów
Korbel-Pawlas Monika – Zakopane
Madej-Grzeszczuk Barbara – Kraków
Młynarczyk Janina – Limanowa
Padlikowska Janina – Pcim
Serafin Halina – Nowy Targ
Stasiowska Marta – Zakopane
Wawrzynek Agata – Kraków
Zając Marta – Kraków.
Zadania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców określone są w art. 35 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, Okręgowy Rzecznik:
▪ prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej
▪ sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych
▪ składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności
▪ organizuje dla członków samorządu szkolenia
z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.
W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy. Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co 4 lata. Zadania dla Krajowego Zjazdu
są bardzo doniosłe i trudne. Ma on podsumować minioną kadencję, lecz przede wszystkim wypracować
przyszłe cele, wybrać liderów, którzy zagwarantują ich
realizację.
Delegaci na Zjazd Krajowy – VII kadencja
– MOIPiP Kraków:
Adamek Danuta – Miechów
Bal Maria – Rabka Zdrój
Banaś Elżbieta – Kraków
Dudek Barbara – Kraków
Grudnik Barbara – Kraków
Kaczmarczyk Agata – Kraków
Kalemba Urszula – Maków Podhalański
Kaleta Maria – Kraków
Kostrz Ewa – Kraków
Kucab Marek – Kraków
Kurbiel Agnieszka – Kraków
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Lorek Grażyna – Krynica Zdrój
Luberda Józef – Rabka Zdrój
Łukasik Stanisław – Kraków
Łysak Jolanta – Wadowice
Marzec Beata – Kraków
Nocuń Agata – Miechów
Pęgiel Marzena – Kraków
Polonek Anna – Kraków
Rudek Joanna – Kraków
Siwiec Lucyna – Andrychów
Wadas Tadeusz – Kraków.
Życząc naszym przedstawicielom szczęśliwej podróży do Warszawy, owocnych obrad, przypominamy o identyfikacji i motywacji wszystkich delegatów,
prosimy o świadome i mądre wybory, bo tylko takie
pozwolą osiągnąć cele, jakich pragniemy, wybierzcie
przedstawicieli, którym idea naszego samorządu „leży
na sercu”…
Dwudniowym obradom naszego Zjazdu towarzyszyła również wymiana poglądów na temat pracy współczesnej pielęgniarki i położnej, aktualnych
problemów teorii i praktyki polskiego pielęgniarstwa
i położnictwa. Zjazd stworzył także okazję do sformu-

łowania kilku wniosków i apeli kierowanych do decydentów.
Na zakończenie obrad XXXIII SprawozdawczoWyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie, głos zabrał Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pan
Tadeusz Wadas. Podziękował w imieniu wszystkich,
Przewodniczącemu VI kadencji Panu Stanisławowi
Łukasikowi, za wkład pracy wręczając symboliczny
bukiet róż. Wybranym członkom Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Organów
serdecznie gratulował, dziękując za czynne zaangażowanie, życząc siły, zapału i wytrwałości do podejmowania nowych wyzwań na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.
Zawsze odczuwamy niepokój, jesteśmy ciekawi co
jest za górą i to nas motywuje…ale dla nas to dopiero
początek…całe pasmo gór przed nami…
Anna Polonek – Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie. Pielęgniarka specjalistka w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego.
fot: Jerzy Piwowarczyk, Maciej Gawenda

fot: Rejestracja Delegatów XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Otwarcie Zjazdu, Przewodniczący VI kadencji Stanisław Łukasik

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie
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fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

8	

MAŁOPOLSKIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

AKTUALNOŚCI

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Goście XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
z Przewodniczącym VI kadencji MORPiP

fot: Andrzej Matyja Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

fot: Grażyna Gaj Przewodnicząca Regionalnej Organizacji Związkowej
Województwa Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

fot: Prezydium XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Komisja Wyborcza XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Delegatów MOIPiP w Krakowie
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fot: Komisja Uchwał i Wniosków XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Komisja Skrutacyjna XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Delegatów MOIPiP w Krakowie

fot: Stanisław Wojtan Przewodniczący Komisji Wyborczej

fot: Małgorzata Krzystek-Purol, Kandydatka na Przewodniczącą
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

fot: Stanisław Łukasik, Kandydat na Przewodniczącego Małopolskiej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

fot: Tadeusz Wadas, Kandydat na Przewodniczącego Małopolskiej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

fot: Gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Małopolskiej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych Tadeuszowi Wadas składa Przewodniczący
Zjazdu Marek Kucab

fot: Teresa Kowalczyk Członek Komisji Wyborczej
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fot: Uczestnicy XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Delegatów MOIPiP w przerwie obrad

fot: Okręgowa Komisja Rewizyjna

fot: Okręgowy Sąd

fot: Okręgowy Rzecznik wraz z zastępcami

fot: Delegaci na VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

fot: Podziękowanie za wkład pracy dla Stanisława Łukasika
Przewodniczącego VI kadencji

Sprostowanie
Serdecznie przepraszamy
Panią Jolantę Wójcicką za błędnie podane
imię w wykazie osób odznaczonych
w artykule „Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki i Położnej” na stronie nr 3,
w piśmie Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych - „Małopolskie
Pielęgniarki i Położne” nr 16.
fot: Wystąpienie Tadeusza Wadasa Przewodniczącego MORPiP
na zakończenie XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Delegatów MOIPiP w Krakowie
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Pierwsze posiedzenie Małopolskiej
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych VII kadencji (2015-2019)
►

Stanisław Łukasik

W dniu 9 grudnia 2015 roku, odbyło się pierwsze posiedzenie Małopolskiej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych inaugurujące
siódmą kadencję samorządu. W posiedzeniu
tym uczestniczyły Przewodniczące Organów
Izby oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
Na posiedzeniu tym obecni byli wszyscy członkowie
nowo wybranej rady okręgowej. Po wręczeniu nominacji Rada przystąpiła do realizacji porządku obrad,
w którym jednym z punktów było dokonanie wyborów wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika
i członków prezydium rady oraz określenie wymiaru
czasu pracy tych osób.
Rada powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Przewodnicząca – Janina Łęgosz,
Członkowie
– Eliza Kowalczyk,
		 Marzena Pęgiel.
Rada Okręgowa dokonała wyboru trzech wiceprzewodniczących, którymi zostały:
Anna Polonek – pielęgniarka, dotychczas pełniąca
tę funkcję w okresie VI kadencji, pracująca w ramach
indywidualnej praktyki w Podhalańskim Szpitalu
Specjalistycznym w Nowym Targu, specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego (wymiar czasu pracy – pół
etatu).
Iwona Malinowska-Lipień – pielęgniarka, doktor
nauk o zdrowiu, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu
UJCM (wymiar czasu pracy – pół etatu).
Barbara Słupska – położna, pracująca w Szpitalu
Uniwersyteckim w Klinice Ginekologii, mgr położnictwa, specjalistka pielęgniarstwa ginekologicznego
(wymiar czasu pracy – pół etatu).
Rada ponad to dokonała wyboru sekretarza i skarbnika. Sekretarzem został wybrany:
Stanisław Łukasik – dotychczasowo pełniący
funkcję przewodniczącego VI kadencji, specjalista w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, licencjat pielęgniarstwa, magister pedagogiki (wymiar czasu pracy – pełny etat).

Marek Kucab – pielęgniarz, dotychczas pełniący tę
funkcję, absolwent AGH wydziału zarządzania kadrami przedsiębiorstwa, magister inżynier (wymiar czasu
pracy – pół etatu).
Rada dokonała wyboru pięciu członków prezydium
MORPiP:
Danuta Adamek – pielęgniarka, dotychczas pełniąca funkcję sekretarza, specjalistka w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego, magister pielęgniarstwa, pielęgniarka epidemiologiczna w Szpitalu
św. Anny w Miechowie.
Barbara Dudek – pielęgniarka, pracująca w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i epidemiologicznego, magister pielęgniarstwa i magister
socjologii.
Urszula Kalemba – pielęgniarka, koordynująca
pracę pielęgniarek w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, magister pielęgniarstwa.
Maria Kaleta – położna, położna oddziałowa
w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie, dotychczas pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
i ginekologicznego.
Lucyna Skrzypoń – pielęgniarka, pielęgniarka
oddziałowa w Szpitalu Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, licencjat
pielęgniarstwa.
Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołała dziewięć komisji problemowych oraz
dokonała wyboru ich przewodniczących.
1. Komisja kształcenia i doskonalenia zawodowego
– przewodniczący – Stanisław Wojtan – pielęgniarz, pielęgniarz oddziałowy w Szpitalu Uniwersyteckim, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
dotychczasowy przewodniczący tej komisji, magister pielęgniarstwa.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Członkowie: Danuta Adamek, Maria Kaleta,
Ewa Kostrz, Małgorzata Krzystek-Purol, Edyta
Ozga, Iwona Malinowska-Lipień, Janina Łęgosz,
Bożena Woźniak-Pachota, Marzena Pęgiel, Eliza
Kowalczyk, Stanisław Łukasik, Anna Polonek,
Lucyna Skrzypoń, Urszula Kalemba, Joanna Rudek, Agata Kaczmarczyk, Marek Kucab, Tadeusz
Wadas.
Komisja socjalna – przewodnicząca – Halina
Kolber-Sala – pielęgniarka, przełożona pielęgniarek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Grojcu k/Oświęcimia, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, magister pielęgniarstwa.
Członkowie: Marek Kucab, Anna Polonek, Iwona
Malinowska-Lipień, Barbara Słupska, Grzegorz
Bzdyra, Danuta Adamek, Ewa Kostrz, Tadeusz
Wadas.
Komisja ds. etyki zawodowej pielęgniarek i położnych – przewodniczący – Józef Luberda –
pielęgniarz, pracujący w NZOZ Szpital Miejski
w Rabce Zdroju, dotychczasowy przewodniczący tej komisji, ekspert przy Komisji Etyki NRPiP
VI kadencji.
Członkowie: Agnieszka Kurbiel, Barbara Dudek.
Komisja prawa i legislacji – przewodnicząca –
Agata Kaczmarczyk – pielęgniarka, pracująca
w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, magister pielęgniarstwa.
Członkowie: Anita Borowiecka, Stanisław Łukasik, Agnieszka Kurbiel, Grzegorz Bzdyra.
Komisja ds. pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym – przewodnicząca – Barbara Dudek –
pielęgniarka, Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Członkowie: Agata Kaczmarczyk, Lucyna Skrzypoń, Urszula Kalemba, Marzena Pęgiel, Eliza Kowalczyk, Joanna Rudek, Stanisław Łukasik, Edyta
Ozga, Danuta Adamek, Ewa Kostrz, Janina Łęgosz, Józef Luberda, Halina Kolber-Sala.
Komisja ds. położnych – przewodnicząca –
Beata Marzec – położna, indywidualna praktyka położnej, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, magister organizacji i zarządzania.
Członkowie: Maria Kaleta, Barbara Słupska,
Elżbieta Hajnos, Józef Luberda.
Komisja skarg i wniosków – przewodniczący –
Roman Orzechowski – pielęgniarz, zatrudnio-
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ny w Szpitalu Powiatowym w Myślenicach.
Członkowie: Maria Kaleta, Anita Borowiecka,
Stanisław Wojtan, Bożena Woźniak-Pachota,
Józef Luberda, Janina Łęgosz.
8. Komisja ds. kontraktowania świadczeń z NFZ
– przewodnicząca – Jadwiga Piekarz – pielęgniarka, prowadzi NZOZ Pielęgniarek i Położnych „Troska”, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, magister
pielęgniarstwa.
Członkowie: Beata Marzec, Elżbieta Hajnos,
Krystyna Miszczyk, Bogumiła Zyznawka, Maria
Skołuba, Ewa Stanek, Krystyna Pęchalska, Tadeusz Wadas.
9. Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej
– przewodnicząca – Jolanta Łysak – pielęgniarka, grupowa praktyka pielęgniarek i położnych
„Rodzina”, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, licencjat pielęgniarstwa, magister nauk o rodzinie.
Członkowie: Wanda Tatara, Alicja Irla, Janina
Kowalska, Beata Januchowska, Izabela Ćwiertnia,
Ewa Zielińska, Józefa Gurgul, Tadeusz Wadas.
Pierwsze posiedzenie Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych było pełne zapału i emocji
związanych z rozpoczęciem siódmej kadencji. Nowo
wybranej Radzie życzymy samych sukcesów i skuteczności w działaniu, co przełoży się na sukces całego
środowiska pielęgniarek i położnych.
Stanisław Łukasik – Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
licencjat pielęgniarstwa, magister pedagogiki.

Wydawnictwo
Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
im. Hanny Chrzanowskiej

zaprasza
do zamieszczania reklam

Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel: 12 422-88-54
lub adres e-mail: biuro@moipip.org.pl

MAŁOPOLSKIE
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
Koszt reklamy:
■ strona A4 (210x297mm + spad 5mm) – 1000 zł + vat
■ 1/2 strony A4 (210x145mm + spad 5mm) – 500 zł + vat
■ 1/4 strony (95x140mm + spad 5mm) – 250zł + vat
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Emancypacja zawodowa pielęgniarek
u progu XXI wieku
►

Jan Hartman

Co łączy reformację, powstanie państw narodowych, zniesienie niewolnictwa, demokrację, równouprawnienie kobiet? Wszystkie te
wielkie procesy czasów nowożytnych związane są z uzyskiwaniem własnej podmiotowości i wolności zarówno grupowej, jak indywidualnej. Proces ten nazywa się emancypacją
i stanowi on istotę naszej epoki, nazywającej
samą siebie (od czterystu lat!) nowoczesnością. Epoka emancypacji wyzwoliła grupy
wyznaniowe, narody, klasy społeczne, płcie,
a przede wszystkim jednostki. Stworzyła świat
ludzi wolnych i równych, oparty na konstytucyjnych gwarancjach swobód obywatelskich.
Nigdy wcześniej czegoś takiego ludzkość nie
zaznała. Wolność i równość, będące jądrem
emancypacji, to „wynalazki” na miarę ognia
i koła.
Proces tworzenia profesji pielęgniarskiej jako samodzielnego zawodu, zorganizowanego w korporację
i regulowanego poprzez tryb uzyskiwania uprawnień
zawodowych trwa już znacznie ponad sto lat. Pośród
licznych równolegle toczących się wielkich procesów
emancypacyjnych i modernizacyjnych, bezpośrednim podłożem dla konstytuowania się zawodu pielęgniarki jako samodzielnej profesji o znacznym prestiżu społecznym, najważniejszą rolę odegrały dwa: społeczny awans zawodu lekarza, związany m.in. z rozwojem medycyny naukowej oraz emancypacja kobiet.
Owszem, pielęgniarki zawdzięczają stopniowy awans
społeczny trwającemu od połowy XIX wieku stopniowemu uwalnianiu się kobiet z podległości i poddaństwa płci męskiej. Odziaływanie zachodzi jednak
i w drugą stronę – kształtowanie się zawodów pielęgniarki i położnej walnie przyczyniło się do emancypacji kobiet. Można wręcz powiedzieć, że pielęgniarki,
obok nauczycielek, były i nadal są najbardziej zasłużoną dla sprawy społecznej równości płci grupą zawodową. Są pionierkami emancypacji i powinny być
z tego dumne.
Proces usamodzielnienia zawodowego pielęgniarstwa oraz budowania odrębnego etosu pielęgniarki,

ugruntowanego we wspólnocie zawodowej i poczuciu
godności tego zawodu, jest już prawie zakończony.
Jednakże owo „prawie” czyni znaczną różnicę. Pozostały jeszcze pewne kroki, które należy poczynić, aby
pielęgniarki mogły uzyskać realnie tę pozycję, którą
wyznacza im uznany już powszechnie w medycynie
i w społeczeństwie etos ich zawodu – aby więc mogły
być naprawdę samodzielnymi specjalistami i partnerami lekarzy w procesie terapeutycznym, odpowiedzialnymi za czynności pielęgnacyjne.
Newralgiczne obszary, na których wciąż jeszcze zaznaczają się antagonizmy kulturowe i zawodowe dotyczą takich zagadnień, jak relacje organizacyjne i służbowe między pielęgniarkami a lekarzami i pozostałym
personelem medycznym, system zatrudniania i wynagradzania pielęgniarek, samodzielność korporacji
zawodowych i związków pielęgniarek, zakres uprawnień pielęgniarek i demarkacja między czynnościami
pielęgnacyjnymi oraz pozostałymi czynnościami medycznymi, kształtowanie się relacji między pielęgniarkami a pacjentami, jak również społeczny wizerunek
zawodu pielęgniarki.
Osoby doglądające chorych istniały zawsze. Nie były
to jednak pielęgniarki. Osoby te uważano za służące,
a więc robotnice, względnie były to zakonnice, spełniające służbę Bożą. Poczucia zawodowego ani prawdziwej profesji pielęgniarskiej nie było aż do połowy
XIX wieku. Symbolicznie za narodziny profesji pielęgniarskiej uważa się działalność Florence Nightingale podczas wojny krymskiej, w latach 50 XIX wieku.
Można powiedzieć, że pielęgniarstwo jako działalność
fachowa i zorganizowana powstała w warunkach wojny. To pielęgniarki i sanitariuszki, pracujące z narażeniem życia na frontach I Wojny Światowej ostatecznie
i trwale ukształtowały świecką profesję pielęgniarską,
cieszącą się względnym szacunkiem społecznym. Warunkiem tego szacunku był jednak szczególny rygor
posłuszeństwa i hierarchii. Pielęgniarki stały się, rzec
można, szeregowcami kadr medycznych. Czy wiecie,
że jeszcze przed II Wojną Światową uczennica szkoły
pielęgniarskiej nie miała prawa odzywać się do studenta medycyny, a za zbyt bezpośredni sposób zwracania się do lekarza, pielęgniarka traciła pracę?
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TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Jednocześnie pielęgniarki były opłacane znacznie
gorzej niż robotnicy-mężczyźni. Zaszczyt pełnienia
służby miał dla nich być wystarczającym wynagrodzeniem za ich trud… Protekcjonalne traktowanie
owego kobiecego zawodu wyrażało się też w modnej
w czasie wojny, wśród kobiet z wyższych sfer, odgrywanie roli pielęgniarki – jako manifestacji patriotycznej postawy.
Etos pielęgniarki wciąż jest – i bardzo dobrze, że
tak jest – etosem służby. Trzeba jednak pilnować się
i strzec nadużycia polegającego na moralnym szantażu, wymuszającym na pielęgniarkach, w imię szczytnych ideałów służby społeczeństwu i troski o chorych,
powściąganie swych aspiracji i żądań w zakresie praw
pracowniczych oraz pozycji zawodowej. Etos służby
nie może być etosem podległości i uległości! Nie może
być pretekstem do ograniczania praw pracowniczych
pielęgniarek i położnych! Mam nadzieję, że dzięki
wyczuleniu na retoryczne nadużycia, liderki środowisk pielęgniarskich nie pozwolą na „zagłaskiwanie”
i „branie pod włos”, czyli postawy protekcjonalne
i paternalistyczne w relacjach establishmentu medycznego z korporacjami zawodowymi pielęgniarek.
To wyczulenie na retoryczne pułapki muszą wszelako
w sobie wykształcić. Wymaga to świadomości i odwagi. A więc odwagi!
Ryzyko paternalizmu, wciąż zagrażające dalszej
emancypacji i awansowi zawodowemu pielęgniarek,
wynika z trzech czynników: feminizacji zawodu, tradycyjnego postrzegania zawodu pielęgniarki w kategoriach robotniczo-służebnych oraz podległości pielęgniarek władzy lekarskiej. Roszczenia ekonomiczne
korporacji lekarskiej, podobnie jak jej roszczenia do
prestiżu, zawsze będą miały przewagę nad roszczeniami pielęgniarek. Te zawsze będą drugie w kolejce. Niemiej jednak, awans społeczny lekarzy, którzy w połowie XIX wieku zajmując jeszcze pozycję równą rzemieślnikom, znaleźli się dziś na szczytach hierarchii
społecznej, pośrednio sprzyja awansowi pielęgniarek,
które chcąc nie chcąc, lekarze „ciągną” za sobą w wzwyż
społecznej hierarchii. Ponadto unaukowienie medycyny na przełomie XIX i XX wieku doprowadziło
do znacznego podniesienia wymagań edukacyjnych,
stawianym pielęgniarkom, których status edukacyjny
dzisiaj w zasadzie zrównał się z lekarskim.
Na przeszkodzie dalszej emancypacji pielęgniarek
stoi wiele czynników i okoliczności, których łączne
oddziaływanie utrwala status quo. Należy do nich niekomfortowy status „pośredniego ogniwa” pomiędzy
lekarzami i personelem pomocniczym oraz rodzina-
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mi. Pośrednik w komunikacji lekarzy z pacjentem oraz
wykonawca lekarskich zaleceń (które w istocie swej są
jednak poleceniami), z trudem zdobyć się może na autonomię. Ostatecznie to życzenia pacjenta i życzenia
lekarza liczą się najbardziej. Życzenia i oczekiwania
pielęgniarki wydają się wręcz czymś „nie na miejscu”.
Innym czynnikiem utrudniającym budowanie podmiotowości zawodu pielęgniarki jest nadmierne obciążenie pracą, wywołujące frustrację, deficyty funkcjonalne, a także błędy w działaniu. Przepracowana,
wciąż zajęta i zestresowana pielęgniarka nie ma siły
walczyć o należną jej pozycję zawodową.
Na jakich polach dokonywać się powinna dalsza
praca indywidualna i korporacyjna na rzecz emancypacji pielęgniarek? Wyróżniłbym następujące sfery
działania:
▪ silna korporacja i zaangażowanie pielęgniarek
i położnych w pracę na rzecz izb i związków zawodowych;
▪ dążenie do zwiększenia udziału mężczyzn w zawodzie;
▪ współudział w tworzeniu prawa dostosowującego zadania i uprawnienia pielęgniarek do zmieniających się warunków lecznictwa i wzrostu
kompetencji pielęgniarek;
▪ ścisłe przestrzeganie prawa na oddziale – niewykonywanie niedozwolonych czynności, wymuszanie poszanowania dla uprawnień socjalnych;
▪ obrona autonomii pielęgniarek w zakresie czynności pielęgnacyjnych;
▪ dbałość o dobre – oparte na zaufaniu i sprawiedliwości – stosunki między pielęgniarkami
w miejscu pracy;
▪ solidarność zawodowa;
▪ praca nad obyczajem, zmierzająca do przełamania form protekcjonalnych (sposób zwracania się
do siebie lekarzy i pielęgniarek);
▪ nietolerowanie grubiaństwa i agresji pacjentów,
aż do odmowy świadczeń.
Jest wiele jeszcze do zrobienia na polu budowy nowoczesnej kultury zawodowej w ochronie zdrowia,
a więc właściwych, partnerskich relacji między profesjonalistami medycznymi, opartych na współpracy
i podziale zadań, a nie tylko na zasadach hierarchii.
Aby dokończyć dzieło emancypacji zawodowej pielęgniarek, tak jak stało się to już w najbardziej postępowych krajach Zachodu, niezbędna jest odwaga i poczucie godności okazywane każdego dnia. Niezbędna
jest solidna i rzetelna praca i niezbędne jest przywództwo czyli zachęta i przykład liderek środowiska. ►
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Pielęgniarki to potęga. Ich rola w lecznictwie jest nie
mniejsza, niż rola lekarzy i nie mniejszy też powinien
być ich udział w gremiach kierowniczych służby zdrowia, począwszy od oddziału, poprzez zarządy ZOZ,
a skończywszy na ministerstwie. Czasy, w których
pielęgniarka była służebnicą, jeśli nie służącą, dawno
już się skończyły, choć niektórym może wygodnie jest
nie przyjmować tego do wiadomości. Dziś pielęgniarka jest medykiem, nierzadko mającym wykształcenie
medyczne nie mniejsze niż wykształcenie lekarza.
Maleje też różnica w stopniu odpowiedzialności lekarza i pielęgniarki za właściwy przebieg terapii, gdyż
wiele urządzeń i procedur służących pielęgnowaniu,
ma charakter tak specjalistyczny, że zupełnie nierealistyczne i nieaktualne staje się założenie, iż każdą czynność pielęgniarki może i potrafi wykonać lekarz, który
po to korzysta z jej pomocy, aby móc bardziej efektywnie wykorzystać swój czas i swoje wyższe umiejętności. Specjalizacja w profesjach medycznych sięga już
tak daleko, że pojmowanie pracy zespołu leczącego
w prostych kategoriach kierujący – podwładni stało
się całkowicie nieadekwatne do realiów.
Profesjonalizacja pielęgniarstwa od bardzo dawna
jest już faktem i to faktem powszechnie akceptowanym przez lekarzy i biurokrację medyczną. Inaczej
jednak ma się sprawa z rangą i usytuowaniem tej
profesji. Wciąż bardzo silnie zakarbowane jest w medycznych i biurokratycznych umysłach wyobrażenie, iż pielęgniarka to osoba „po szkole” czyli mająca
średnie wykształcenie zawodowe. Owszem, często tak
jeszcze bywa, ale ten stan rzeczy zmienia się w szybkim tempie. Za jakiś czas każda pielęgniarka będzie
specjalistką na poziomie licencjatu bądź magisterium,
posiadającą ponadto kwalifikacje dziedzinowe, jako
pielęgniarka internistyczna, chirurgiczna, psychiatryczna itp. Awans edukacyjny nie może pozostawać
bez wpływu na pozycję zawodową pielęgniarki i jej
zarobki. Prędzej czy później, establishment medyczny
będzie musiał przyjąć to do wiadomości. Epoka patriarchalnego protekcjonalizmu, epoka „pani Basiu,
pani Kasiu” musi się wreszcie skończyć. Cel medycyny
jest jeden i wszyscy zatrudnieni w ochronie zdrowia
służą mu wspólnie, dzieląc się pracą i odpowiedzialnością.
Jan Hartman – Kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Prof. Hartman jest filozofem i etykiem, a także publicystą.
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY

uprzejmie prosi o nadsyłanie streszczeń
prac magisterskich i licencjackich
mających zastosowanie
w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej.
• Wybrane prace będą opublikowane w gazecie.
• Streszczenia prac prosimy przesyłać
w formie papierowej i elektronicznej.
• Do zgłoszenia pracy magisterskiej lub licencjackiej do opublikowania należy dołączyć
pisemną zgodę autora pracy.
• Wyróżnione prace zostaną nagrodzone
na uroczystościach organizowanych
przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych, po wcześniejszym zawiadomieniu
autora pracy.
• Po akceptacji zespołu redakcyjnego
– wybrane streszczenia będą publikowane.
W imieniu
Zespołu Redakcyjnego pisma
Koordynator Tadeusz Wadas

INFORMACJA
ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
Szanowni Państwo!
Zachęcamy do przedstawiania nam tekstów
(przesyłanych w formie elektronicznej), poruszających problemy naszego środowiska bądź też
prezentujących ciekawe informacje, dotyczące
praktyki pielęgniarek i położnych.
Informujemy, że każdy nadesłany tekst jest dokładnie czytany przez Zespół Redakcyjny i po
dyskusji zatwierdzany lub też nie zatwierdzany do
publikacji.
Decyzja o publikacji jest decyzją kolegialną
Zespołu Redakcyjnego, odpowiadającego za
merytoryczny poziom wydawnictwa. Autorzy
tekstów nie będą informowani o niedopuszczeniu
tekstu do druku.
Ponadto informujemy, że nie odsyłamy nadesłanych materiałów.
Pismo jest jedynym pismem środowiska pielęgniarskiego Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych – do jego współredagowania zachęcamy szczególnie członków Izby.
W imieniu
Zespołu Redakcyjnego pisma
Koordynator Tadeusz Wadas
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA
Aktualizacja: 30 listopada 2015 r.
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
informuje, że jest dostępna poczta e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl.
Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji
kształcenia podyplomowego, prowadzonego przez MOIPiP.
Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.
Zasady naboru na szkolenia, kursy i specjalizacje
Nabory na kursy organizowane przez Izbę odbywają się 2 razy w roku (styczeń, czerwiec), w sytuacjach
uzasadnionych możliwe są nabory dodatkowe.
Terminy naboru i szczegółowe informacje odnośnie kształcenia podyplomowego podawane są na bieżąco
na stronie internetowej MOIPiP.
Komisja Kształcenia przypomina, że dokumenty zgłoszeniowe na kursy należy składać w podanych terminach naboru. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie, niepoprawnie nie będą
rozpatrywane.
Zgłoszenia nadesłane po terminie naboru będą odsyłane.
Plan kształcenia na pierwszą połowę 2016 roku zostanie zamieszczony na stronie internetowej
MOIPiP na początku stycznia 2016 r.

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE
SPECJALIZACJE
Dziedzina kształcenia

Liczba uczestników

Termin zakończenia

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

111

maj 2016

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

29

maj 2016

Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych

56

maj 2016

Liczba uczestników

Termin zakończenia

KURSY KWALIFIKACYJNE
Dziedzina kształcenia

luty 2016 r.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek

kwiecień 2016 r.

KURSY SPECJALISTYCZNE
Zakres Kształcenia
Leczenie ran dla pielęgniarek

Liczba uczestników

Termin zakończenia

Kraków 180 (5 edycji)
Sucha Beskidzka 36 (1 edycja)
Wadowice 64 (2 edycje)
Nowy Targ 40 (1 edycja)

czerwiec 2016 r.
►
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Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego
mechanicznie dla pielęgniarek

70 (2 edycje)

marzec 2016 r.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

Kraków 547 (10 edycji)
Oświęcim 32 (1 edycja)
Chrzanów 34 (1 edycja)
Wadowice 33 (1 edycja)
Nowy Targ 44 (1 edycja)

czerwiec 2016 r.

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi
w leczeniu systemowym nowotworów
dla pielęgniarek i położnych

48 (1 edycja)

luty 2016 r.

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
dla położnych

48 (1 edycja)

grudzień 2015 r.

551 (11 edycji)

luty 2016 r.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dla pielęgniarek i położnych

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Dziedzina Kształcenia
Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED

Nabór ciągły.
Szkolenie w Placówkach

Porozumiewanie się z pacjentami
Elementy komunikacji interpersonalnej

Nabór ciągły.
Szkolenie w Placówkach

Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym (dla
pielęgniarek i położnych)

Zapisy telefoniczne (z podaniem numeru PWZ)
odpowiednio do ustalanych terminów szkoleń

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane
za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.
Przewodniczący
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
mgr Stanisław Wojtan

Nabór do!wiadczonych piel"gniarek dla

Rekrutacja na pediatryczny OIOM oraz neonatologi!
Korzy"ci pracy dla Oxford
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K O M U N I K A T NR 1
XI Ogólnopolski Konkurs

Pielęgniarka Roku 2015

”

„

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
oraz
Koło Liderów Pielęgniarstwa
zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału
w XI Konkursie „Pielęgniarka Roku”
Celem
konkursu jest: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek prezentujących najwyższy
poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz
środowiska pielęgniarskiego

Harmonogram Konkursu:
1. I etap Konkursu – wyłonienie uczestników w poszczególnych podmiotach
leczniczych - do 10 stycznia 2016 roku.
2. II etap – eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP - 5 lutego 2016 r.
godzina 1200 (miejsce zostanie podane bezpośrednio zainteresowanym).
3. III etap – ocena finalistów - pierwsza dekada kwietnia Warszawa (szczegóły
zostaną podane w Komunikacie nr 2 na stronie internetowej Towarzystwa
www.ptp.na1.pl).
4.
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres:
Renata Kurkowska
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Śniadeckich 10
31-535 Kraków
Termin nadesłania zgłoszeń upływa
z dniem 10 stycznia 2016 r.
Informacje dodatkowe na stronie:
www.ptp-krakow.pl w zakładce: Aktualności
Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Konkursu
dostępne na stronie:

www.moipip.org.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny www.ptp.na1.pl
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zamyślenia

Boże Narodzenie
A.D.2015

..to taki Wieczór, gdy jaśniej świeci
Rodzinna gwiazdka,
Kiedy życzenia składamy bliskim
Przez biel opłatka.
Kiedy z daleka w rodzinne progi
Dzieci przybiegną,
A serca miłość i przebaczenie
Zlewa się w jedno.

Jakby amnestia zakwitła w blasku
Wielkiego święta,
By innym smutku z doznanej krzywdy
Już nie pamiętać...
Dzieci całują rodziców twarde
od pracy ręce...
Czemuż w niejednym domu dni takich
Nie bywa więcej?
(Maria Kozaczkowa)

Kiedy będziemy czytali tę piękną poezję, poetki ludowej z Dąbrowy Tarnowskiej i tę krótką refleksję, będziemy już może
w jakiejś części po spotkaniach rodzinnych – z najbliższymi, kiedy spotykaliśmy się na łamaniu opłatkiem. Tak szybko
mija ten piękny czas i tak krótko trwają te najpiękniejsze chwile.
Przeżywamy po raz kolejny w naszym życiu czas Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie przypomina nam prawdę, Boży Syn
stał się człowiekiem. Przypomina nam wielką tajemnicę, jak kiedyś pasterzom, którzy pierwsi przyszli przywitać Jezusa
w żłobie. Tego, na którego świat czekał.
„ludzkość krocząca w ciemnościach
Ujrzała światłość wielką;
Aby nad mieszkańcami kraju mroków
Zabłysło światło.”(Ks Iz 9,1)
Jezus przyszedł na ten świat i jest obecny. Boże Narodzenie przypomina nam o Jego obecności – ludziom XXI wieku,
ludziom zabieganym, zapracowanym, ludziom pomieszania wielu wartości. Nam pracownikom służby zdrowia, naszym
chorym, ludziom cierpiącym, uciekającym przed wojną, samotnym…. On przychodzi do każdego i mówi nam przez swoje
„przyjście” co powinno być dla nas najważniejsze.
Niech Jego obecność skłoni nas do jeszcze głębszej refleksji nad własnym życiem, nad prawdziwym poszukiwaniem Jego
obecności, jak to uczynili pasterze i odnalezieniu Go, abyśmy mogli powtórzyć za aniołami:
„Chwała na wysokościach Bogu
A na ziemi pokój
Ludziom w których ma upodobanie”( Łk2,14)
I niech tak będzie w naszych rodzinach, w naszym środowisku, w miejscu naszej pracy.
Niech odżywa w naszych sercach, w naszych myślach i czynach. Miejmy odwagę szukać Go
i przyjmować. Przyjąć jako nadzieję naszych najgłębszych ludzkich pragnień.
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KONKURSY
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

zamierza ogłosić

KONKURS
na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę – pielęgniarza

SEBASTIANA STAWIARCZYKA
długoletniego pracownika
Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Pracownicy Kliniki Psychiatrii

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 27 października 2015 roku,

mgr JOANNY GACEK
pielęgniarki, nauczycielki i wychowawczyni kilku pokoleń pielęgniarek.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.
Z ostatnim pożegnaniem
koleżanki i współpracownicy z byłego Medycznego
Studium Zawodowego nr 1,
Wydział Pielęgniarstwa im. Anny Rydlówny w Krakowie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Naszej Drogiej Koleżanki – Położnej

LUCYNY KOZIOŁ
Była człowiekiem wielkiego serca, życzliwą i wspaniałą Koleżanką.
Służyła swoją wiedzą i doświadczeniem.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.
Koleżanki i Koledzy Oddziałów Klinicznych Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
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Możliwość zakupu książek indywidualnie oraz hurtowo

Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej. Wybrane zagadnienia.
redakcja naukowa: Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda

Przedstawiona książka podejmuje bardzo
istotny problem w aktualnej sytuacji, coraz
częstszych kontaktów personelu pielęgniarskieWybrane zagadnienia
go z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo
odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze i praktyczne, a tym samym może z niej skorzystać nie
tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana
zgodnie z tytułem, ale każdy, który poszukuje
informacji niezbędnych do właściwego komunikowania się z innymi osobami o odmiennych
kulturowo korzeniach.
Osoby, które napisały książkę, oprócz wykształcenia
medycznego posiadają wykształcenie
Cena 30,00zł
humanistyczne i są autorkami lub współredaktorkami publikacji zwartych, prac oryginalnych
z zakresu komunikowania międzykulturowego
i medycyny komplementarnej.
Stąd zaproponowany przez nie układ, uwzględnia w kolejnych rozdziałach różnice kulturowe
w postrzeganiu człowieka i w komunikowaniu się ludzi oraz konsekwencje uchodźctwa i imigracji.
Oddzielnie uwzględniono problemy w opiece medycznej i społecznej wybranych grup uchodźRÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA
W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ
Redakcja naukowa: JOANNA ZALEWSKA-PUCHAŁA,
ANNA MAJDA

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA
W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
im. Hanny Chrzanowskiej

W hołdzie
Hannie Chrzanowskiej

Anna Rydlówna (1884-1969)

ców i imigrantów – Czeczenów, Białorusinów, Afgańczyków, Wietnamczyków, Ukraińców, Rosjan
i Hindusów. Ta część jest podobnie opracowana dla poszczególnych narodowości. Uwzględnia ona
ogólną charakterystykę narodu i kraju, pochodzenie, charakteryzuje ich pobyt w Polsce, wizerunek obcokrajowca w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Opracowanie kończy
się opisem kolejnych społeczności w wymiarach kulturowych według Richarda R. Getsteland`a,
odnoszących sie do relacji międzyludzkich, ich stosunku do czasu i zachowań niewerbalnych.
Praktyczne zalecenia dla personelu pielęgniarskiego uwzględniające odmienności w opiece
i komunikowaniu znajdują się również w części końcowej. Kolejne rozdziały lub podrozdziały zawierają również piśmiennictwo, na które składają sie pozycje książkowe, artykuły z czasopism
oraz netograﬁa (opracowania znajdujące się w internecie – strony urzędów centralnych oraz grup
narodowościowych).
Tematyka książki sama w sobie musi zawierać pewne fragmenty, które mogą być kontrowersyjne, ze względu na poruszaną tematykę. Do takich należą zapiski mówiące o stereotypach.
Autorki podają wtedy, np. obraźliwe zwroty dla poszczególnych narodowości.
Całość tekstu w swojej treści jest napisana w taki sposób, że powinna być zrozumiała dla
każdego, bez wcześniejszego przygotowania antropologicznego, kulturowego, socjologicznego
i medycznego. Wszystkie zwroty, które mogłyby być niezrozumiałe zostały wyjaśnione.
Uważam, że książka ta uzupełni lukę wydawniczą w zakresie podręczników ujmujących holistyczne podejście do zrozumienia postępowania pacjenta lub osoby obcej kulturowo w naszym
kraju i tym samym zmniejszy często niekorzystne uwagi kierowane pod ich adresem.
Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Ojcowski dom.
Tradycja i obyczaj

Dzieje pielęgniastrwa
w Krakowie

Cena 14,70zł

Pielęgniarstwo to pasja,
pielęgniarstwo to rozumna,
dojrzała miłość do innego człowieka. Miłość akceptująca
i wspierająca. Autorzy publikacji
podjęli się trudnego zadania,
przekazania współczesnym
Pielęgniarkom przesłania,
testamentu Hanny Chrzanowskiej, zawierającego wartości
uniwersalne.

Polskie środowisko pielęgniarskie
może się poszczycić wieloma
wybitnymi postaciami, które całe
swoje życie poświęciły opiece
nad potrzebującymi. Zalicza się
do nich Anna Rydlówna,
jedna z organizatorek krakowskiego szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna
i niepodległościowa.

Książka pt. „Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj” Józefa Luberdy
w sposób niezwykle klarowny
i syntetyczny opisuje następujące po sobie cykliczne wydarzenia roku liturgicznego splecione
z wierzeniami i obrzędowością
ludową górali podhalańskich
– można śmiało powiedzieć
żyjących w XX wieku.

Dobroć mieszka w sercu

Cena 50,00zł

Niniejsza książka jest obszernym
i interesującym opracowaniem
historycznym ukazującym proces
kształtowania się nowoczesnego
pielęgniarstwa w Krakowie. Jest
to nowe i wszechstronne przedstawienie dziejów pielęgniarstwa
w Krakowie, w którym uczestniczyło 19 autorów aktywnie zaangażowanych w rozwój współczesnego pielęgniarstwa.

Hanna Paszko - pielęgniarka,
autorka wielu referatów i artykułów poświęconych tematowi
etyki zawodowej i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek
i położnych oraz godności
ludzkiej, szczególnie godności
człowieka chorego, cierpiącego
i umierającego. Artykuły drukowane były od 1995 roku
w prasie zawodowej o zasięgu
krajowym i lokalnym.
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