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wykle to czerwiec, a nie
mi w szpitalach działają traumalipiec jest poświęcony tetycznie także na ich rodzinne otomatyce dziecięcej. Tym
czenie i personel medyczny. Szczerazem jest inaczej. W wakacyjnym,
gólnie w sytuacjach, gdy dziecko
lipcowym numerze biuletynu, teprzebywa na oddziałach onkomatyka dziecięca wiedzie prym.
logicznych czy hospicjach. TrudDzieje się tak, dlatego że w
no jest znaleźć słowa pocieDZIECIŃSTWO
ubiegłym miesiącu odbyło
chy, gdy odchodzi obdarzony
się wiele konferencji poświęmiłością malec, którego urok
Czasem miewam fantazję naiwnego słodkiego dziecka conych dzieciom i ich probleosobisty zdążył wywrzeć wraKręciłbym
fujarki
i
zganiał
koty
z
zapiecka.
mom. A wszystko to nie tylżenie na całym personelu.
ko w związku z MiędzynaA przecież dziecko powinrodowym Dniem Dziecka, Rąbałbym drzewo sosnowe poszczerbionym, ciężkim toporem no być szczęśliwe, radosne,
ale za sprawą Roku Janusza I nosił wodę ze studni do bielejącego dwom.
z wesołą wybrudzoną buzią
Korczaka, wybitnego lekarza
i ciepłym uśmiechem, badai pedagoga, który był jedno- Z pachnącej, wiotkiej leszczyny wyciąłbym smagłe pręty
jące nieznany świat, poznacześnie prekursorem działań
jące jego tajniki i odkrywająI wsiadłszy na nie ujeżdżał, niby znarowione źrebięta.
na rzecz praw dziecka i całce prawa natury. Maluchy wękowitego równouprawnienia
drujące wokół domu, śmiejądziecka. Z życiem i działalno- Z szyszek zebranych w lesie budowałbym wielkie gmachy,
ce się na huśtawkach, goniąścią Starego Doktora można Gdzie okna byłyby z liści, a brama z kawałka blachy.
ce zaspanego kota czy usiłuzapoznać się na kartach nijące wykopać na plaży dziuniejszego biuletynu.
Nie umiałbym wcale czytać i byłbym bardzo szczęśliwy,
rą „na drugą stronę świata”
Tematyka dziecięca jest
bardzo zróżnicowana, bo
obejmuje dzieci w różnym
wieku, dotyczy bardzo różnych sfer od psychicznej po
zdrowotną, od rodzinnej po
społeczną. Odmienny bywa
także stopień dojrzałości najmłodszych, a zupełnie inaczej
wygląda sprawa nastolatków,
wchodzących w dorosłe życie.
Jest jeszcze problem kształcenia, dojrzewania psychicznego i społecznego. Każdy z tych
aspektów jest swoistym wyzwaniem dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i służb
medycznych.

Chodziłbym spać wcześnie i patrzył, jak ciemnieją szyby.

to obrazek budzący uśmiech
dorosłych i przypominający im czas własnego doraCzasem zagrałbym w loteryjkę, babcia by mi pomagała,
stania. Dla większości ludzi
Tatuś by się uśmiechał, a mama trochę gniewała.
najpiękniejsze wspomnienia łączą się z okresem dzieChciałbym znowu pojechać na jakąś chłopską zabawę,
ciństwa, domem rodzinnym
Gdzie dzieci liżą cukierki, a starsi tańczą na trawie.
i poczuciem bezpieczeństwa.
Szkoda, że nie mogę napisać
„dla wszystkich”, bo brutalna
A później wracać wozem w letnie, słodkie zmierzchania.
rzeczywistość sprawia, że wieWidzieć swój dwór z daleka, czuć mocny zapach siana.
lu „małych ludzi” nie zaznaje rodzinnego ciepła, a media
Znaleźć się kiedyś w stolicy, iść pierwszy raz do teatru.
ustawicznie atakują nas inWdychać woń dekoracji, słuchać przeciągłego wiatru.
formacjami o nieszczęściach
wśród najmłodszych. Kto jest
Na stancji tęsknić do domu. W niedzielę chodzić do kościoła.
temu winien? Dlaczego brakuje dorosłym odpowiedzialOdrabiać pilnie lekcje i pytać - kiedy się skończy szkoła.
ności, a maluchom szczęścia?
Okres dzieciństwa nie zaTrudno jest odpowiedzieć na
wsze bywa szczęśliwy, a pro- Gdy myślę o tym wszystkim, jest mi dziwnie smutno i wesoło takie pytania. Trudno uzdroblemy najmłodszych są obec- Bo dzieciństwo to takie zaklęte, doprawdy zaczarowane koło.
wić cały świat i rozwiązać
ne w naszej codziennej pracy.
wszystkie jego problemy. WarDotyczy to większości środoJerzy Liebert to jednak spojrzeć wokół siewisk pielęgniarskich i oczywibie i uśmiechnąć się na widok
ście położnych, dla których dziecko
małych dzieci i życzyć im powodzestaje się priorytetem. Niestety, chonia, szczęścia oraz miłości.
roby nie oszczędzają maluchów,
a ich przeżycia związane z pobyta-
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które
posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę
pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej
Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Do podjęcia studiów, o których
mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 53
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej, zwanych dalej „studiami zawodowymi”, uprawnia świadectwo dojrzałości oraz dyplom
ukończenia:
1) w przypadku pielęgniarek:
a) pięcioletniego liceum medycznego,
b) dwuletniej szkoły policealnej
albo pomaturalnej, kształcącej
w zawodzie pielęgniarki,
c) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej,
kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
d) trzyletniej szkoły policealnej
albo pomaturalnej, kształcącej
w zawodzie pielęgniarki;
2) w przypadku położnych:
a) dwuletniej szkoły policealnej
albo pomaturalnej, kształcącej
w zawodzie położnej,
b) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej,
kształcącej w zawodzie położnej.
§ 2.
Czas trwania studiów zawodowych nie może być krótszy niż:
1) w przypadku pielęgniarek:
a) dwa semestry lub 1.150 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
b) trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
c) dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo
pomaturalnych,
d) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;
2) w przypadku położnych:
a) trzy semestry lub 1.479 godzin
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- dla absolwentów dwuletnich
wych, z uwzględnieniem długoszkół policealnych albo pomaści stażu pracy, w przypadku:
turalnych,
1) pielęgniarek, o których mowa
b) dwa semestry lub 1.086 gow § 2 pkt 1 lit. a, nie więcej jeddzin - dla absolwentów dwunak niż 30 % wymiaru tych zajęć
ipółletnich szkół policealnych
i praktyk;
albo pomaturalnych.
2) pielęgniarek, o których mowa w
§ 2 pkt 1 lit. b - d, oraz położnych,
§ 3.
o których mowa w § 2 pkt 2, nie
1. Program kształcenia na studiach
więcej jednak niż 50 % wymiaru
zawodowych, w tym wymiar zatych zajęć i praktyk.
jęć teoretycznych, praktycznych 5. Zaliczenia zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych, ustala
i praktyk zawodowych dokonuje
uczelnia, uwzględniając różnikierownik podstawowej jednostce pomiędzy treściami kształceki organizacyjnej uczelni prowania określonymi w standardach
dzącej studia zawodowe, po zakształcenia dla kierunków stusięgnięciu opinii Krajowej Rady
diów pielęgniarstwo i położnicAkredytacyjnej Szkół Pielęgniatwo oraz programami nauczarek i Położnych.
nia zrealizowanymi odpowied- 6. Zajęcia zrealizowane w ramach
nio w szkołach, o których moprogramu nauczania w szkołach,
wa w § 1.
o których mowa w § 1, odnoto2. Program kształcenia dla piewuje w indeksie kierownik jedlęgniarek , o k tór ych mowa
nostki, o którym mowa w ust. 5.
w § 2 pkt 1 lit. a, uczelnia ustala,
uwzględniając wymagania do§ 4.
tyczące treści kształcenia okre- 1. Po zaliczeniu przewidzianych
ślone w załączniku do rozporząprogramem kształcenia na studzenia.
diach zawodowych zajęć teo3. Program kształcenia:
retycznych i praktycznych oraz
1) dla pielęgniarek, o których mopraktyk zawodowych student
wa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje
przystępuje do teoretycznego
kształcenie teoretyczne stanoi praktycznego egzaminu końwiące nie mniej niż 400 godzin
czącego studia zawodowe.
programu kształcenia i kształ- 2. Terminy i miejsce egzaminów
cenie praktyczne stanowiące
oraz komisję egzaminacyjną
nie mniej niż 750 godzin tego
wyznacza kierownik jednostki,
programu;
o którym mowa w § 3 ust. 5.
2) dla pielęgniarek, o których mo- 3. W skład komisji egzaminacyjnej
wa w § 2 pkt 1 lit. b - d, oraz powchodzi przewodniczący komisji
łożnych, o których mowa w § 2
egzaminacyjnej i członkowie kopkt 2, obejmuje kształcenie teomisji egzaminacyjnej.
retyczne stanowiące nie mniej 4. O terminach i miejscu egzaminiż 33 % programu kształcenia
nów kierownik jednostki, o któi kształcenie praktyczne stanorym mowa w § 3 ust. 5, zawiadawiące nie mniej niż 50 % tego
mia studenta oraz komisję egzaprogramu.
minacyjną, w terminie nie krót4. Przewidziane w programie
szym niż 14 dni przed dniem egkształcenia zajęcia praktyczne
zaminu.
i praktyki zawodowe mogą zo- 5. Egzamin teoretyczny i praktyczstać zaliczone na wniosek stuny nie może być przeprowadzany
denta na podstawie udokumenw tym samym dniu.
towanego doświadczenia zawo- 6. Komisja egzaminacyjna ocenia
dowego, w zakresie wykonywałącznie wyniki egzaminu teorenych czynności odpowiadajątycznego i praktycznego, podejcych przedmiotowi zajęć prakmując uchwałę zwykłą większotycznych lub praktyk zawodością głosów. W razie równej licz-

by głosów decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
7. Ocenę łączną egzaminu kończącego studia zawodowe określa
się łącznym stopniem: celujący,
bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
8. Z przebiegu egzaminu kończącego studia zawodowe wyznaczony przez przewodniczącego
komisji egzaminacyjnej członek
komisji egzaminacyjnej sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie
komisji egzaminacyjnej; protokół zawiera w szczególności wynik egzaminu kończącego studia
zawodowe.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)
MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem
administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011
r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284,
poz. 1672).
2) Niniejsze rozporządzenie było
poprzedzone rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 11 maja
2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków prowadzenia studiów
zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych
oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie
pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr
110, poz. 1170 oraz z 2010 r. Nr 65,
poz. 420), które traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.
102 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i
położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039
i Nr 291, poz. 1707).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta
stawia kartę zgonu.
do chłodni oraz zakłada na przegub
Na podstawie art. 28 ust. 7 ustadłoni albo stopy osoby zmarłej idenwy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia- 2. W przypadku przeprowadzania
tyﬁkator wykonany z tasiemki, płótsekcji zwłok, stwierdzenie przyczyłalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.
ny zgonu następuje po jej przeprona lub tworzywa sztucznego.
654, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co
2. Karta skierowania zwłok do chłodwadzeniu.
następuje:
3. Osoba wskazana w regulaminie orni zawiera:
1) imię i nazwisko osoby zmarłej;
§ 1.
ganizacyjnym podmiotu, o której mo2) numer PESEL osoby zmarłej,
wa w § 1, niezwłocznie po stwierdzeOsoba wskazana w regulaminie orniu zgonu osoby zmarłej zawiadamia
a w przypadku braku numeru PEganizacyjnym podmiotu leczniczego
SEL - serię i numer dokumentu
wykonującego działalność leczniczą
osobę lub instytucję, o których mowa
stwierdzającego tożsamość;
w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15
w rodzaju stacjonarne i całodobowe
kwietnia 2011 r. o działalności leczni3) datę i godzinę zgonu;
świadczenia zdrowotne, zwanego dalej
4) godzinę skierowania zwłok osoby
„podmiotem”, niezwłocznie zawiadaczej, o śmierci osoby zmarłej.
zmarłej do chłodni;
mia lekarza leczącego lub lekarza dy- 4. Po wystawieniu karty zgonu przez
5) imię, nazwisko i podpis pielęlekarza, o którym mowa w § 1, pieżurnego o śmierci pacjenta przebywagniarki sporządzającej kartę;
lęgniarka niezwłocznie przekazującego w przedsiębiorstwie podmiotu,
je ją do kancelarii przedsiębiorstwa
6) godzinę przyjęcia zwłok osoby
zwanego dalej „osobą zmarłą”.
zmarłej do chłodni;
podmiotu.
7) imię, nazwisko i podpis osoby
§ 2.
§ 3.
przyjmującej zwłoki osoby zmar1. Lekarz, o którym mowa w § 1, po
łej do chłodni.
przeprowadzeniu oględzin, stwier- 1. Pielęgniarka, o której mowa w § 2 ust.
4, sporządza kartę skierowania zwłok 3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt
dza zgon i jego przyczynę oraz wy1-5, wpisuje pielęgniarka, o której
mowa w § 2 ust. 4.
4. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 6
i 7, wpisuje osoba przyjmująca zwłoki
osoby zmarłej do chłodni.
5. Identyﬁkator, o którym mowa w ust.
1, zawiera:
1) imię i nazwisko osoby zmarłej;
2) numer PESEL osoby zmarłej,
a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
3) datę i godzinę zgonu.
6. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie
tożsamości osoby zmarłej, w karcie
skierowania zwłok do chłodni oraz
na identyﬁkatorze, o których mowa w ust. 1, dokonuje się oznaczenia
„NN” z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustale-

nie tożsamości.
7. Zwłoki osoby zmarłej wraz z wypełnioną kartą skierowania zwłok do
chłodni i identyﬁkatorem są przewożone do chłodni nie wcześniej niż
po upływie dwóch godzin od czasu
zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej.
8. W okresie pomiędzy stwierdzeniem
zgonu a przewiezieniem do chłodni
zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie przeznaczonym
do tego celu pomieszczeniu, a w razie jego braku - w innym miejscu,
z zachowaniem godności należnej
zmarłemu.
§ 4.
W razie zgonu osoby zmarłej na
chorobę zakaźną stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 20 ust.
3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144,
poz. 853).
§ 5.
W razie zgonu osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, stosuje się przepisy wydane na
podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)
MINISTER ZDROWIA
Bartosz Arłukowicz

PODZIĘKOWANIE
Za Rzetelne, Cierpliwe i Wyrozumiałe Podejście
do pacjenta
Wszystkim Pielęgniarkom , Lekarzom, Personelowi
pomocniczemu z Kliniki Reumatologicznej
Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
przy ul. Borowskiej 213
składa
Wdzięczna pacjentka
7 249 2012
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PRACA DO 67 ROKU ŻYCIA...
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Warszawa, 21 maia 2012 r.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Powstańców Śl.
50 53-333 Wrocław
W odpowiedzi na Państwa wystąpienie, dotyczące podwyższenia
i zrównania wieku emerytalnego, Departament Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie przedstawia, co następuje.
Podwyższenie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do 67 lat jest uzasadnione zarówno ze względów demograficznych, jak i ekonomicznych.
Od kilku lat w Polsce występuje ubytek rzeczywisty ludności. Wskutek
niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych liczba ludności Polski zmniejsza się. Zjawisku temu towarzyszy niekorzystna zmiana struktury demograficznej naszego społeczeństwa.
Zmiany te wynikają z zachodzących równolegle dwóch procesów: załamania przyrostu naturalnego społeczeństwa, któremu towarzyszy przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
Obecnie systematycznie maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym. Od roku 1990 liczba ta zmalała o ok. 4,1 mln. Do 2035 r. prognozuje się jej dalszy spadek o ponad 1,6 mln. Równocześnie stale rośnie
liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W chwili obecnej jest to blisko 6,3
mln osób, jednakże w następnych latach nastąpi jej znaczny przyrost, jak
się przewiduje, o ponad 3,3 mln osób do 2035 r.
Liczba osób w wieku produkcyjnym, a wiec tych, które mogą sfinansować świadczenia emerytalne, na przestrzeni ostatnich kilku lat ustabilizowała się na poziomie ok. 24,5 mln osób. Ta sytuacja ulegnie jednak pogorszeniu. Dla przykładu, w roku 2020 osób w wieku produkcyjnym będzie ok. 22,5 mln, a w 2035 r. nastąpi dalszy spadek ich liczby do
ok. 20,7 mln osób.
W konsekwencji wzrośnie relacja liczby osób w wieku poprodukcyjnym
do liczby osób w wieku produkcyjnym (czyli tzw. wskaźnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym). O ile w chwili obecnej na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 26 osób w wieku poprodukcyjnym, to w 2020 r. będzie to już 37 osób, natomiast w 2035 – 46.
Jest to zjawisko bardzo niepokojące, które – jeśli nie zostaną podjęte działania w kierunku przeciwdziałania jemu – w przyszłości mogłoby
doprowadzić do realnego zagrożenia utraty płynności finansów ubezpieczeń społecznych.
Zmiana proporcji liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób
w wieku produkcyjnym wiąże się także z wydłużaniem się przeciętnego trwania życia wskutek znacznej poprawy zdrowia i jakości życia społeczeństwa. Jest to oczywiście zjawisko korzystne społecznie, jednakże
w kontekście ubezpieczeń społecznych – zjawisko prowadzące do wydłużenia okresu pobierania świadczenia emerytalnego i w konsekwencji dalszego obciążania systemu finansowego ubezpieczeń.
Z tych też względów proponuje się, aby od roku 2013 stopniowo zrównywać i podwyższać wiek emerytalny, wynoszący obecnie 60 lat w przy-
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padku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Zgodnie z przedłożeniem
rządowym, wiek emerytalny co cztery miesiące podwyższany będzie
o miesiąc. Oznacza to, iż docelowy wiek emerytalny 67 lat w przypadku
mężczyzn osiągnięty zostanie w roku 2020, a w przypadku kobiet w roku 2040.
Równocześnie należy podkreślić, że w nowym systemie obowiązuje
zasada zdefiniowanej składki na ubezpieczenie emerytalne, co oznacza, że
wysokość emerytury zależy od wieku przejścia na emeryturę oraz kwoty
składek wpłaconych w całym okresie aktywności zawodowej. Emerytura
obliczona zgodnie z nową formułą jest równa kwocie uzyskanej w wyniku podzielenia podstawy obliczenia (zwaloryzowanej kwoty wpłaconych
składek emerytalnych) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Dłuższa obecność na rynku pracy wpłynie korzystnie na oba parametry decydujące o wysokości
świadczenia, przede wszystkim poprzez zwiększenie kwoty składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej. Stąd
tak ważne jest zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Oznacza ono bowiem wyższe świadczenia w przyszłości.
Podwyższenie wieku emerytalnego ma dotyczyć wszystkich ubezpieczonych objętych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, a więc również pielęgniarki i położne.
Równocześnie Departament pragnie podkreślić, że ujednolicenie wieku emerytalnego na poziomie 67 lat nie naruszy uprawnień do emerytury pomostowej, z których korzystają pielęgniarki i położne wymienione
w pkt 18, 22, 23 i 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm).
Główny Specjalista
Wojciech Kuraszyk

Składam serdeczne podziękowania
całemu personelowi Oddziału
Rehabilitacji Kardiologicznej
Dolnośląskiego Centrum Chorób
Serca „MEDINET” we Wrocławiu za
okazaną pomoc, profesjonalną opiekę,
troskliwość jakiej doświadczyła
moja Mama.
Serdecznie dziękuję.
Bożena Bedryk
W CIENIU CZEPKA
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CZY NOWY SZPITAL ZATRUDNI WSZYSTKICH...
DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Polityki Zdrowotnej
Wydział Zdrowia
ul. Ostrowskiego
Wrocław, 23 .05. 2012

Wrocław, dnia 08.05.2012 r.
Szanowny Pan
Rafał Jurkowlaniec
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 31 pkt. 7 w zw. z art. 4 ust. l pkt.
7 i art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 01 lipca 2011r o samorządzie
pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 174, poz. 1038 z 2011r), zwraca
się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących struktury organizacyjnej oraz planowanego zatrudnienia pielęgniarek i położnych w nowobudowanym szpitalu „Nowy Szpital Wojewódzki”
sp. z o.o. we Wrocławiu. Wiadomym jest, iż tworzony podmiot leczniczy świadczyć będzie usługi medyczne na bazie pracowników i
sprzętu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej w lokalizacji przy ul. Traugutta 116 i ul. Wiśniowej 36.
Wobec powyższego, Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, jako reprezentant środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, w tym zatrudnionych dotychczas we wskazanej powyżej jednostce, prosi o informację, czy
wszystkie te pielęgniarki i położne z obecnych lokalizacji znajdą
zatrudnienie w budowanym szpitalu.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCA
Dolnośląskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
mgr Urszula Olechowska

Pani
Urszula Olechowska
Przewodnicząca
Dolnośląskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
Szanowna Pani Przewodnicząca,
w odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja br. Dolnośląskie] Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu skierowane do Pana Rafała Jurkowlańca, Marszałka Województwa Dolnośląskiego uprzejmie informuję, że struktura organizacyjna oraz zatrudnienie pracowników tzw.
„białego personelu” w szczególności pielęgniarek i położnych będzie co
najmniej analogiczne do aktualnego (planowane jest nawet zwiększenie
świadczeń zdrowotnych).
W związku z powyższym, wszyscy wymienieni pracownicy przejdą do nowoutworzonego zakładu opieki zdrowotnej w trybie art. 231 kodeksu pracy.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Departamentu Polityki Zdrowotnej
Jarosław Maroszek
Otrzymuje, Pan Marek Nikiel-Dyrektor Specjalistycznego Szpitala
im. T. Marciniaka

Fot. Biuro architektoniczne Villart Bogdan Kołtowski
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Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Akademickiego Szpitala Klinicznego
Dorota Milecka wraz z zespołem

UROCZYSTE OBCHODY 10LECIA
AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
UŚWIETNIONE KONFERENCJĄ PIELĘGNIARSKĄ

30 września 2002r. na mocy decyzji Senatu Akademii Medycznej
we Wrocławiu w wyniku połączenia Dziecięcego Szpitala Klinicznego oraz Samodzielnych Publicznych
Szpitali Klinicznych nr 3 oraz nr 5 powstał Akademicki Szpital Kliniczny
W tym roku mija 10 lat jego istnienia i z tej
okazji inauguracja obchodów 10-lecia odbyła
się 18.05.2012r. w Akademickim
Szpitalu Klinicznym i rozpoczęła
się Mszą Św. w kaplicy szpitalnej,
którą poprowadził Arcybiskup
Senior Henryk Gulbinowicz.
Dalszy etap obchodów miał
miejsce dnia 31.05 i 01.06. 2012 r.,
kiedy odbyła się Konferencja Pielęgniarska zorganizowana przez
Akademicki Szpital Kliniczny we
Wrocławiu. Była to pierwsza pielęgniarska Konferencja organizowana przez szpital z okazji jego
istnienia. Tematem przewodnim
dwóch dni były „Kierunki Rozwoju Pielęgniarstwa”.
Swoją obecnością zaszczyci-
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ło Nas wiele znanych osobistości w dziedzinie
Pielęgniarstwa, miedzy innymi Dr Jolanta Górajek-Jóźwik z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która poprowadziła wykład na temat „Istoty współczesnego praktyczno – teoretycznego
pielęgniarstwa”, Pani Beata Cholewka z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, która przedstawiła, jak wygląda
„Kształcenie Pielęgniarek i Położnych w Polsce”,
Pani Mgr Urszula Olechowska – Przewodnicząca Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
która omówiła „Odpowiedzialność zawodową
pielęgniarek i położnych w kontekście zmian
w przepisach regulujących”, Pani Mgr Leokadia
Jędrzejewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie
pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego,
która przedstawiła nam „Przemiany w opiece
nad matką i dzieckiem w Polsce”, Pani Mgr Teresa Fichtner – Jeruzel, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu
i jednocześnie Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych IV i V kadencji we
Wrocławiu, która zapoznała nas z „ Etosem zawodu pielęgniarki i położnej”, Pani Elżbieta Garwacka – Czachor, Naczelna Pielęgniarka Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu, która podjęła temat „Samorząd, a rozwój

pielęgniarstwa w Polsce” oraz Jarosław Panek,
Naczelny Pielęgniarz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu oraz
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, który przedstawił nam „Obciążenie pracą
pielęgniarek i położnych”.
Poza gośćmi z zewnątrz Szpitala wykłady poprowadziły również Pielęgniarki i Położne z Akademickiego Szpitala Klinicznego. Tematami ich wystąpień były własne prace magisterskie poruszające różnie aspekty rozwoju
w pielęgniarstwie w poszczególnych dziedzinach naukowych.

Gospodarzami spotkania
był Dyrektor Akademickiego
Szpitala Klinicznego, Piotr Pobrotyn, Zastępca Dyrektora ds.
Pielęgniarstwa Dorota Milecka oraz Przełożona Pielęgniarek
i Położnych Beata Dąbrowska
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem,
przybyło wiele osób spoza szpitala, a całość upłynęła w bardzo
miłej i przyjaznej atmosferze. Takie spotkanie było przede wszystkim po to, by w ciągu dwóch dni

W CIENIU CZEPKA

Prewencja odpowiedzialności zawodowej

jak najpełniej przedstawić jak obecnie kształtuje się rozwój pielęgniarstwa, ale
również pozwoliło nawiązać wiele nowych kontaktów.
Organizatorka Konferencji, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Dorota
Milecka tak podsumowała swój wykład przedstawiony pierwszego dnia:
„Obchody 10-lecia szpitala to także okazja do wspólnych spotkań
i podziękowań, Szczególne słowa uznania składam wszystkim Pielęgniarkom, Położnym, Ratownikom Medycznym pracującym w szpitalu, najbliższym współpracownikom, Przełożonej Pielęgniarek i Położnych Pani Beacie Dąbrowskiej, a także Wszystkim tym, dla których losy pielęgniarstwa w Akademickim Szpitalu Klinicznym są bliskie i ważne.”

Irena Czopik
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr1 we Wrocławiu
Ewa Koziarz
– Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
Maria Brodzka
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
we Wrocławiu
Elżbieta Machocka
– Akademicki Szpital Kliniczny im.
J. Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

PRZEMOC
STOSOWANA
WOBEC DZIECI
W ŚWIETLE ART.19
KONWENCJI
O PRAWACH
DZIECKA.

Obecnie w skład Akademickiego Szpitala Klinicznego
mieszczącego się przy ulicy Borowskiej 213 we Wrocławiu wchodzą 23 kliniki, 24 poradnie specjalistyczne oraz
ponad 20 pracowni diagnostycznych. Na sukces Szpitala przez lata pracowało wiele osób, ale z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że w dużej mierze na
ten sukces wpłynęła ogromna praca pielęgniarek i położnych naszego szpitala za co chcieliśmy ogromnie wszystkim podziękować, a Konferencja przez Nas zorganizowana, miała być uwieńczeniem 10 letniej pracy naszego zespołu pielęgniarskiego.
Podsumowując, należy podkreślić, że Konferencje możemy zaliczyć do udanych, dzięki tak licznemu uczestnicKONWENCJA O PRAWACH DZIECKA (Convention
twu co po raz kolejny chcemy zaznaczyć i podziękować
on the Rights of the Child), międzynarodowa konWszystkim raz jeszcze za udział.

wencja uchwalona została w dniu 20 listopada 1989
roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach, dokument ten chroni prawa dzieci na całym świecie. Przyznaje dziecku pełnię praw.
Podkreśla się w nich przede wszystkim podmiotowość dziecka, konieczność zapewnienia (ze strony
dorosłych) warunków prawidłowego rozwoju jego osobowości. Mówi się o potrzebie poszanowania przez wszystkich dorosłych tożsamości dziecka, jego godności i prywatności. Stwierdza się, że
dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość umysłową,
emocjonalną, bioﬁzyczną i społeczną wymaga opieki i ochrony.
c.d. str. 8
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Prewencja odpowiedzialności zawodowej
Najważniejszą zasadą dla rodziców, dorosłych i instytucji, sprawą nadrzędną jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, ochrony
i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa
i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych.
Państwo natomiast zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo administracyjnych do realizacji praw uznanych
w Konwencji.
O prawach dziecka, o traktowaniu dziecka jako równorzędnego partnera i poważnym podchodzeniu do jego potrzeb i możliwości – pisał ponad pół wieku temu Janusz Korczak, a głoszone
przez siebie zasady realizował w praktyce.
Światowe standardy - stanowisko Polski
W sumie 193 państwa, w tym wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, ratyfikowały
– zobowiązały się respektować – Konwencję o
Prawach Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca
1991 r. jednak z pewnymi zastrzeżeniami oraz
własną interpretacją przepisów. Zgodnie z pierwszym zastrzeżeniem, a wbrew tekstowi konwencji, dziecko adoptowane nie ma prawa poznać
danych swoich naturalnych rodziców. Drugie
zastrzeżenie dotyczy zapisu o wieku, w którym istnieje możliwość powołania do służby
wojskowej lub podobnej uczestnictwa w działaniach wojennych, a które będzie regulowane
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce (ale nie niższym niż 15 lat). Ponadto strona
polska stwierdza, że prawo do swobody myśli,
sumienia i wyznania oraz wyrażania własnych
poglądów przez dziecko i występowania w sprawach dziecka w postępowaniu administracyjnym i sądowym jest obwarowane poszanowaniem władzy rodzicielskiej i musi być zgodne
z polskimi zwyczajami i tradycjami dot. dziecka w rodzinie i poza rodziną. Jednocześnie strona polska stwierdza, że poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania
rodziny powinno pozostawać w zgodzie z normami moralności.
25 maja 2005 r. rozszerzono zakres ochronny Konwencji poprzez uchwalenie do niej dwóch
Protokołów Dodatkowych; w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych i w sprawie
handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii.
Państwa nie mają obowiązku ratyfikowania Protokołów, pomimo to liczba przekroczyła
130 ( maj 2010), Polska ratyfikowała oba Protokoły w 2005r.
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W 2006 r. Rada Europy opracowała wytyczne o polityce pozytywnego wspierania rodzicielstwa w promowaniu edukacji i prawach dzieci
przez organy władzy publicznej, które będą przydatne państwom członkowskich we wdrażaniu
polityk mających pomóc rodzicom.
W Polsce prawa dzieci są chronione przepisami; normami prawa międzynarodowego i krajowego. Organem Państwowym odpowiedzialnym za przestrzeganie praw dziecka jest Rzecznik Praw Dziecka, zaś na niższym szczeblu są
to specjalne placówki pomocy społecznej, które
współpracują z sądami rodzinnymi w celu dbałości o dobro dziecko.
W prawie polskim to Konstytucja i szereg
aktów prawnych reguluje różne dziedziny życia; edukację, opiekę i zdrowie, a także ustawy
kodeksowe; jak kodeks karny, kodeks cywilny,
pracy, rodzinny i opiekuńczy.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje:
obowiązek alimentacyjny rodziców względem
dziecka niepełnoletniego, kierowanie się przez
sądy dobrem dziecka podczas podejmowania decyzji o jego losie (np. umieszczeniu w rodzinie
zastępczej), możliwość wypowiadanie się przez
starsze dzieci na sali sądowej odnośnie preferencji dotyczących zamieszkania z jednym z rodziców po rozwodzie.
Ochrona praw dziecka stanowi istotną część
dziedziny określanej jako ochrona praw człowieka. Rozważając więc, w jakim zakresie przysługuje dziecku ochrona prawna, trzeba uwzględnić także obowiązujące nas normy prawa międzynarodowego.
Prawo międzynarodowe wyznacza minimalny katalog ochrony praw i wolności, poniżej którego nie wolno określić poziomu ochrony krajowej. Miejsce traktatów międzynarodowej ochrony praw człowieka w polskim porządku prawnym określa Konstytucja artykuł 87: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są:
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”.
artykuł 91 „Umowa międzynarodowa ma
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej
nie da się pogodzić z umową”.
Konstytucja przyznaje więc traktatom międzynarodowym bardzo wysoką rangę i zachęca
do ich bezpośredniego stosowania.
Nad przestrzeganiem praw Konwencji i badaniem postępów poszczególnych państw w realizacji przewidzianych w niej zobowiązań sprawuje Komitet Praw Dziecka – (CRC). Państwa,
które ratyfikowały Konwencję są zobowiązane
do składania Komitetowi sprawozdań. Sprawozdanie powinno zawierać ocenę realizacji postanowień Konwencji oraz wskazywać na czynniki
i ewentualne trudności wpływające na stopień

wypełniania zobowiązań oraz informację o środkach podjętych w celu realizacji i rozpropagowania praw uznanych w Konwencji.
Konwencja o Prawach Dziecka Organizacji
Narodów Zjednoczonych ( UNCRC) jest pierwszym prawnie wiążącym instrumentem łączącym cały katalog praw i wolności przysługujących dzieciom.
Do podstawowych praw dziecka, zagwarantowanych w Konwencji należy m. innymi prawo do ochrony przed przestępnym działaniem
dorosłych, zwłaszcza zaangażowania dziecka
w działania wojenne, handlowego i seksualnego wykorzystania, fizycznej i psychicznej przemocy wobec dziecka.
Niestety niepokojącym zjawiskiem współczesnego świata staje się przemoc, która przybiera
różne postacie, formy, wiele dzieci pada ofiarami przemocy, dlatego też Konwencja zobowiązuje władze państw do stanowczego sprzeciwiania
się wszelkim jej formom poprzez wprowadzanie
surowych sankcji karnych w Kodeksach Karnych
dla osób dopuszczających się przestępstw, które
uderzają w dobro dzieci.
Ochrona dziecka przed wszelkimi formami
złego traktowania zawarta jest w art. 19 Konwencji, który brzmi:
1. Państwa - Strony będą podejmowały wszelkie kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej
dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub nadużyć, zaniedbania bądź niedbałego
traktowania lub wyzysku, a w tym wykorzystywania w celach seksualnych dzieci pozostających pod opieką rodzica/ów/, opiekuna/
ów/ prawnego/ych / lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
2. Tego rodzaju środki ochronne powinny zawierać, tam gdzie jest to właściwe, skuteczne
przedsięwzięcia w celu stworzenia programów
socjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz
osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem,
jak również inne formy działań prewencyjnych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, postępowania,
notowania wymienionych wyżej przypadków
niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam,
gdzie jest to właściwe, ingerencji sądu.
Za przemoc można uznać wszelkie akty godzące w osobistą wolność, wykraczającą poza
społeczne normy wzajemnych relacji. Zagadnienie związane z dzieckiem krzywdzonym
jest bardzo rozległym tematem, a do tego bardzo smutnym. Nie chcemy dopuszczać do siebie myśli, że są osoby, które mogą krzywdzić
bezbronne dzieci. Jednak jest wiele dzieci, które doświadczają różnych form przemocy. Obo-
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wiązkiem każdego z nas jest zwrócenie uwagi na
takie dzieci i udzielenie im pomocy, ponieważ
przemoc odciska swój ślad w psychospołecznym
funkcjonowaniu dzieci. Dziecko niejednokrotnie
nie ma świadomości, że może zwrócić się o pomoc i zmienić swój ciężki los.
Istnieją różne formy przemocy wobec dzieci: zaniedbanie, przemoc fizyczna, psychiczna,
emocjonalna, wykorzystywanie seksualne, nad
opiekuńczość, skazanie dziecka na bycie świadkiem przemocy w domu.
Istniejący umowny podział przemocy (ze
względu na rodzaj stosowanego działania) obejmuje: zaniedbanie jako najłagodniejszą formę
przemocy, przemoc fizyczną i psychiczną (emocjonalną) oraz przemoc seksualną – wykorzystywanie jako najbardziej szkodliwą i odrażającą
formę przemocy ze względu na skutki.
Przemoc fizyczna to wszelkiego rodzaju
zachowania agresywne odnoszące się do ciała dziecka, począwszy od klapsów, szarpnięć,
a skończywszy na biciu, maltretowaniu czy katowaniu. Przemoc fizyczna wyzwala ból u dziecka bez względu na to, czy na jego ciele pozostają
ślady czy nie. Dzieci doznające przemocy fizycznej często stają się pacjentami Szpitala.
Przemoc psychiczna nie pozostawia śladów
na ciele, jednak wyrządza spustoszenie w sferze emocjonalnej dziecka (rozmyślne niszczenie dziecka, dokuczanie, wyzwiska, nadmierne czy wygórowane wymagania, nieliczenie się
z rozwojem dziecka – moralna udręka). Często
unikamy dosłownego tłumaczenia i operujemy pojęciem krzywdzenia a nie przemocy wobec dzieci.
Najczęściej cytowane definicje krzywdzenia dziecka:
1. Krzywdzenie dziecka to zamierzone lub niezamierzone działanie lub zaniechanie osoby
dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które
negatywnie wpływa na zdrowie dziecka, jego rozwój psychiczny i fizyczny (konferencja
WHO i Rady Nauk Med. Brno 1985r).
2. Krzywdzenie lub maltretowanie dziecka to
wszystkie formy fizycznego i / lub emocjonalnego złego traktowania, zaniedbania, wykorzystania seksualnego lub komercyjnego, doznane od osoby odpowiedzialnej za dziecka,
której ono ufa, lub która ma władzę nad nim,
skutkujące faktyczną lub potencjalną krzywdą dziecka dla jego zdrowia, możliwości przetrwania, rozwoju albo godności ( Raport WHO
–Genewa 1999r).
3. Krzywdzenie dziecka to każde działanie bądź
jego zaniechanie ze strony rodzica lub opiekuna, która powoduje śmierć, poważne uszkodzenie ciała lub krzywdę emocjonalną, wykorzystanie seksualne, a także każde działa-
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nie lub jego zaniechanie powodujące ryzyko
doznania przez dziecko poważnej krzywdy
(poniżej 18 roku życia) Ustawa o zapobieganiu przemocy – (The Child Abuse Prewention
and Treatment ACT USA 2003 ).
Krzywdzenie dzieci dotyczy wszystkich krajów na świecie. Przyczyną jest niejednokrotnie
kryzys rodzinny a także warunki ekonomiczne.
Krzywdzenie dzieci często występuje w tych
rodzinach, w których rodzice byli krzywdzeni w dzieciństwie. Negatywne działania wobec
dzieci to szczególe uwarunkowania, które zależą zarówno od rodziców, rodziny, sąsiadów
jak i samego dziecka (dziecko niechciane, nieślubne, kalekie, izolacja społeczna czy problemy w rodzinie).
Skutki krzywdzenia dzieci
Wiekiem najbardziej krytycznym, podatnym jest wiek dziecka od 3 miesiąca życia a
4 rokiem życia.
Dzieci do 4 roku życia stanowią największą
grupę pacjentów hospitalizowanych z powodu
przemocy. Starsze dzieci, w wieku 5-9 lat są bite,
w miarę dorastania przemoc rodzicielska spada.
Skutki krzywdzenia mogą być doraźne, w większości jednak są trwałe; okaleczenia prowadzące
do kalectwa lub trwałe uszkodzenia układu nerwowego oraz zaburzenia rozwoju umysłowego,
emocjonalnego i społecznego oraz śmierć dziecka w wyniku doznanych urazów.
Każde karanie, w którym została użyta siła fizyczna, by spowodować pewien stopień bólu i dolegliwości, bez względu na to, jak było by
ono lekkie czy karanie nie fizyczne polegające
na umniejszaniu znaczenia dziecka, poniżaniu,
oczernianiu, obwinianiu, straszeniu czy ośmieszaniu dziecka są okrutne i poniżające, a zatem
niezgodne z Konwencją Praw Dziecka.
W wielu przypadkach karanie cielesne może zagrażać prawu dzieci do edukacji, rozwoju, zdrowia, a nawet prawu do życia, może
spowodować u dzieci poważne szkody fizyczne psychiczne. Uczy dzieci, że przemoc to dopuszczalna i właściwa strategia rozwiązywania
konfliktów i jest nieskutecznym środkiem dyscyplinującym.
Istnieją pozytywne sposoby poprawiania
i dyscyplinowania dzieci, które są lepsze dla
rozwoju dzieci i przyczyniają się do budowania więzi opartych na zaufaniu i wzajemnym
szacunku.
By pomóc dzieciom w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, rodzice powinni zapewnić im:
Wychowanie. Rodzice powinni odpowiadać
na dziecięce potrzeby miłości i bezpieczeństwa.
Hierarchię wartości i ukierunkowanie. Odnosi

się to do ustanawiania i przestrzegania standardów właściwego zachowania, wskazywania co
jest niewłaściwym zachowaniem i zapewnienia
dzieciom dobrego wzoru do naśladowania.
Dzieci potrzebują granic i ukierunkowywania dla ich własnego bezpieczeństwa oraz rozwoju ich własnych wartości.
Uznanie. Dzieci mają potrzebę bycia dostrzeganymi, wysłuchiwanymi i traktowanymi
jak osoby. Konieczne jest by rodzice okazywali
zainteresowanie codziennymi doświadczeniami dzieci, słuchali ich i próbowali zrozumieć
ich punkt widzenia.
Usamodzielnianie. Oznacza to podnoszenie
dziecięcego poczucia zdolności, własnej kontroli i możliwości wpływania na postawy i zachowanie innych.
W nauce dobrego zachowania rodzice muszą poświęcać im regularnie uwagę, niezależnie
od wieku. W miarę jak dzieci rosną obejmuje
to dostrzeganie i zainteresowanie ich relacjami
z rówieśnikami i postępami w szkole; pomagać
dzieciom zrozumieć potencjalne konsekwencje
ich wyborów; zachęcać do dobrego zachowania
poprzez zwracanie na to uwagi, pochwały, ignorowanie i pomniejszanie przypadków niewłaściwego zachowania.
Rodzicielstwo, oprócz radosnych i przyjemnych doświadczeń, może być również stresujące. Dlatego też rodzice potrzebują wsparcia, by
przezwyciężyć stres, poradzić sobie z konfliktami i kontrolować złość. Wielu rodziców dzieli
swój czas i energię pomiędzy różne obowiązki
(takie jak praca, opieka nad dziećmi, opieka nad
starszymi członkami rodziny). Czas spędzany
z dziećmi jest bardzo cenny – szybko przemija
i nigdy nie wróci. Pozytywne rodzicielstwo wymaga czasu umożliwiającego rodzicom i dzieciom bycie razem. Chociaż jest to szczególnie
ważne w najmłodszych latach życia dziecka, to
nie należy zapominać, że nastolatki również potrzebują kontaktu z rodzicami. Jest również istotne, by rodzice znaleźli czas dla siebie, zwracali
uwagę na własną potrzebę intymności i rekreacji. Rodzicom potrzebna jest taka polityka zatrudnienia, takie zasady opieki nad dzieckiem,
które pozwalałyby im na pogodzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym.
„Jeśli rodzice zostaną zmuszeni do rezygnacji z kar cielesnych, czy dzieci będą rozpuszczone i niezdyscyplinowane?”
Nie. Prawdziwa dyscyplina nie opiera się na
sile lecz wyrasta ze zrozumienia, wzajemnego
szacunku i tolerancji. Dzieci rodzą się całkowicie uzależnione od otoczenia i w okresie dorastania opierają się na dorosłych. Rodzice, czyli
osoby niejako naturalnie predysponowane są do
zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa
9
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i dawania wsparcia we wszystkich jego trudnych chwilach.
Najważniejsze kroki prowadzące do zniesienia kar cielesnych – w teorii i praktyce.
Zmiana prawa
• Zapewnienie, że nie ma żadnego usprawiedliwienia, zarówno w prawie stanowionym
jak i zwyczajowym, które uzasadniałoby stosowanie kar cielesnych przez rodziców i innych.
• Zapewnienie, że prawo karne dotyczące napaści jest stosowane również w sprawach dotyczących atakowania dzieci w celu ich ukarania.
• Wprowadzenie do prawa cywilnego wyraźnego zakazu wszelkich kar cielesnych i innego poniżającego lub upokarzającego traktowania lub karania dzieci stosując do wszystkich sfer życia dzieci.
• Zapewnienie pomocy we właściwym egzekwowaniu tego prawa, co skupiałoby się na
ochronie i promowaniu praw człowieka w
stosunku do dzieci w ogólności i w najlepiej
pojętym interesie dzieci, których to dotyczy
w szczególności.
Podnoszenie świadomości
• Zapewnienie szeroko zakrojonych działań
zmierzających do podnoszenia świadomości
w kwestii zakazu wszelkich form kar cielesnych i innego nieludzkiego, czy poniżającego traktowania albo upokarzania dzieci, skierowanych do dzieci i wszystkich, którzy żyją i pracują z nimi oraz do ogółu społeczeństwa.
• Zapewnienie szeroko zakrojonych działań
zmierzających do podnoszenia świadomości
w kwestii przysługujących dzieciom praw
człowieka, w tym prawa do poszanowania
ludzkiej godności i integralności fizycznej.
Środki działania
• Zapewnienie działań na różnych poziomach;
działania interwencyjne, działania terapeutyczno-lecznicze zmierzające do zminimalizowania i usunięcia doznanych urazów
i krzywd oraz profilaktyka jako najlepszy
sposób chroniący dzieci przed przemocą.
Standardy międzynarodowe i prawo obowiązujące w Polsce
1. Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności
Art. 3 Nikt nie może być poddany torturom ani
nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu albo karaniu (ratyfikowana przez Polskę w 1993r. )
2. Konwencja o prawach dziecka art. 19: 1. Pań-

10

stwa-Strony będą podejmowały wszelkie
właściwe kroki (...) dla ochrony dziecka
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy bądź zaniedbania ...wykorzystywania w celach seksualnych.”
Art. 29 ust. 2 Państwa Strony będą podejmowały wszelkie właściwe środki zapewniające, aby dyscyplina szkolna była stosowana
w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i niniejszą konwencją.
Art. 34 Państwa-Strony zobowiązują się do
ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych.
Art. 37 Państwa-Strony zapewnią aby żadne
dziecko nie podlegało torturowaniu bądź
okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu
PRAWO KRAJOWE
Artykuł 40 Konstytucji mówi: Nikt nie może
być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.
Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Art. 72 §1 Rzeczpospolita Polska zapewnia
ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać
od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem
i demoralizacją.
Rada Europy jednoznacznie potępia stosowanie kar fizycznych wobec swoich dzieci i wzywa państwa członkowskie by przeciwstawiały
się wszelkiej przemocy wobec dzieci uznając,
że dzieci jak dorośli posiadają fundamentalne
do ochrony przed przemocą. Wszystkie państwa
z wyjątkiem USA i Somalii zgodziły się na spełnianie standardów zawartych w Konwencji on
Prawach Dziecka i zobowiązały się chronić dzieci przed przejawami przemocy fizycznej, psychicznej a zatem zniesienia kar cielesnych.
Od 1sierpnia 2010 roku na mocy art. 96 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych. Oznacza to, że nie ma możliwości powołania się na wykonywanie władzy rodzicielskiej
lub sprawowanie opieki na innej podstawie jako
uzasadnienia dla naruszenia nietykalności cielesnej dziecka.
Wykorzystywanie seksualne dzieci
– forma krzywdzenia dzieci, w której
dziecko jest wykorzystywane w celu zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży.
Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci
jest również każda sytuacja, w której dorosły

nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec
dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej.
Istnieje wiele terminów określających zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci: przemoc, krzywdzenie seksualne, nadużycie seksualne, wykorzystanie seksualne. W przeważającej
liczbie przypadków sprawcą jest osoba dorosła,
a czyn ten nazywany jest pedofilnym.
Wykorzystywanie seksualne dziecka wg
WHO to włączanie dziecka w aktywność seksualną, która może dotyczyć:
1. namawiania lub zmuszania dziecka do angażowania się w prawnie zabronione czynności seksualne,
2. wykorzystywanie dziecka do prostytucji lub
innych prawnie zakazanych praktyk o charakterze seksualnym,
3. wykorzystywanie dziecka do produkcji materiałów lub przedstawień o charakterze pornograficznym.
Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka obejmują: depresję, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, skłonność do wykorzystywania dzieci w wieku dorosłym, naruszenie
prawidłowego rozwoju seksualnego, a także fizyczne uszkodzenia ciała dziecka. Molestowanie seksualne przez członka rodziny jest formą
kazirodztwa, które może spowodować poważniejsze i długoterminowe urazy psychiczne,
szczególnie w przypadku kazirodztwa rodzicielskiego. Około 20% - 25% kobiet i 5% - 15%
mężczyzn było wykorzystywanych seksualnie
w dzieciństwie. Większość sprawców zna się ze
swoimi ofiarami. Około 30% to krewni dziecka, najczęściej ojcowie, ojczymowie, wujowie
bądź stryjowie lub kuzyni. Około 60% to inni
znajomi, tacy jak przyjaciele rodziny, osoby pilnujące dzieci lub sąsiedzi. Obcy są sprawcami
około 10% przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci.
Osoby wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie cechuje zazwyczaj niższa samoocena, większa skłonność do nałogowego sięgania
po narkotyki i alkohol, skłonność do zaburzeń
nastrojów czy problemów interpersonalnych.
Mogą u nich występować zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, depresje,
próby samobójcze oraz zespół stresu pourazowego, w którym przeżyte trudne sytuacje są
na nowo przeżywane. Osobom tym trudno jest
zdobyć zaufanie innych, zaufać im. Ich związki intymne nie są często dobrymi wyborami.
Motorem związków jest zazwyczaj rozpaczliwe pragnienie opieki i troski. Częstym proble-
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mem staje się trudność w poszanowaniu swoich
intymnych granic.
Możemy wyróżnić następujące rodzaje
przemocy seksualnej:
1. Bez kontaktu fizycznego
• Rozmowy o treści seksualnej.
• Ekspozycja anatomii i czynności seksualnej.
• Podglądactwo
2. Kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnych części ciała
• Dotykanie ciała dziecka
• Całowanie intymnych części jego ciała
• Ocieractwo
• Pobudzanie ręczne narządów płciowych
dziecka
3. Kontakty oralno – genitalne
4. Stosunki udowe
5. Penetracja seksualna (oralno – genitalna)
6. Komercyjne seksualne wykorzystywanie seksualne dzieci – pornografia, prostytucja
7. Seksualne wykorzystywanie dzieci powiązane
z innymi formami przemocy – dewiacje
Przemoc wobec dzieci jest w Polsce zjawiskiem powszednim, choć tak często ukrywanym. Zdarza się jednak coraz częściej, że media
nagłaśniają jaką sprawę, choć nie mówią o tym,
jak wielką wagę mają te skrzywdzenia zadane
dzieciom, jaki jest ich wpływ na całe ich późniejsze życie. Przemoc seksualna to aktywność
natury seksualnej wobec dziecka oparta na wykorzystaniu władzy i prowadząca do seksualnego zaspokojenia osoby dorosłej. Dziewczynki są
częściej wykorzystywane seksualnie niż chłopcy, ale zdarzają się i odwrotne sytuacje. Zaznaczyć trzeba, że nie tylko mężczyźni, ale także kobiety molestują seksualnie dzieci. Jeżeli dziecko
zostaje wykorzystane seksualnie przez członka
rodziny, wzrasta w nim podwójne poczucie winy. Często sprawcami stają się także osoby znajome dziecku lecz z nim nie spokrewnione, nauczyciel, przyjaciel rodziny. Sprawcy to nie tyle
osoby zaburzone seksualnie, co osobowościowo
i emocjonalnie, często działające pod wpływem
alkoholu lub innych środków chemicznych, rozluźniających.
W prawie „wykorzystywanie seksualne dzieci” to ogólne pojęcie opisujące wykroczenia karne i cywilne, w których dorosły angażuje się
w aktywność seksualną z osobą małoletnią lub
wykorzystuje małoletniego w celu zaspokojenia seksualnego.
Polski Kodeks Karny w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym przewiduje odpowiedzialność karną osób, które dopuszczają się czynności seksualnych z osobami
poniżej 15 roku życia.
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„Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec
takiej osoby innej czynności seksualnej lub
doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności
seksualnej.
Inne formy wykorzystywania seksualnego
dzieci przeanalizowane są w artykule 202
KK „Art. 202.
§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich
odbiór osobie, która tego sobie nie życzy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu
przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób
umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje,
utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane
z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto ut r wala t reści por nog raficzne
z udziałem małoletniego poniżej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego
uczestniczącego w czynności seksualne podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności.
§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub
innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw
określonych w § 1- 4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy”].
Zarówno przestępstwo z art. 200 k.k., jak
i z art. 202 k.k. są przestępstwami powszechnymi, a ich sprawcą może być każdy człowiek.
Przestępstwo z art. 200 może być popełnione

umyślnie, w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.
Z dniem 08.06.2010 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego dodając dwa art. – 200a.
i b. Zgodnie z nowelizacją, publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowania o charakterze
pedofilskim jest karane i zagrożone karą pozbawienia wolności na 2 lata. Najważniejszym zawartym w Konstytucji przepisem prawnym zawierającym gwarancję ochrony praw dziecka jest
art. 72, który stanowi: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo
żądać od organów władzy publicznej ochrony
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Wykorzystanie seksualne przyczynia się u dzieci do rozwinięcia negatywnych przekonań na własny temat, objawów
psychopatologicznych oraz specyficznego sposobu zachowania, reagowania oraz traumy. Ofiary unikają współżycia i tłumią swoje potrzeby
seksualne lub angażują się w ryzykowne/ przypadkowe kontakty seksualne.
Szacunki dotyczące skali wykorzystywania
seksualnego dzieci zależą od sposobu definiowania tego zjawiska oraz od stosowanych metod pomiaru.
Wykorzystywanie seksualne dzieci jako zjawisko, które dopiero niedawno stało się w Polsce
przedmiotem zainteresowania praktyków, teoretyków opinii społecznej, wymaga uporządkowania kwestii terminologicznych, opisu, diagnozy
Zadania takie przysparzają jednak wiele trudności zarówno ze względu na krótką obecność problemu wykorzystywania seksualnego w dyskursie publicznym w naszym kraju, jak i z uwagi na
dylematy i ograniczenia wynikające z charakteru
samego zjawiska. Brak standardów definiowania
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz trudności związane ze skonstruowaniem wyczerpującej definicji wynikają z różnic granic definicyjnych zjawiska w zależności od tego, czy analizujemy je z perspektywy norm obyczajowych czy
też norm prawnych, czy wreszcie bierzemy pod
uwagę doświadczenia praktyków oraz potoczne
– często rozbieżne i nieprecyzyjne – konotacje
pojęcia wykorzystywanie seksualne.
Jak rozpoznać przemoc seksualną wobec dzieci?
Objawy somatyczne (pośrednie, sugerujące przemoc): ciąża, choroby weneryczne, wirus
HIV, infekcje dróg moczowo-płciowych, urazy
zewnętrznych narządów płciowych, urazy odbytu, krwawienie narządów rodnych, ból przy
oddawaniu moczu i kału, podrażnienia naskórka
i bóle w okolicach ud, genitaliów, brzucha, skaleczenia tych miejsc, bóle głowy. Objawy psychologiczne i behawioralne: nadmierna erotyza11

Prewencja odpowiedzialności zawodowej
cja dziecka, prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne, erotyczne rysunki, zabawy,
agresja seksualna wobec rówieśników, wczesna
i nasilona masturbacja dziecka, nieadekwatna do
fazy psychoseksualnego rozwoju, język dziecka przesycony słownictwem dotyczącym sfery
seksualnej, obniżony nastrój, lęk, niepokój, nieufność wobec dorosłych, poczucie winy, wstydu, niska samoocena, myśli samobójcze, koszmary, lęki nocne, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności w koncentracji uwagi, wtórne moczenie nocne, zachowania regresywne, ucieczki w alkohol, narkotyki, prostytucję, zaburzenia
łaknienia (anoreksja, bulimia), problemy szkolne, złe relacje z rówieśnikami, dolegliwości psychosomatyczne, nudności, wymioty.
Co czuje mała ofiara wykorzystania seksualnego?
Czuje się winna i odpowiedzialna za to, że
sprowokowała osobę dorosłą do zachowań seksualnych. Ma poczucie, że to w nim jest coś złego, czuje się gorsza od innych, odczuwa wstręt
do siebie i swojego ciała.
W przypadku przemocy seksualnej wobec
dzieci skrzywdzenia doznane w dzieciństwie powracają jako złe wspomnienia u osób dorosłych
i często spychane są do podświadomości, co mogą objawić się życiu nieumiejętnością nawiązania prawidłowych relacji, związków stałych.
Jak pomóc dzieciom skrzywdzonym?
Przede wszystkim należy otoczyć dziecko
fachową pomocą, przywrócić mu poczucie bezpieczeństwa, powiadomić odpowiednie władze:
Sąd Rejonowy, kuratora, policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komitet Obrony Praw Dziecka,
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, niebieską linię (0801120002). Nagłaśnianie przemocy, czujność na sygnały, które
mogą świadczyć o wykorzystaniu seksualnym,
ogólna edukacja dzieci i dorosłych, zwrócenie
uwagi na „dziwne” zachowania rodziców względem dzieci, to tylko niektóre ze sposobów profilaktyki przemocy seksualnej.
Skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci jest znacznie większa niż wskazują rejestry policyjne czy ewidencje prowadzone w ośrodkach udzielających pomocy. Socjologiczne diagnozy problemu na ogół bazują
na danych uzyskiwanych w badaniach retrospektywnych – dorośli opowiadają o swoich
doświadczeniach w dzieciństwie. Wykorzystywanie seksualne dzieci jest tą formą krzywdzenia, którą najtrudniej zdiagnozować, co się
z tym wiąże, oszacować jej zakres. Dzieci rzadko ujawniają fakt molestowania seksualnego.
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Wyjątkowa drażliwość problemu oraz brak wiedzy profesjonalistów i innych dorosłych na temat tego zjawiska sprawiają, że tylko ewidentne
i drastyczne jego formy zostają zidentyfikowane
i powodują podjęcie interwencji.
Kim są sprawcy ?
Sprawcami wszystkich diagnozowanych
w badaniu czynności seksualnych wobec dzieci byli najczęściej mężczyźni. Relatywnie najrzadziej zachowania takie miały miejsce w relacji badanych z członkami ich rodzin. Nikt nie
ujawnił doświadczeń współżycia seksualnego
z osobą z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo). Gotowość do ujawnienia prawdy zależy
od rodzaju zachowań, jakich ze strony dorosłych
doświadczyły dzieci. Według deklaracji badanych najczęściej ukrywano fakt oglądania pornografii za namową osób dorosłych (76,5%) i bycie świadkiem stosunku seksualnego dorosłych
(63,6%). Najrzadziej zatajane było bycie świadkiem zachowań ekshibicjonistycznych (39,9%).
Kontakty z ekshibicjonistą – najczęściej osobą
obcą dziecku – wydają się najmniej obciążać
i angażować dziecko, a tym samym mówienie
o nich jest najmniej zagrażające i wstydliwe.
Blisko połowa osób, które doświadczyły bezpośrednich kontaktów o charakterze seksualnym z dorosłymi, nigdy nikomu o tym nie powiedziała.
Miejmy nadzieję, że wzrost zainteresowania problemem wykorzystywania seksualnego
dzieci wpłynie na diagnozowanie różnych jego
aspektów przez socjologów, psychologów i lekarzy, a także większą gotowość ofiar do ujawniania prawdy.
Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przez dzieci jest inna niż w przypadku dorosłych. Dziecko (poniżej 17 roku życia) nie odpowiada za popełnione przez siebie przestępstwa
przed sądem karnym.
O procesie wychowania czy konieczności
ustanowienia kuratora decyduje sąd rodzinny.
Tylko najcięższe zawinione czyny, stanowiące przestępstwa poważne, z użyciem brutalnej
przemocy mogą spowodować, że odpowie za nie
dziecko, które ukończyło 15 lat. Jednakże najwyższą karą dla dziecka jest umieszczenie go
w placówce wychowawczej.
Organem państwowym odpowiedzialnym
za przestrzeganie praw dziecka jest wspomniany już Rzecznik Praw Dziecka, zaś na niższym szczeblu są to specjalne placówki pomocy społecznej, które współpracują z sądami
rodzinnymi w celu dbałości o dobro dziecka.
Niejednokrotnie same organy publiczne nie są

w stanie zapewnić odpowiedniego przestrzegania tych praw, dlatego też ważne jest poczucie
obowiązku obywatelskiego ludzi z otoczenia
dziecka, odpowiednich pracowników zatrudnianych w palcówkach oświatowych czy lekarzy, którzy mogą zgłaszać policji (w ramach
procedury niebieskiej karty) podejrzenie o stosowaniu przemocy wobec dziecka przez członków rodziny.
Należy pamiętać też, że wszelkie prawa mające na celu zapewnienie nietykalności fizycznej
i moralnej człowieka, zwłaszcza dzieci są prawami nienaruszalnymi. Nie mogą być one ograniczone w żadnych okolicznościach, nie można się
też ich zrzec. Podobnie jak większość traktatów
międzynarodowej ochrony praw człowieka również Konwencja o Prawach Dziecka przewiduje
pewną kontrolę przestrzegania jej postanowień
przez państwa, które ją ratyfikowały. Na mocy artykułu 43 Konwencji powołano więc Komitet Praw Dziecka (CRC). Jednak mechanizm
kontrolny przestrzegania Konwencji o Prawach
Dziecka jest jednak dosyć słaby, nie przewiduje
on możliwości występowania ze skargą indywidualną ani przez dziecko ani przez jego opiekuna prawnego. Działanie tego mechanizmu można
wzmocnić dzięki presji opinii publicznej. Temu
celowi służy obowiązek podawania do ogólnej
wiadomości treści rządowych raportów i zaleceń Komitetu Praw Dziecka.
Organizacje pozarządowe powinny przypominać władzy o zobowiązaniach wynikających
z ratyfikacji Konwencji. Realizacja wszystkich
praw dziecka ma zapewnić dziecku minimum
komfortu psychicznego, niezbędnego do rozwoju.
Prawa powinny łączyć się z obowiązkami i wzrastającym poczuciem odpowiedzialności.
Tak więc respektowanie praw dziecka powinno wiązać się z racjonalnymi wymaganiami, aby
nie przekroczyły możliwości danego dziecka.
BIBLIOGRAFIA: 1. Czerniekiewicz W.,
Pawlak – Jordan K. Wykorzystywanie seksualne dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa
1998. 2. Glaser D., Frosh S. Dziecko seksualnie
wykorzystywane, Warszawa 1995: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 3. Herman J. L. Przemoc.
Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk
2000: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
4. Imieliński K. Zarys seksuologii i seksiatrii,
W- wa 1993: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
5. Lew – Starowicz L. Przemoc seksualna, Warszawa 1992: A. W. Jacek Santorski. 6. Zakaz kar
cielesnych wobec dzieci. 7. Budowanie Europy
dla dzieci i z dziećmi 8. Niebieska linia, nr 3/
2002 www.coe.int/children

W CIENIU CZEPKA

Informacje

7 249 2012

13

PTP

ROK 2012
ROKIEM JANUSZA KORCZAKA
 PRAWA DZIECKA W SZPITALU

W dniu
25-26.05.2012r.
w Lasocinie
pod Dzierżoniowem
odbyła się
konferencja
pod Patronatem
Naukowym
Polskiego
Towarzystwa
Pielęgniarskiego
Oddział Wrocław
na temat
,,Rok 2012
Rokiem
Janusza Korczaka–
– Prawa Dziecka
w szpitalu”.

Jolanta Kowalik
Przewodnicząca Koła PTP

Sprawozdanie z konferencji
W konferencji wzięło udział
143 osoby – głównie pielęgniarki z dolnośląskich szpitali i placówek medycznych. Urząd Marszałkowski miasta Wrocławia reprezentowała pani Ludmiła Domagała. Wśród zaproszonych
gości były przedstawicielki:
Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
– Przewodnicząca
Urszula Olechowska,

Polskiego Towarzystwa
Położnych
– Beata Dąbrowska,
Dolnośląskiego Ośrodka
Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych
– Krystyna Łukowicz
-Domagalska,
Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego
– Teresa Fichtner-Jeruzel.

Szeroki program sesji naukowej wypełniły wystąpienia pielęgniarek z Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy
WSS .im. J. Gromkowskiego we
Wrocławiu – Pawilony Pediatryczne im. J. Korczaka pod przewodnictwem Jolanty Kowalik.

im. J. Korczaka we Wrocławiu
-B. Krzeszowiec
3) Prawa Dziecka w Szpitalu
-D. Kałucka
4) Konwencja Praw Dziecka
–B. Krzeszowiec
5) Prawa Janusza Korczaka
-D. Kałucka

Konferencji towarzyszyła wyPrzedstawiono w bardzo nowoczesnym ujęciu następują- stawa pięknych kronik szkolnych
ze Szpitala Dziecięcego proce tematy:
wadzonych na przestrzeni lat
1) Biograﬁa J. Korczaka W. Tara- przez nauczycielki Szkoły przyszpitalnej.
buła (w/z B.Józefowska)
2) Historia Szpitala Dziecięcego
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Pielęgniarstwo
Wrocław, 28 czerwca 2012 r. – INFORMACJA PRASOWA

SETKI PRZEBADANYCH MALUCHÓW
I DUŻO DOBREJ ZABAWY!
24 czerwca 2012 r. w Ogrodzie Botanicznym odbyło się wielkie święto zdrowia małych Wrocławian. Od
godz. 11.00 do 17.00 podczas pikniku rodzinnego pod hasłem „Dbamy
o zdrowie naszych dzieci” z bezpłatnych badań przesiewowych u wszelkiego rodzaju specjalistów mogły
skorzystać setki maluchów.
Była to jedyna w swoim rodzaju szansa, by
w jednym miejscu i czasie skorzystać z porad tylu dziecięcych ekspertów. Organizator Pikniku
– wrocławska Fundacja „Daj szansę wcześniakowi” – zaprosiła lekarzy pediatrów z różnych
dziedzin: neonatologa, kardiologa, neurologa,
lekarza rehabilitacji, diabetologa, reumatologa, okulistę, laryngologa i stomatologa. Rodzice wraz z pociechami mogli skorzystać z porad
specjalistycznych udzielanych przez pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, doradcę laktacyjnego, psychologa, pedagoga, logopedę. Na przybyłych gości czekała też spora dawka profilaktyki: warsztaty z udzielania pierwszej pomocy
i masażu Shantala oraz konsultacje z zakresu
zdrowego żywienia. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się także różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne.
(c.d. str 16)
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zbliżającymi się wakacjami, jest pomoc
w sfinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych w wodzie dla dzieci przedwcześnie
urodzonych. Ten rodzaj rehabilitacji dopasowany do obecnego stanu zdrowia wcześniaka jest unikalną formą terapii dającą
szansę na znaczną poprawę dalszego ogólnego rozwoju dziecka.
– Zachęcamy darczyńców o wielkich
sercach o wsparcie akcji i pomoc najmłodszym. Dzięki ludziom dobrej woli możemy
dać im szansę na dobry start w dorosłe życie – mówi Monika Drytkiewicz.
Osoby pragnące wesprzeć darowizną
akcję Fundacji proszone są o wpłaty na
konto:
Fundacja „Daj szansę wcześniakowi”
91 1160 2202 0000 0001 8703 1365.

Kontakt z „białymi lekarskimi fartuchami”
i badania są przeżyciem niełatwym zarówno dla
dzieci jak i ich rodziców, nierzadko powodującym dużo stresu. Pomysł Fundacji – aby badania odbywały się na świeżym powietrzu, w pięknej zieleni ukwieconego Ogrodu Botanicznego,
wśród rozlicznych zabaw, atrakcji i gier dla dzieci, okazał się strzałem w dziesiątkę. Efekty akcji przeszły oczekiwania: wykonano przesiewowe badanie słuchu u 130 dzieci, badanie wzroku
i badanie wad postawy oraz porad lekarza rehabilitanta u setki maluchów. Udzielono także ponad sto porad stomatologicznych.
Piknik pokazał, jak wielkie jest zapotrzebowanie na kontakt ze specjalistami od zdrowia
dzieci i jak duża potrzeba, by o to zdrowie zadbać. Monika Drytkiewicz, prezes fundacji podkreśla, że organizacja na co dzień pomaga rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie dostać się
do lekarzy specjalistów. – Wiemy, jakie to trudne – mówi. – Dlatego postanowiliśmy w jednym
miejscu i czasie umożliwić dostęp do wybitnych
ekspertów z wielu dziedzin, a wszystko zorganizować w przyjaznej letniej atmosferze rodzinnego święta – pikniku, w pięknym otoczeniu
Ogrodu Botanicznego.
Dopisała nie tylko frekwencja i pogoda, ale
i darczyńcy. Na dzieci i rodziców czekały niezliczone nagrody w loterii ufundowane przez
zaprzyjaźnionych partnerów i sponsorów. Maluchy nie mogły się doczekać na swoją kolejkę
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do malowania twarzy, dziecięcych tatuaży oraz
zaplatania fantazyjnych warkoczyków. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przekazał dla
akcji swoje poparcie, Joanna Nyczak Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
odwiedzając nasz piknik przekazała encyklopedię Wrocławia z dedykacją prezydenta, którą
można było zdobyć, biorąc udział w konkursie
wiedzy o Wrocławiu. Wydarzeniem było wystąpienie prof. Anny Noczyńskiej, która wygłosiła wykład z zakresu diabetologii oraz koncert
wokalno-gitarowy Katarzyny Nowak, artystki,
która jest również
wc z e ś n i a k i e m ,
ut r a ci ł a w z rok
kilka dni po narodzeniu. Stowarzyszenie Kendo
dało pokazy sztuk
walki, a tancerze
ze Stowarzyszenia
„Stardance” – pokaz tańca.
Do prozdrowotnego pikniku przyłączyła się również
Dolnośląska Izba
Pielęgniarek i Położnych.

O Fundacji
„Daj szansę wcześniakowi”
Wrocławska organizacja działająca od
kwietnia 2011r. Jej celem jest wyrównanie szans
rozwojowych dzieci urodzonych przedwcześnie, które wymagają o wiele więcej pracy oraz
poświęcenia ze strony rodziców i specjalistów.
Twórczynią i prezesem organizacji jest Monika
Drytkiewicz, mama przedwcześnie urodzonego Maksa. Codzienne działania fundacji skupiają się na wsparciu rodziców i dzieci w rozwoju, poradach, wymianie doświadczeń oraz
wzajemnej mobilizacji – wszystko to jest bezcenne, bo pozwala zachować hart ducha w trudnych sytuacjach.

Najbl i ż sz y m
projektem fundacji, związanym ze
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Pielęgniarstwo
mgr pielęgniarstwa Barbara Bosak
lic. pielęgniarstwa Anna Pawłowska
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
Czasami można wyleczyć,
często złagodzić dolegliwości,
pielęgnować trzeba zawsze.
Edward L. Trudeau

Poród przedwczesny: to zakończenie ciąży
między 22 a 37 tygodniem jej trwania. Częstość
porodów przedwczesnych w różnych populacjach
wynosi 4-12%, w Polsce 6,3-6,5%. Dzieci z ciąż
mnogich, które częściowo są wynikiem zastosowania technik wspomaganego rozrodu, wykazują
6 razy większe prawdopodobieństwo przedwczesnego urodzenia się, niż dzieci z ciąż pojedynczych. Większość wcześniaków rodzi się z małą
masą ciała <2500 g, a 1% z tej grupy stanowią
noworodki ze skrajnie małą urodzeniową masą
ciała <1000 g.
Problemy pielęgnacyjne i lecznicze związane
z wcześniactwem wynikają z niedojrzałości poszczególnych narządów oraz związanych z tym
trudności adaptacyjnych dziecka do życia pozamacicznego. Ośrodki mózgowe wcześniaka,
między innymi regulujące oddychanie i inne
ważne czynności życiowe są niedojrzałe i łatwo
u tych dzieci dochodzi do zaburzeń podstawowych funkcji życiowych. Pielęgnowanie dziecka
przedwcześnie urodzonego opiera się na podobnych zasadach co noworodka donoszonego. Jednak w stosunku do wcześniaka, który jest noworodkiem całkowicie bezbronnym i najsłabszym,
zasady pielęgnowania muszą być jeszcze bardziej
rygorystycznie przestrzegane.
Układ termoregulacji wcześniaka jest niedojrzały, stąd też łatwo ulega on zarówno oziębieniu jak i przegrzaniu. Ciepłota ciała zależy
od temperatury otaczającego powietrza, dlatego priorytetem jest stworzenie wcześniakowi
optymalnych warunków termicznych. Wcześniak potrafi utrzymać stałą temperaturę ciała
tylko w wąskim zakresie temperatur otoczenia.
Optymalnym dla dziecka jest utrzymanie w jego otoczeniu tzw. temperatury neutralnej, czyli takiej wartości temperatury, w której wytwarzanie ciepła, zużycie tlenu oraz zapotrzebowanie żywieniowe wymagane do wzrostu są minimalne. Uzależniona jest ona od stopnia dojrzałości dziecka i sposobu pielęgnacji. Wcześnia-
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WCZEŚNIAK JAKO
WYZWANIE W ODDZIALE
INTENSYWNEJ TERAPII

ka należy umieścić w inkubatorze gdzie istnieje
możliwość stałego pomiaru temperatury ciała.
Często w pierwszych godzinach życia wymagane jest utrzymanie w nim temperatury 37 – 39
stopni C i wysokiej wilgotności, która razem
z odpowiednią wartością temperatury jest szczególnie ważna zwłaszcza dla dziecka ze skrajną
niedojrzałością. Niedojrzałe dziecko obarczone
jest ryzykiem ogromnej utraty wody ustrojowej.
Między innymi związane jest to z niedojrzałością skóry, która sprawia, że tzw. nieuchwytna
utrata wody może kilkakrotnie przekraczać tą
obliczoną dla noworodka donoszonego. Priorytetem więc jest zarówno utrzymanie właściwej
temperatury jak i wysokiej wilgotności otoczenia. Taką opcją dysponują najnowocześniejsze
modele inkubatorów.
Wszystkie czynności lub zabiegi należy wykonywać przestrzegając zasad aseptyki i antyseptyki, pamiętając, że dziecko przedwcześnie
urodzone ma zmniejszoną odporność na zakażenia, gdyż najwięcej przeciwciał przenika od
matki do płodu po zakończeniu 35 tygodnia ciąży. Warunki, w których przebywa wcześniak powinny być jak najbardziej zbliżone do wewnątrzmacicznych. Z chwilą porodu noworodek opuszcza przyjazne środowisko wewnątrzmaciczne:
ciepłe, ciche, wygodne, przyciemnione, wilgotne, wolne od bólu i znajduje się w środowisku
absolutnie innym: chłodnym, głośnym, jasnym,
suchym i szorstkim. Noworodek zostaje narażony na silne bodźce wzrokowe, dźwiękowe, dotykowe, bólowe i ułożeniowe. Dlatego parametry: temperatura, wilgotność i zawartość tlenu
ustalane powinny być indywidualnie dla każdego dziecka. W sytuacji porodu przedwczesnego
wiele narządów i układów jest w różnym stopniu niedojrzałych. Często przeżycie dziecka jest
uwarunkowane koniecznością wsparcia oddechowego poprzez wentylację mechaniczną, podażą leków i płynów, monitorowaniem funkcji
życiowych oraz intensywną opieką i nadzorem.

Związane z tym liczne zabiegi lecznicze, diagnostyczne i pielęgnacyjne, przebywanie w wymuszonej pozycji ciała zakłócają fizjologiczny rytm
snu i odpoczynku.
Wcześniaki są słabsze fizycznie i mniej odporne. Co piąte dziecko urodzone przedwcześnie
ma poważne zaburzenia rozwojowe. Jeszcze całkiem niedawno uważano, że noworodki ze względu na niedojrzały układ nerwowy nie odczuwają
bólu. Obecnie jednak nie ma już żadnych wątpliwości, że dzieci urodzone przedwcześnie przebywające w Oddziałach Intensywnej Terapii narażone są na przeżywanie silnego bólu. W konsekwencji znacznie dłużej wykazują one objawy
nadpobudliwości psychoruchowej w porównaniu
z dziećmi, które na takich oddziałach nie przebywały. Dyskomfort noworodka spowodowany intensywną opieką i ciągłym narażeniem na niekorzystne bodźce przekłada się często na jego stan
zdrowia i wpływa na podstawowe parametry życiowe: częstość oddechu, tętna, wartości saturacji. Dlatego też bardzo ważne jest zmniejszenie
liczby i zakresu agresywnego charakteru każdej
czynności medycznej, czyli minimalizowanie interwencji (ang. minimal handling).
Światło odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju
narządu wzroku, podtrzymuje procesy widzenia.
Jednak narażenie na duże natężenie światła (np.
oświetlenie sali, fototerapia) może prowadzić do
zmian strukturalnych w narządzie wzroku. Dlatego w celu zmniejszenia ilości światła docierającego do dziecka korzystne jest stosowanie okryć
inkubatorów grubą i ciemną tkaniną.
Począwszy od szóstego miesiąca ciąży płód
pogrążony jest w świecie dźwięków. Każdy
dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia
ludzkiego określany jest jako hałas. Hałas związany z funkcjonowaniem oddziałów intensywnej
terapii: alarmy aparatury i sprzętu medycznego,
działająca klimatyzacja, szum wody podczas mycia rąk, otwieranie i zamykanie drzwi, otwieranie jednorazowych opakowań, przesuwanie krze17
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seł, rozmowy i śmiech personelu, itd. wykazuje
zależność od pory dnia i jego charakteru: dzień
wolny – dzień pracujący i ma wielkie znaczenie
dla rozwoju i zdrowia małego pacjenta. W inkubatorze ze względu na specyficzne środowisko
dźwięk ulega wzmocnieniu (zamknięta przestrzeń – efekt pudła rezonansowego). Uderzenie w ściankę inkubatora, postawienie na nim
sprzętu np. szklanej butelki, nagłe zamknięcie
lub otwarcie drzwiczek generuje dźwięki o wysokim natężeniu.
Bardzo ważnym elementem postępowania
zmniejszającego hałas i stymulującego rozwój
neurologiczny noworodka jest układanie dziecka w inkubatorach w tzw. gniazdkach. Gniazdka
umożliwiają prawidłowe ułożenie przedwcześnie
urodzonego dziecka i pochłaniają dźwięki rozchodzące się wewnątrz inkubatora, służą też zapobieganiu przeprostom w obrębie stawów łokciowych i kolanowych dziecka.
Dotyk ma istotne znaczenie dla zdrowego
rozwoju noworodka. Przebywający w łonie matki płód doświadcza uczucia lekkiego nacisku
wywołanego przez płyn owodniowy. Kochający i czuły dotyk pomaga się dziecku uspokoić
i pomaga mu się rozwijać. Jednak nie każdy dotyk działa tak samo. Zapewnienie dziecku wysokospecjalistycznej opieki wymaga częstego
stosowania procedur medycznych związanych

z dotykiem. Poprawianie pieluszki, zmiany ułożenia, zmiany pościeli, wykonywanie zabiegów
diagnostycznych i leczniczych, np. odsysanie
wydzieliny z drzewa oskrzelowego, zakładanie sondy do żołądka, pobieranie krwi, badanie
USG, itd. związane jest z bardzo częstym dotykaniem wcześniaka. Im stan dziecka jest cięższy tym częstość dotykania większa. Dotyk powoduje wybudzanie dziecka, zaburza rytm snu
i czuwania, wywołuje reakcje stresowe, a w następstwie zaburzenia pracy serca, bezdechy, niedotlenienie, zaleganie pokarmu w żołądku. Ważnym elementem postępowania z wcześniakiem
jest więc minimalizowanie liczby wszystkich
bodźców, wykonywanie zabiegów terapeutycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych w jednym
czasie, a dotykanie delikatne i czułe.
Urodzenie wcześniaka stawia rodzinę w sytuacji niezwykle trudnej, odbiegającej od wcześniejszych oczekiwań i wyobrażeń. Rzeczywistość wygląda inaczej niż w ich wyobrażeniach.
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogą być
pesymistyczne, wymagać od rodziców zmierzenia się z sytuacją, w której życie dziecka jest bezpośrednio zagrożone. Przedwczesne pojawienie
się dziecka sprawia, że procesy, które przygotowywały rodziców na przyjęcie dziecka, zostają
nagle przerwane. Rodzice nigdy nie są w pełni
przygotowani na przedwczesne narodziny wła-

snego dziecka. Niezależnie od powodów przedwczesnego porodu, wiele matek ma poczucie winy i obarcza się pełną odpowiedzialnością za zaistniałą sytuacją, czują się tak, jakby zawiodły,
poszukują przyczyny tych niekorzystnych zdarzeń w swoim zachowaniu. Dodatkowo pojawia
się też u nich uczucie doznanej krzywdy. Nawet
jeszcze długo po wypisaniu dziecka ze szpitala
do domu rodzicom towarzyszy lęk o jego zdrowie i życie, a także niepewność co do jego dalszego rozwoju. Ważnym wydaje się więc otoczenie ich specjalistyczną opieką psychologa.
Piśmiennictwo:
1. Anna B. Pilewska-Kozak i wsp.: „Opieka
nad wcześniakiem” Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009
2. Ewa Helwich i wsp.: „Wcześniak” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002
3. Johnson&Johnson Pediatric Institute L.L.C.:
„Znaczenie dotyku” Przewodnik dla rodziców
i opiekunów 2005
4. Johnson&Johnson Pediatric Institute L.L.C.:
„Zdumiewające talenty noworodka ” 1998
5. M. K. Kornacka : „Noworodek przedwcześnie
urodzony – pierwsze lata życia” ” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Opracowała Jolanta Kowalik
Licencjat Pielęgniarstwa, WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność,
nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość,
dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.”

JANUSZ KORCZAK 18781942
– biografia –

• Janusz Korczak właściwe Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku
w Warszawie. Brak dokładnej daty rocznej
Korczak tłumaczył zaniedbaniem formalności metrykalnych przez ojca. Pochodził z rodziny Goldszmitów żyjących od wielu pokoleń w Polsce, która była związana z ruchem
oświatowym – Haskalą. Jego pradziad był
szklarzem, dziadek lekarzem, a ojciec Józef
Goldszmit, znanym warszawskim adwokatem. Matka, Cecylia z Gębickich, pochodziła
z rodziny niezupełnie spolszczonej. W domu
rodzinnym, oprócz rodziców i starszej siostry
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–Anny, mieszkała ukochana babcia Henryka – Emilia Gębicka. To jej pięcioletni Henryk zwierzał się ze swoich tajemnic i marzeń
o lepszym świecie.
• W ósmym roku życia rozpoczął naukę w szkole początkowej Augustyna Szmurły, gdzie panował surowy porządek. Tak głęboko przejął
się stosowaną tam karą chłosty, że rodzice musieli zabrać go ze szkoły. Przebywając w domu
i przygotowując się do pierwszej klasy gimnazjum, marzył o lepszym świecie, w którym
nie będzie okrucieństwa i niesprawiedliwości.
Marzenia te znalazły odbicie w Królu Maciu-

siu Pierwszym.
• Główną pasją piętnastoletniego Henryka
Goldszmita było czytanie książek, w tym czasie także marzył o założeniu pisma „Debiut”,
w którym zamieszczałby prace odrzucane
przez inne redakcje. Jako siedemnastolatek
rozpoczął pisanie powieści „Samobójstwo”,
której nie ukończył.
• Henryk Goldszmit uczęszczał do Gimnazjum
Praskiego, w którym nauka odbywała się w języku rosyjskim. Henryk nie lubił szkoły, uczył
się raczej średnio, natomiast interesował się
literaturą, której poświęcał cały czas wolny.
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Biograﬁa
Ulubionym miejscem Korczaka z okresu dzieciństwa i młodości był Ogród Saski, w którym spotykał się z rówieśnikami i starszymi
kolegami. Długotrwała choroba ojca i śmierć
w 1896 roku zmusiły młodego Korczaka do
udzielania korepetycji, aby finansowo wspomóc rodzinę. W roku 1896 opublikował w tygodniku satyrycznym „Kolce” swoją humoreskę pt. „Węzeł gordyjski”, która zapoczątkowała współpracę z tym czasopismem, a także innymi. Pierwsze teksty Henryk Goldszmit
podpisywał pseudonimem Hen.

Janusz Korczak w mundurze ze szkoły medycznej
• W roku 1898 zdał maturę i ku zaskoczeniu
przyjaciół zapisał się na Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Latem 1899 roku udał się w podróż śladami Pestalozziego, także był uczestnikiem Kongresu Syjonistycznego w Bazylei.
• Studia lekarskie zajęły Korczakowi sześć lat,
gdyż pierwszy rok musiał powtórzyć. Prawdziwą atmosferę naukową odnalazł na Uniwersytecie Latającym, którego został słuchaczem. Jednocześnie stał się członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich i Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W dalszym ciągu
rozwijał się literacko. Pisał liczne artykuły
i recenzje w tygodniku „Kolce” oraz jednocześnie współpracował z innymi czasopismami. W okresie studenckim powstała pierwsza
powieść „Dzieci ulicy”. Korczak podjął pracę nauczycielską. Prowadził zajęcia na tajnej
pensji Stefanii Sempołowskiej, również pracował w bezpłatnej czytelni dla biednych dzieci, natomiast sobotami w swoim mieszkaniu
organizował zabawy dla najmłodszych.
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JAKO WYCHOWAWCA
NA KOLONIACH LETNICH
,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
• W latach 1900-1915 był aktywnym członkiem
Towarzystwa Kolonii Letnich. W końcowej
fazie studiów medycznych rozpoczął pracę na koloniach jako wychowawca. W 1904
i 1907 roku prowadził kolonie dla dzieci żydowskich w ośrodku wakacyjnym „Michałówka” w miejscowości Daniłowo-Błędnica
(gubernia łomżyńska), w pobliżu stacji Małkinia, dla dzieci żydowskich. Nazwa kolonii
pochodzi od imion synów Erlicha i Endelmana, ofiarodawców 14 morgów zalesionego
gruntu, na którym wspomniane towarzystwo
wybudowało własną kolonię. Warto dodać,
że Korczak pracował jako wychowawca podczas kolonii dla chłopaków chrześcijańskich
w „Wilhelmówce” (1908).
• Wszechstronna działalność połączona z kolonijnymi doświadczeniami stała się dla Korczaka „abecadłem praktyki wychowawczej”,
zaowocowała w postaci dwóch książek kolonijnych: „Mośki, Joski, Srule” (1909) oraz
„Józki, Jaśki i Franki” (1910).
• W 1921 roku dzięki staraniom Korczaka na
ofiarowanym i zabudowanym terenie w Gocławku powstała kolonia letnia Domu Sierot
pod nazwą „Różyczka”. W 1940 roku Korczak chcąc zapewnić bezpieczeństwo i spokój w czasie wojny zorganizował tam swoim
wychowankom ostatnie kolonie letnie.
W SŁUŻBIE
MEDYCZNO-PEDAGOGICZNEJ
,,Jeśli nie wierzysz w duszę, musisz przecież uznać, że ciało twoje żyć będzie jako trawa zielona, jako obłok. Jesteś przecież wodą
i prochem”.

Fotografia wykonana podczas wizyty
w Izraelu w latach trzydziestych

• W marcu 1905 roku Janusz Korczak otrzymał
dyplom lekarza i podjął pracę w Warszawie
w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów przy ulicy Śliskiej 51. W placówce tej
znajdowało się 25 łóżek. Zobowiązany był do
całodobowej opieki nad chorym oraz udzielania porad w ambulatorium przyszpitalnym.
Warto dodać, że prowadził również bibliotekę.
• W latach 1905-1906 Korczak zdobywał doświadczenie jako lekarz wojskowy po powołaniu na front wojny rosyjsko-japońskiej.
• Dla pogłębienia wiedzy wybrał się na rok do
Berlina (1907/1908) i na pół roku do Paryża
(1910). Tam brał udział w wykładach z pediatrii i pedagogiki specjalnej. Przy okazji zwiedził szpitale dziecięce i zakłady zajmujące się
terapią i edukacją dzieci. W 1911 roku przebywał miesiąc w Londynie zwiedzając szkoły i przytułki. W tym czasie postanowił definitywnie poświęcić się pracy z dziećmi i zrezygnował z założenia własnej rodziny.
• Korczak w ciągu siedmiu lat pracy w szpitalu
(1905-1912) służył dzieciom jako lekarz, pedagog, i pisarz. Wytrwale popularyzował wiedzę pediatryczną. Aktywnie współpracował
w tym czasie z pismami: „Krytyka Lekarska”
(1906-1907), „Medycyna i Kronika Lekarska”
(1909-1910), „Przegląd Pediatryczny” (1911).
Prowadził także bogatą działalność odczytową i wykładową.
RADIO
• W 1935 roku związał się z Polskim Radiem.
Pod pseudonimem Stary Doktor wygłaszał
liczne pogadanki dla dzieci, co było nowością
w radiofonii polskiej; otrzymał zaproszenie do
„Anteny”. W 1938 wygłosił w radiu powieść
„Pedagogika żartobliwa”.
• W 1934 roku i 1936 roku odbył podróże do
Palestyny. Był zafascynowany świętą ziemią
trzech religii, ruchem na rzecz odrodzenia narodowego Żydów oraz doświadczeniami kibucowymi.
• Za wybitną twórczość literacką Korczak
w 1937 roku został odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury.
• W 1938 roku współpracował z czasopismami
wydawanymi w języku hebrajskim i żydowskim, m.in.: „Olami”, „Olami Hakata”, „Hechaluc Hacair”, publikując na ich łamach powiastki, monologi i bajki dla dzieci.
• Korczak w pierwszych dniach wojny wraz
z wychowawcami i współpracownikami dyżurował dzień i noc w Domu Sierot. We wrześniu 1939 roku przemówił do dzieci i rodziców
w Polskim Radiu, nawołując do spokoju.
• 22 lipca 1942 roku w dniu urodzin Korczaka
rozpoczęła akcja zagłady w getcie.
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Biograﬁa
W GETCIE WARSZAWSKIM
,,Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym
ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale
ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”
• Od pierwszych dni wojny Korczak nieustannie zabiegał o wsparcie dla Domu Sierot, organizując kolonie letnie (czerwiec-lipiec
1940). Dostarczał żywność dzieciom poprzez działalność jałmużniczą. W 1940 roku Dom Sierot został przesiedlony do getta, zaś
Korczaka aresztowano za nienoszenie nakazanej Żydom przez władze okupacyjne opaski z gwiazdą Dawida.
• Wychowawca wyczerpany fizycznie wrócił po miesiącu aresztu do
Domu Sierot znajdującego się na ul. Chłodnej 33.
• W październiku 1941 roku Dom Sierot został przeniesiony na
ul. Sienną 16-Śliską 9. Korczak cały czas walczył o środki finansowe i dary na utrzymanie dzieci. Mimo beznadziejnej sytuacji
organizował tajne nauczanie, życie kulturowo-oświatowe poprzez
inscenizacje bajek i innych tekstów.
• Na początku 1942 roku Korczak podjął się opieki nad zaniedbanym internatem dla sierot przy ul. Dzielnej.
• Od maja do sierpnia 1942 nocami pisał „Pamiętnik”, który ukazywał tragiczny obraz okupacji hitlerowskiej.
• W dniu 18 lipca 1942 roku została wystawiona ostatnia sztuka
w Domu Sierot pt. „Poczta” Rabindranatha Tagore. Przygotowywała ona wychowanków do świadomej i godnej śmierci.
• 22 lipca 1942 roku w dniu urodzin Korczaka rozpoczęła akcja zagłady w getcie.
OSTATNIA DROGA JANUSZA KORCZAKA I DZIECI
,,Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia.”
• W dniu 6 sierpnia 1942 roku hitlerowscy okupanci wyprowadzili z
Domu Sierot Korczaka, Wilczyńską,
wszystkich współpracowników i dwustu
wychowanków.
• Ostatnim człowiekiem, któr y widział
Korczaka na Umschlagplatzu i chciał mu pomóc był Nechum Remba (działacz podziemnej
Ostatnie zdjęcie Korczaka zrobione w getcie organizacji samoobrony
warszawskim w dniu 20 września 1940 r.
w getcie).
• Ostatnią drogę Korczaka i dzieci Nechum Remba relacjonuje: „Wszystkie dzieci ustawiono
w czwórki, na czele Korczak z oczami zwróconymi ku górze trzymał
dwoje dzieci za rączki, prowadził pochód. Drugi oddział prowadziła
Stefania Wilczyńska, trzeci – Broniatowska (jej dzieci miały niebieskie
plecaki), czwarty oddział – Szternfeld z internatu na Twardej. Były to
pierwsze żydowskie szeregi, które szły na śmierć z godnością. (...) Nawet Służba Porządkowa stanęła na baczność i salutowała. Gdy Niemcy
zobaczyli Korczaka, pytali: Kim jest ten człowiek?”.
• Wszyscy zostali wywiezieni w wagonach krytych, zatłoczonych,
z okienkami zakratowanymi drutem kolczastym do obozu zagłady
w Treblince, niedaleko Małkini.
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…jedno słońce nam przyświeca, jeden grad niszczy nasze
łany i jedna ziemia kryje kości przodków naszych.”
J. Korczak, Społeczeństwo, 1910
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0RACODAWCY CENI
NASZ DYPLOM 
-ASZ WYBÐR ZA DARMO
OPIEKUN MEDYCZNY
TECHNIK MASAYSTA
OPIEKUNKA DZIECIÇCA
TERAPEUTA ZAJÇCIOWY
OPIEKUNKA yRODOWISKOWA
ASYSTENT OSOBY NIEPENOSPRAWNEJ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOECZNEJ

+SZTACENIE STACJONARNE I WEEKENDOWE
7ROCAW UL (UBSKA  SEKRETARIAT SPSSEDUPL
TEL     TEL KOM   

WWWSPSSEDUPL
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Kalendarz życia,
działalności i twórczości
Janusza Korczaka,
Warszawa 1989, s. 344372.
2.M. Falkowska, Śladami
Janusza Korczaka po
Warszawie, Warszawa,
s. 2-32.
3. W. Okoń, Wizerunki
sławnych pedagogów
polskich, Warszawa
1993, s. 220-245.
4.Cytaty, Janusz Korczak
5. Muzeum Walki i
Męczeństwa Treblinka
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Pamięć i serce

życie nie dokończone
gdy oczy ci zamkną i zapalą świecę
miłość spełnioną i nieudaną płacz
przed jedzeniem między mądrością
i zabawą Bożej powierzam opiece....
Jan Twardowski
Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę .
Pielęgniarkę MARIANNĘ PAPCIAK
Składając wyrazy współczucia i słowa otuchy
najbliższym.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.
Personel Oddziału Klinicznego Urologii
i Onkologii Urologicznej
Akademickiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu

Bliscy, których kochamy
zostaja w naszej pamięci na zawsze
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy naszej
Koleżance MARII WAKOWIAK
z powodu śmierci Mamy
składają pracownicy Wrocławskiego Centrum Zdrowia
SPZOZ Przychodnia Kozanów przy ul Dokerskiej 9
we Wrocławiu

Wyrazy współczucia i słowa otuchy
dla ELI MUSZYŃSKIEJ z powodu śmierci Męża
składają Koleżanki z SPSK Nr 1 we Wrocławiu

Bliscy, których kochamy
zostają w pamięci na zawsze
Naszej drogiej koleżance
ALICJI ZMACZYŃSKIEJ i Jej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Teściowej
składają Pielęgniarka Naczelna,
Pielęgniarka koordynująca Oddz. Ortopedycznego
pielęgniarki, położne MCM w Miliczu

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją
Z żalem i smutkiem żegnamy
naszą Koleżankę MARLENĘ BUJAK – Położną ,
członka Zakładowej Komisji Rewizyjnej I kadencji .
Z wyrazami szczerego współczucia Rodzinie i bliskim
Koleżanki i Koledzy z Zakładowej Organizacji Związkowej
OZZPiP przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze.
Zawsze będą z nami.
HANNIE GŁUSZEK
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci Mamy
składają pielęgniarki i położne
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
i Noworodkowego PZS Oleśnica
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Pamięć i serce

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją
Żegnamy naszą Koleżankę,
Pielęgniarkę DOROTĘ WYROSTEK
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Koleżanki i Koledzy z 4 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinika we Wrocławiu

Zgasłaś nam jak świecy płomyk, bez buntu, bez słowa
skargi, bezbronna. Samotna w tej ostatniej drodze i tylko
smutek bolesny i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie,
bo zawsze myślami będziemy przy Tobie
Żegnamy Koleżankę ,
Pielęgniarkę DOROTĘ WYROSTEK
Zespół Kliniki Kardiochirurgii
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
we Wrocławiu

Wyrazy współczucia i słowa otuchy
dla ELI MUSZYŃSKIEJ z powodu śmierci Męża
składają współpracownicy DCZ MEDICUS we Wrocławiu

Nikt tak naprawdę nie jest w stanie pojąć cierpienia
drugiego człowieka
Każdy przeżywa je sam
Jednak uścisk dłoni, przytulenie
i każdy ciepły gest od innych pomagają przetrwać
Naczelnej Pielęgniarce TERESIE MARKO
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Męża
Składa Dyrekcja, koleżanki, koledzy i współpracownicy
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

Koleżance JADWIDZE GURATOWICZ,
Pielęgniarce ZRM w Głogowie
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają
Przełożony Pielęgniarek, Kierownik ZRM w Głogowie oraz
Koleżanki i Koledzy z Pracy

Szczere wyrazy współczucia
dla JOLI TAŚ
z powodu śmierci Taty
składają Koleżanki z Bloku Operacyjnego
Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu
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Informacje
mgr Zofia Lubieniecka

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
SŁUŻBY ZDROWIA NA JASNĄ GÓRĘ
Już po raz 88. odbyła się na Jasnej
Górze (26-27 maja 2012 r.) Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia, w której licznie uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, farmaceuci z całej Polski, w tym pielęgniarki
i lekarze z Wrocławia i całego Dolnego Śląska.
Ideą przewodnią pielgrzymkowego spotkania było wezwanie do
nowej ewangelizacji, zainicjowane
przez bł. Jana Pawła II i nadal przypominane Kościołowi przez obecnego papieża Benedykta XVI. Podczas
tej pielgrzymki wezwanie do nowej
ewangelizacji zostało powiązane
z konkretnymi problemami, wyborami i decyzjami, z którymi przychodzi się mierzyć pracownikom służby zdrowia w ich codziennej posłudze chorym.
Do tej myśli nawiązał podczas apelu jasnogórskiego ks. prof. Stanisław Warzeszak, Krajo-
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wy Duszpasterz Służby Zdrowia. W modlitwie
apelowej przedstawił intencje i problemy polskiego środowiska służby zdrowia, a w swoich
w rozważaniach odniósł się do kwestii etycznych, między innymi autonomii praktyki lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Ze szczególnym
naciskiem mówił o prawie do wolności sumienia
w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony
życia, na przykład w przypadku farmaceutów
odmawiających sprzedaży środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych.
Po apelu jasnogórskim odbyła się Droga
Krzyżowa na wałach, a przed północą Msza
Święta w Kaplicy Obrazu Jasnogórskiego, której przewodniczył ks. prof. Stanisław Warzeszak, homilię zaś wygłosił ks. Krzysztof Tabath. Zwrócił w niej uwagę na doświadczenie
ludzkiego cierpienia, zarówno fizycznego, jak
i duchowego, na chrześcijański wymiar ludzkiego cierpienia i wskazywał na przykłady jego przeżywania w łączności z męką Chrystusa.
Podkreślił też znaczenie posłannictwa tych, którzy leczą chorych i niosą im ulgę w cierpieniu.
Ich posługa – podkreślił kaznodzieja – pełnio-

na w duchu chrześcijańskiej miłości, ma wartość uświęcającą. Pielgrzymi reprezentujący
środowisko służby zdrowia licznie uczestniczyli również w nocnym czuwaniu w kaplicy Cudownego Obrazu.
Sobotnią 88. Pielgrzymkę Służby Zdrowia
poprzedziły (25.05.2012) rekolekcje prowadzone
przez ks. Jana Konarskiego, profesora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Warszawie, które w Auli Ojca Kordeckiego
zgromadziły licznie (ponad 500 osób) pielgrzymów ze środowiska służby zdrowia. Rekolekcjonista w swoich rozważaniach skoncentrował się
na problematyce cierpienia i grzechu, respektowania obecności Boga w codziennym życiu,
ukazując posłannictwo służby zdrowia nie tylko
w aspekcie pracy zawodowej, ale także świadectwa chrześcijańskiego wypełnianego w posłudze
choremu i cierpiącemu człowiekowi.
Ostatnim akcentem tegorocznej Pielgrzymki Służby Zdrowia, w której uczestniczyło około 3,5 tysiąca lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, była Msza święta (27.05.2012) na szczycie
jasnogórskim. Została ona poprzedzona czuwaniem, na zakończenie którego Duszpasterz Krajowy Duszpasterstwa Służby
Zdrowia przedstawił poczty sztandarowe oraz poszczególne grupy uczestników. Liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił pasterz diecezji częstochowskiej – ks. abp Wacław Depo. Podkreślił
w niej wielką wartość ludzkiego życia,
które zobowiązuje każdego do poszanowania i ochrony. Szczególne zadanie
troski o ludzkie życie i zdrowie spoczywa na pracownikach służby zdrowia, ale
odpowiedzialność ta dotyczy także tych,
którzy decydują o kształcie polityki społecznej i zdrowotnej w Polsce.
Na zakończenie Mszy Świętej Krystyna Starosta – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych
Polskich i prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – Grażyna Rogala-Pawelczyk oraz członek Rady Tadeusz
Wadas, odczytali i złożyli Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej całej
polskiej Służby Zdrowia.
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ul. Powstańców Śląskich 50, 53–333 Wrocław,
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tel. 364–04–44, 364–04–35, tel/fax. 373–20–56
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www.doipip.wroc.pl

Rozporządzenie MZ z 10.04.12 .............3

Konto Izby
Izby::

Praca do 67 r. życia... ..............................4

NUMER KONTA BANKOWEGO, na który należy
przekazywać składki członkowskie:
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50,
53–333 Wrocław,

Nowy szpital zatrudni... ............................5
10 lat ASK we Wrocławiu ........................... 6

Bank PEKAO S.A. O/Wrocław

63 1240 6670 1111 0000 5641 0435
GODZINY PRACY BIURA
Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych

SEKRETARIAT I KSIĘGOWOŚĆ
poniedziałek – czwartek – od 800 do 1600
z wyjątkiem wtorków i piątków
wtorek – od 800 do 1700 a w piątek do 1500

BIURO EWIDENCJI (wydaje, wymienia
pra wo wykonywania zawodu)
Materiałów nieza mó wio nych re dak cja nie poniedziałek ...............................................8–16
zwra ca, w tek stach pu bli ko wa nych za strze- wtorek ......................................................10–17
ga so bie pra wo skró tów, zmian ty tu łów oraz środa ...........................................................8–16
czwartek ...................................................10–16
po pra wek sty li stycz no–ję zy ko wych.
piątek ..........................................................815

Prewencja odpowiedzialności
zawodowej
Przemoc wobec dzieci ........................ 7
PTP  sprawozdanie z konferencji ......... 14
PIELĘGNIARSTWO
Dbamy o zdrowie dzieci .............. 15
Wcześniak - wyzwanie IT ............. 17
BIOGRAFIA J. KORCZAK .............. 18

Artykuły, listy, uwagi i inną korespondencję
prosimy nadsyłać na adres redakcji:
Dolnośląska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 50,
53–333 Wrocław,
fax. 373–20–56
e–mail: info@doipip.wroc.pl

KASA

REDAKCJA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA TREŚĆ OGŁOSZEŃ I REKLAM
I TEKSTÓW SPONSOROWANYCH
DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA
PRACY W KRAJU I ZAGRANICĄ
UWAGA: Nie przyjmujemy do publikacji
tekstów przekazywanych telefonicznie!
Nasza okładka: fot. W. Sawicki
Numer zamknięto 25.05.2012 r.
Do druku przygotowano 1.06.2012 r.
Nakład 3500 egz.
Pismo nieodpłatnie rozprowadzane
wśród członków Samorządu
Pielęgniarek i Położnych.
Druk ABIS
Wszystkie artykuły (i nie tylko)
na str. www.doipip.wroc.pl

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Informacja w Biurze Izby
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PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO
SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Informacja w Biurze Izby

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
poniedziałki 14 – 16; środa 14 – 17 (mgr E. Stasiak);

K A S A P O Ż YC Z K O WA
PRZY DOIPIP
Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4
Nr: 5 6 1 0 2 0 5 2 4 2 0 0 0 0 2 7 0 2 0 0 1 9 9 2 2 4
Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej
można uzyskać w czasie dyżuru
w środy od 15 00 do 16 30 telefonicznie lub osobiście
KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ
I NIE UDZIELA INFORMACJI

PIELGRZYMKA ............................ 24

NUMERY
TELEFONÓW DOIPIP
Sekretariat tel/fax ............... 071 333 57 08
................................................... 071 373 20 56
................................................... 071 364 04 35
...................................................071 364 04 44
....................................................071 333 57 02
Przewodnicząca ...................071 333 57 03
Wiceprzewodnicząca
/Radca prawny: ...................071 333 57 10
Sekretarz................................ 071 333 57 04
Dyrektor Biura/Skarbnik ....... 071 333 57 00
Kasa ..........................................071 333 57 01
Księgowość ........................... 071 333 57 06
Biblioteka ...............................071 333 57 05
Ewidencja .............................. 071 333 57 09
Rzecznik/Sąd.........................071 333 57 07
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Ośrodek Konsultingowo-Szkoleniowy Kadr Medycznych
Jolanta Westwalewicz
OFERTA SZKOLENIOWA – I-IV kwartał 2012
Rekrutacja – zapisy bezpośrednio w sekretariacie lub na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej www.kadrmed.com.pl,
która w łatwy sposób pozwoli Państwu nawiązać z nami bezpośredni kontakt i uzyskać
więcej informacji.
KURSY SPECJALISTYCZNE
Zakres

KURSY KWALIFIKACYJNE

1. Szczepienia Ochronne Dla Pielęgniarek
2. Wykonywanie I Oceny Testów Skórnych
3. Wykonywanie I Interpretacja Zapisu EKG
4. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa
5. Szczepienia Ochronne Noworodków
6. Wykonywanie Badania Spirometrycznego
7. Leczenie Ran
8. Podstawy Dializoterapii
9. Endoskopia
10. Podstawy Opieki Paliatywnej
11. Opieka Nad Dziećmi I Młodzieżą Z Cukrzycą
12. Prowadzenie Psychoterapii Podstawowej Z Wykorzystaniem
Elementów Psychoterapii Kwalifikowanej
13. Pielęgniarstwo Nefrologiczne Z Dializoterapią
14. Komunikowanie Interpersonalne W Pielęgniarstwie
15. Edukator w cukrzycy (02/11) – NOWOŚĆ!!!

Dziedzina
1. Pielęgniarstwo Rodzinne
2. Pielęgniarstwo Psychiatryczne
3. Pielęgniarstwo W Ochronie Zdrowia Pracujących
4. Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej
5. Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania I Wychowania
6. Pielęgniarstwo Nefrologiczne Z Dializoterapią
7. Pielęgniarstwo Ratunkowe
8. Pielęgniarstwo Rodzinne Dla Położnych
9. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne I Intensywnej Opieki
10. Pielęgniarstwo Zachowawcze Dla Pielęgniarek
11. Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej
12. Pielęgniarstwo Neonatologiczne
13. Organizacja i Zarządzanie (dla pielęgniarek i położnych)

SPECJALIZACJA:
PIELĘGNIARSTWO: DIABETOLOGICZNE, GERIATRYCZNE, NEUROLOGICZNE, NEONATOLOGICZNE.
Ośrodek Konsultingowo-Szkoleniowy Kadr Medycznych Jolanta Westwalewicz; 53-680 Wrocław ul. Braniborska 2/10 Sekretariat czynny w godzinach
10:00-16:00; KONTO OŚRODKA: mBank 76 1140 2004 0000 3102 5982 7608; TEL/FAX: (071) 7949707, KOM: 0 606-609-154 lub 0 600-385-716

E-MAIL: kadrmed@tlen.pl

WEB: www.kadrmed.com.pl

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
KADR MEDYCZNYCH SP. Z O.O.
Aleja Wiśniowa 36, 53 – 137 Wrocław

Zaprasza do zapoznania się
z szeroką ofertą szkoleniową
UWAGA!
– formularze zgłoszeń na kursy dostępne są na stronie:
www.doipip.wroc.pl w zakładce DOKPKM sp. z o. o.

Szczegółowe informacje w:
•
•

siedzibie Ośrodka we Wrocławiu – Tel.: 071/343 04 16; 071/ 344 62 42
biurze w Lubinie – tel. 076/ 746 42 03

oraz na stronie:

www.doipip.wroc.pl w zakładce DOKPKM sp. z o. o.

