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Biuro DOIPiP w Lubinie
N I E C Z Y N N E !!!
Biuletyn indywidualnie można pobierać
w Szpitalu Miejskim
u Naczelnego Pielęgniarza
pana Stanisława Trzcińskiego
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
prawo wykonywania zawodu)
poniedziałek nieczynne dla petentów
wtorek .......................................... 10–17
środa ............................................. 8–16
czwartek ...................................... 10–16
piątek ............................................. 8–15
KASA
poniedziałek ............................... 10–16
wtorek .......................................... 11–14
środa .............................................. 8–15
czwartek ...................................... 10–16
piątek ................................ NIECZYNNA
BIBLIOTEKA
wtorki ....................................od 14 do 17
piątki ...................................... od 9 do 14
OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
dyżuruje we wtorki ........... od 15 do 16
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO
SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
tel. (0 # 76) 72–30–153; 72–30–141
kom. 0–502–676–039
DYŻURY RADCY PRAWNEGO
poniedziałki 14 – 17; środa 9 – 11;
czwartki od 16 – 17
KASA POŻYCZKOWA PRZY DOIPIP
Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4
Nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 9224
Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej
można uzyskać w czasie dyżuru
w środy od 1500 do 1630 telefonicznie lub osobiście
KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ
I NIE UDZIELA INFORMACJI

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Marzec, kwiaty i wiosna nieodmiennie kojarzą się ze świętem wszystkich pań. Dzień Kobiet, bo o tej okazji tu mowa, bywa odbierany na
wiele sposobów. Jedni mówią, że to komunistyczny ukłon w stronę kobiet, drudzy zauważają, że marcowe święto to tylko forma, za którą
nie kryje się żadna treść. Jest także część osób, wedle których kobietom należy się o wiele więcej szacunku niż tylko skromniutki kwiatuszek w marcowy dzionek.
Kobieta – istota piękna, powabna, inteligentna i zalotna. Bywa
wspaniałą matką, dobrą organizatorką, świetnym kompanem na wakacyjne wyprawy i dobrą żoną. Dzisiejsze kolorowe magazyny podkreśliłyby jeszcze seksualną stronę jej natury, ale czy to naprawdę
jest ważne? Przecież o wiele bardziej wymowne stają się określenia
dotyczące jej wpływu na innych ludzi, bowiem w jej charakterystyce
nie można pominąć takich cech jak opiekuńczość, troskliwość i wrażliwość. Te właśnie walory sprawiają, że typowo kobiecym zawodem
jest pielęgniarstwo i położnictwo.
Kobieta – pielęgniarka obdarzy czułym spojrzeniem, wyciągnie pomocną dłoń, osuszy zroszone potem czoło. Wspomoże łagodnym słowem, doda otuchy i wytłumaczy to, co dla pacjenta trudne, denerwujące i stresujące. Jest dobrym duchem oddziału, który wysłucha, bo
jest przy chorym najdłuższej i może nawiązać z nim kontakt. Pielęgniarce podtrzyma na duchu strapioną rodzinę i pomoże jej odnaleźć
się w nowej, szpitalnej sytuacji.
Kobieta – położna kocha każde nowe życie, jakie rozkwita przy
niej. Przynosi ulgę kobietom w chwilach trudnych, pełnych niepokoju
i obaw, w czasie gdy zachwiana zostaje intymność pacjentki. Położna
nie tylko może prowadzić poród. Jej rola jest zdecydowanie większa.
To ona udziela rad dotyczących karmienia małego człowieka, nauczy
podstaw pielęgnacji noworodka i udzieli wielu wskazówek, dzięki którym młoda matka poczuje się pewnie i odpowiedzialnie.
Kobieta – słowo, które niesie w sobie bogate treści, związane z jej
życiową misją – trudniejszą niż rola mężczyzn na świecie. Szczególnie dziś, gdy w jej życiu łączą się obowiązki matki i pracownika, żony i gospodyni, która musi pogodzić wszystkie swoje zajęcia i znaleźć
czas na sprawy codzienne i skomplikowane, zwykłe, domowe i trudne
wymagające zaangażowania przeżycia zawodowe.
Życie kobiet nie jest usłane różami. I tylko w marcowy dzień, podchodzą do nich panowie i mówią „Wszystkiego najlepszego, Ewo!” To
symboliczne imię zawiera całą wiedzę na temat pań i ich roli w świecie wczoraj i dziś.
A wokół już niedługo wiosna, niech więc jej barwy budzą na twarzach naszych dam uśmiech i wkradając się w ich serca dostarczają
wiele radości i pokoju, czego ze szczerego serca życzy
Włodziwoj Sawicki

Księga ubogich
XLI
Zali naprawdę już wiosna
Jawi się stopy lekkiemi
Na ziemi twardej od mrozu,
Na śniegiem pokrytej ziemi?
Zali naprawdę nie myli
Wlepione w przestrzeń oko?
Szeroko-li świat ten ogarnia,
Wnika-li w niego głęboko?
Zali naprawdę mu wierzyć,
Iż coś się na wyżach przemienia
I w głębiach coś się już spełnia,
Z czym się nie spotkasz bez drżenia?
Zali naprawdę twe serce
Już się radować może,
Albowiem zima przechodzi
Żary tłumiąca Boże?
Według zwyczajnej rachuby,
Co ludzi w swych więzach miewa,
Daleko jeszcze do chwili,
Gdy zaczną pękać drzewa.
Do tego czasu daleko,
Kiedy na dach nasz słomiany,
Do gniazd porzuconych tak dawno
Stęsknione wrócą bociany.
Kiedy spod śniegu powłoki
Oślepi cię żywy blask żyta,
Że dusza cudy goniąca
Przystaje nagle jak wryta.
Kiedy nad polem i łąką,
Co w zorzy się kąpie złotej,
Skowrończe usłyszysz pieśni,
Źródło i cel twej tęsknoty.
Daleka jeszcze godzina,
Gdy pierwsza zakwitnie róża,
Lecz świty wcześniej już wstają,
Wcześniejszy dzień się przedłuża.
Słońce już większym się toczy
Łukiem i grzejąc z południa
Zimie zbyt dufnej w swe siły
Bezwzględną władzę utrudnia.
A wczoraj, kiedy mnie kroki
Do parku szarego zawiodły,
Spostrzegłem, jak świeży kęs trawy
Spod szarej wybijał się jodły.
Zaś kiedym wracał do domu,
Czułem iż zorza, co właśnie
Gasła w mych oczach, naprawdę
Nie bez nadziei gaśnie.
Wszystko to znaki niemylne,
Choć jeszcze tak słabo rosną,
Ze Cud się już ku nam przybliża
Nazywający się Wiosną.
Jan Kasprowicz
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REGULAMIN
KONKURSU
PLASTYCZNEGO
WYKAZ UCHWAŁ
DLA DZIECI
Dolnośląskiej Okręgowej Rady
„MOJA MAMA
Pielęgniarek i Położnych
JEST
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA POSIEDZENIU PREZYDIUM
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PIELĘGNIARKĄ
W DNIU 16 LUTEGO 2007 r.
/ POŁOŻNĄ”
Leokadia Jędrzejewska
Sekretarz DORPiP

1.
21/2007/IV
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu dla 8 pielęgniarek.
2.
22/2007/IV
w sprawie wymiany prawa wykonywania
zawodu dla 13 pielęgniarek i 1 położnej.
3.
23/2007/IV
w sprawie wpisania do rejestru pielęgniarek i położnych 8 pielęgniarek.
4.
24/2007/IV
w sprawie skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 1 pielęgniarki.
5.
25/2007/IV
w sprawie skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 1 pielęgniarki.

10.
30/2007/IV
w sprawie pokrycia kosztów szkolenia dla
położnych nt. fenyloketonurii odmatczynej dnia 06.03.2007 r.
11.
31/2007/IV
w sprawie refundacji kosztów kształcenia
członków DOIPiP dla 42 os. Na kwotę
14.410,00 zł.

12.
32/2007/IV
w sprawie nierefundowania kosztów
kształcenia członków DOIPiP dla 6 osób
z powodu niespełnienia warunków regulaminowych.
13.
33/2007/IV
w sprawie przyznania zapomóg losowych
dla 18 osób na kwotę 13.200,00 zł

6.
26/2007/IV
w sprawie skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 1 pielęgniarki.

14.
34/2007/IV
w sprawie skierowania pielęgniarek i położnych na przeszkolenie po przerwie
w wykonywaniu zawodu 21 osób.

7.
27/2007/IV
w sprawie skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 1 pielęgniarki.

15.
35/2007/IV
w sprawie pokrycia kosztów przebudowy
strony www.

8.
28/2007/IV
w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze
indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych 1 osoby.

16.
36/2007/IV
w sprawie wskazania przedstawicieli
DORPiP do składów komisji konkursowych.

9.
29/2007/IV
w sprawie skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 1 pielęgniarki.

17.
37/2007/IV
w sprawie zawarcia umów-zleceń na obsługę biura OKW z 2 osobami.

§1 Organizatorem konkursu plastycznego „Moja mama jest pielęgniarką/
położną” jest Dolnośląska Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych zwana
dalej Organizatorem.
§2 Celem konkursu jest umożliwienie
dzieciom pielęgniarek i położnych zaprezentowanie swojego talentu oraz
pozyskanie materiału do wydania kalendarza DOIPIP na rok 2008.
§3 Uczestnikami konkursu mogą być
dzieci pielęgniarek i położnych w wieku od 3 do 14 lat.
§4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu wykonają dowolna ilość prac w formacie A-4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanki, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac
przestrzennych.
2. Na odwrocie każdej pracy należy
wpisać imię, nazwisko i wiek autora,
tytuł pracy, adres i telefon domowy
oraz imię i nazwisko i zawód mamy.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich na rzecz Organizatora,
o których mowa w ar t. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 1994 r., nr 24 poz.83) oraz do publikacji wszelkiego typu wydawanych przez
Organizatora oraz w internecie.
4. Dane osobowe uczestników będą
wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. Poprzez podanie

Zajrzyj na stronę internetową naszej Izby – www.doipip.wroc.pl/bip i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych!!! www.izbapiel.org.pl
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UWAGA!

„MOJA MAMA
JEST PIELĘGNIARKĄ
/ POŁOŻNĄ”
danych osobowych uczestnik i jego
rodzice wyrażają zgodę na opublikowanie nazwiska uczestnika w kalendarzu oraz w wydawnictwie „W Cieniu Czepka”.

Komisja
d/s Kształcenia Zawodowego
przy D.O.I.P.P.

ZAPRASZA DZIECI

PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

§5 Termin i warunki dostarczenia
prac

Liczymy na ciekawe, kolorowe prace
związane z mamą i jej zawodem.

1. Prace należy przesyłać w terminie
do 30.04.07, z dopiskiem „Konkurs
Plastyczny”, na adres siedziby Organizatora tj: Dolnośląska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych, ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław.

Obok przedstawiamy regulamin konkursu.

2. Prace nadesłane po terminie nie
będą oceniane.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
podczas przesyłki.
4. Nadesłane prace nie będą zwracane.
§6 Zasady wyróżniania
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu,
przez Organizatora Komisja zwana
dalej Komisją.

UWAGA!
BARDZO WAŻNA INFORMACJA
W związku z rozpoczynającymi się wyborami Delegatów
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
we Wrocławiu na V kadencję (XXI Okręgowy Zjazd Delegatów
DOIPiP 19-20.1 0.2007 r. sprawozdawczo-wyborczy) Okręgowa
Komisja Wyborcza prosi wszystkie pielęgniarki i położne:
emerytki, rencistki, niepracujące i przebywające na urlopach
wychowawczych „o pilne zgłaszanie się do biura Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 50, w celu wpisania się na listę
wyborców.

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane
przez Komisję.

Biuro DOIPiP we Wrocławiu czynne codziennie, w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00
do 17.00, piątek od 8.00 do 15.00.

3. Spośród zgłoszonych prac komisja
wybierze najciekawsze, które będą
wyróżnione.

Ostateczny termin sporządzenia rejestru wyborców upływa
31 marca 2007 r.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Lucyna Bogumił

4. Komisja złoży sprawozdanie ze
swojej pracy, które zostanie opublikowane w biuletynie Organizatora
„W Cieniu Czepka”.
5. Autorzy wyróżnionych prac zostaną
powiadomieni o tym fakcie przez organizatora, otrzymają kalendarz 2008
oraz egzemplarz biuletynu o którym
mowa w §6 pkt.4.
3 (185) 2006

OŚWIADCZENIE
DOIPiP nie pośredniczy w rekrutacji
pielęgniarek i położnych
do pracy w kraju i zagranicą

Przyjmujemy odpłatnie drobne ogłoszenia.
Cena za jedną linijkę tekstu
w układzie 3 kolumnowym:
dla członków samorządu = 5 zł;
dla pozostałych osób = 7 zł
3

Informacje DOIPiP

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU NA ROK 2007.
I. Cel ogólny: Wybory na V kadencję samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania DOIPiP.
L.p.

Cele szczegółowe
– zadania

Formy realizacji

Termin
realizacji
01. 2007
I kwartał 2007
I półrocze 2007

Realizatorzy

1.

Wybory delegatów DOIPiP
na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

1. Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej.
2. Podział obszaru działania Izby na rejony wyborcze,
3. Przeprowadzenie wyborów delegatów w rejonach wyborczych.

ORPiP
OKW
OKW

2.

Organizacja Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

1. Zapewnienie warunków techniczno – organizacyjnych Zjazdu w celu październik 2007 Komitet Organizacyjny Zjazdu,
sprawnego przeprowadzenia wyborów do organów Izby i Delegatów
Biuro Izby
na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zgodnie z obowiązującymi
procedurami.

II. Cel ogólny: Kształcenie pielęgniarek i położnych
1.

Monitorowanie jakości
kształcenia do zawodu
pielęgniarki i położnej.

2.

Cały rok
Monitorowanie kształcenia 1. Analizowanie zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe,
podyplomowego pielęgnia- 2. Współpraca z podmiotami realizującymi kształcenie podyplomowe
rek i położnych.
pielęgniarek i położnych,
3. Współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie,
3. Prowadzenie rejestru podmiotów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
4. Kontrola organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych wpisanych do rejestru DORPiP,
5. Udział przedstawicieli Okręgowej Rady w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz monitorujących jakość kształcenia podyplomowego,
6. Sprawowanie nadzoru i funkcji właścicielskich wobec Dolnośląskiego
Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych – Sp. z o. o.

3.

4.

1. Ocena zgodności kształcenia z wymogami prawa przy stwierdzaniu
prawa wykonywania zawodu.
2. Udział DOIPiP w kształceniu studentów kierunku pielęgniarstwa
i położnictwa w zakresie prawa zawodowego i samorządowego.

Prowadzenie działalności
1. Zorganizowanie szkoleń dla pielęgniarek i położnych w zakresie:
szkoleniowej przez DOIPiP - narkomanii, alkoholizmu,
- zapobiegania zakażeniom HIV,
- żywienia człowieka zdrowego i chorego,
- pielęgnowania dzieci i ludzi dorosłych
- zawierania umów cywilnoprawnych z ZOZ,
- prawa i etyki w praktyce pielęgniarki, położnej,
- kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem
Zdrowia,
- zakażeń szpitalnych,
- modeli klasyfikacji pacjenta w kontekście planowania opieki,
- promocji zdrowia,
2. Przygotowanie nowego wydania książki „Prawo w praktyce pielęgniarki i położnej”.
Kierowanie pielęgniarek i
położnych na przeszkolenia
po przerwie w wykonywaniu zawodu.

Cały rok

Cały rok

Okręgowa Rada,
Przewodnicząca
Sekretarz
Rada
Sekretarz DORPiP

Zespół ds. kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Rada
Prezydium DORPiP
Komisje i Zespoły Problemowe
Dyrektor biura

Radcy Prawni

1. Informowanie zainteresowanych o zasadach odbywania przeszkole- Cały rok
nia po ponad 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.
2. Współpraca z placówkami przyjmującymi pielęgniarki i położne na
przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu.
3. Wydawanie zaświadczeń pielęgniarkom i położnym po odbytym
przeszkoleniu.

Rada
Dyrektor biura

III. Cel ogólny: Promowanie zawodów pielęgniarki i położnej i integrowanie środowiska.
1.
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Organizowanie imprez
1. Uroczystości z okazji Dnia Pielęgniarki, Położnej:
promujących zawody pielę- -Msza św. w Katedrze Wrocławskiej
gniarki i położnej.
- Konferencja szkoleniowo - naukowa
-artykuły okolicznościowe w Biuletynie „W Cieniu czepka”
2. Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Moja mama pielęgniarka/ moja
mama położna”.

I półrocze

Rada
Komisja Kształcenia
Dyrektor biura

W CIENIU CZEPKA

Informacje DOIPiP
2.

Współpraca z organizacja- 1. Kontynuacja współpracy z przedstawicielami władz lokalnych i krami rządowymi, samorządo- jowych,
wymi i pozarządowymi
3. Współpraca z urzędami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz
kobiet, rodzin oraz zawodów pielęgniarki i położnej,
4. Promowanie II Ogólnopolskiego Plebiscytu Konkursu na Pielęgniarkę, Pielęgniarza, Położną roku 2006, organizowanego przez Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
5.Współdziałanie z Organizacjami Związkowymi i Towarzystwami
Naukowymi działającymi na rzecz pielęgniarek i położnych.

3.

Organizowanie wsparcia
i możliwości wymiany
doświadczeń w grupie
zawodowej pielęgniarek
i położnych.

Cały rok

1. Organizowanie cyklicznych konferencji dla kierowniczej kadry w pie- Cały rok
lęgniarstwie i położnictwie,
2. Spotkania z pełnomocnymi przedstawicielami DORPiP,
3.Pomoc prawna dla pielęgniarek i położnych.

Okręgowa Rada

Okręgowa Rada
Przewodnicząca,
Sekretarz
Radcy Prawni

IV. Cel ogólny: Realizowanie innych zadań ustawowych samorządu.
1.

Upowszechnianie zasad
zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki
Położnej RP

1.Rozpowszechnianie „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położ- Cały rok
nej RP” w zakładach opieki zdrowotnej.
2. Publikowanie materiałów związanych z etyką w Biuletynie „W cieniu
czepka”
2. Propagowanie zasad etyki zawodowej na spotkaniach z pielęgniarkami i położnymi.
3. Przygotowanie i druk zasad kodeksu etyki zawodowej w formie kalendarza na rok 2008.

Okręgowa Rada,
Redakcja biuletynu,

2.

Dbanie o wysoki poziom realizacji zadań zawodowych
przez pielęgniarki i położne
indywidualnie praktykujące

1. Propagowanie idei samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych.
2. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnych, grupowych i specjalistycznych praktyk pielęgniarki/położnej,
3. Nadzór nad wykonywaniem indywidualnej, grupowej i specjalistycznej praktyki pielęgniarki/położnej.

Cały rok

Okręgowa Rada,
Pracownicy biura,
Zespół ds. Kontroli Indywidualnych Praktyk

3.

Prowadzenie i uczestniczenie w konkursach na
stanowiska kierownicze
w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej.

1. Wskazywanie przedstawicieli DORPiP do prowadzenia i uczestnictwa w postępowaniach konkursowych.
2. Szkolenie przewodniczących komisji konkursowych z zakresu procedury konkursowej,
3. Współpraca z organizatorami konkursów.

Cały rok

Okręgowa Rada,
Pracownicy biura

4.

Prowadzenie ewidencji
pielęgniarek i położnych.

1. Wydawanie prawa wykonywania zawodu,
2. Wymiana prawa wykonywania zawodu,
3. Prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych,
4. Skreślanie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Cały rok

Okręgowa Rada,
Dział Ewidencji.

Cały rok

Okręgowa Rada

1. Kierowanie pracą komisji 1. Realizacja zadań zgodnie z planami pracy Komisji i Zespołów.
i zespołów problemowych 2. Składanie sprawozdań przed DORPiP
V. Cel ogólny: Pomoc materialna dla członków DOIPiP.
1.

Pomoc finansowa członkom 1. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego zgod- Cały rok
DOIPiP.
nie z regulaminem zatwierdzonym przez Okręgową Radę.
2. Przyznawanie zapomóg losowych zgodnie z regulaminem
3. Udzielanie pomocy finansowej pielęgniarkom i położnym odchodzącym na emeryturę
4. Prowadzenie Kasy Pożyczkowej przy DOIPiP.
5. Inne formy pomocy w miarę możliwości finansowych Izby.

Okręgowa Rada,
Zespół ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
Komisja Socjalna,
Zarząd kasy pożyczkowej.

VI. Cel ogólny: usprawnianie pracy merytoryczno-organizacyjnej biura DOIPiP.
1.

Obsługa administracyjno-biurowa wyborów na V
kadencję

2.

Ciągłe podnoszenie jakości 1. Rozwiązywanie wszystkich spraw i problemów zgłaszanych przez
pracy biura DOIPiP we
petentów z należytą starannością i w terminie,
Wrocławiu.
2. Usprawnianie organizacyjne pracy biura na poszczególnych stanowiskach pracy,
3. podnoszenie kwalifikacji pracowników –kierowanie na kursy i szkolenia, umożliwienie nauki w formach pozaszkolnych.
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1.Przygotowanie list wyborczych, zawiadomień o wyborach raz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia wyborów
w rejonach,
2. Organizacja Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego,
3. Zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej zjazdu.

Cały rok

Dyrektor i pracownicy biura

Cały rok

Dyrektor i pracownicy biura
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STANOWISKO PRAWNE

DODATEK Z TYTUŁU PRACY
W SZPITALNYM ODDZIALE
RATUNKOWYM
Czy pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalnym oddziale ratunkowym przysługuje dodatek
w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

Wrocław 30.01.2007 r.
Zgodnie z treścią art. 32ł ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm. ) pracownikom wykonującym zawód medyczny
zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej)
przysługuje dodatek w wysokości 30%
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy. Natomiast
pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem
wyjazdowym przysługuje
dodatek w wysokości 20%
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za
każdą godzinę pracy.
Dla celów obliczenia dodatku, godzinową stawkę
wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, dzieląc
miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego
wynikającą z osobistego zaszeregowania
pracownika przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym
miesiącu (art. 32 j ust. 6 ).
Z powołanego wyżej przepisu wynika,
że dodatki do wynagrodzenia przysługują
określonym pracownikom zatrudnionym
w takich jednostkach organizacyjnych jak
w pogotowiu ratunkowym lub pomocy doraźnej.
Mogą to być więc jednostki samodzielne,
funkcjonujące jako zakłady opieki zdrowotnej lub wchodzące w skład struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o ratownictwie medycznym
pojawiły się jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w skład
których wchodzą:
1) szpitalne oddziały ratunkowe,
2) zespoły ratownictwa medycznego,

Można przyjąć, że szpitalne oddziały ratunkowe stanowią pomoc doraźną (jednostkę wymienioną w art. 32ł ustawy o zoz),
z uwagi na realizowane przez nie zadania
zdefiniowane w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.
1410 ).
Szpitalne oddziały ratunkowe udzielają świadczeń opieki zdrowotnej osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
i są wymienione jako komórki organizacyjne składające się na opiekę doraźną w załączniku nr 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16 lipca
2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych
zasad ich nadawania ( Dz.U. Nr 238, poz.
2402 ze zm).
Mając na uwadze powyższe, należy
uznać, że pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalnym
oddziale ratunkowym przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy – zgodnie z art. 32ł ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
ze zm.).

R
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Podzielam stanowisko Pani Agnieszki
Sieńko zawarte w odpowiedzi na pytanie
lekarza zamieszczonej w Gazecie Lekarskiej z listopada 2006.
Alicja Haczkowska
radca prawny

PODATKI
Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie zmiany przepisów, które
mają wpływ na rozliczenie naszych podatków. Dokonano wielu zmian w ustawac h o p o dat k ac h d o c h o d ow yc h,
w ustawie o spadkach i darowiznach
oraz ustawie o podatku od czynności
cywilnoprawnych. Zmianie uległy niektóre przepisy Ordynacji podatkowej,
wprowadzając nowe uprawnienia, ale
i obowiązki dla podatników.
Bez zmian pozostaje skala podatkowa z podatkami w wysokości 19%,
30% i 40%. Odmrożone zostaną jednak progi podatkowe. Pier wszy będzie na poziomie 43.405,00 zł drugi
85.528,00 zł. Podwyższona do 572,54
ma być kwota zmniejszająca podatek.
Wyższe będą też pracownicze koszty
uzyskania przychodu, z jednego miejsca
pracy 1.302,00, a z kilku miejsc 1.953,23.
Po j aw i ł a s i ę n o wa u l g a , p o d at n i cy b ę dą mogli odlic z yć od podatku 12 0,0 0 na ka żde w yc how y wa ne dziecko – tzw. ulga prorodzinna.
Ulga przysługuje na dzieci do 25 lat,
pod warunkiem, że się uczą i nie zarobią więcej w ciągu roku niż kwota wolna od podatku, tj. w 2007 r – 3.013,00
zł.
Do ulgi tej mają prawo oboje rodzice. Przy rozliczeniu rocznym za 2007 r.
(odpowiedni PIT ), rodzice będą mogli odliczyć jednorazowo od podatku
kwotę 120,00 zł na każde dziecko (pod
warunkiem jak wyżej). Jest to, niestety, kwota na oboje rodziców, co oznacza, że 120,00 zł może odliczyć jedno
z nich lub oboje po 60,00 zł. Z ulgi tej
skorzystają także samotne matki, które
rozliczają się ze swoimi dziećmi.
Wyłączenia dotyczą rodziców, którzy prowadza działalność gospodarczą i płaca ryczałt lub 19-procentowy
podatek liniowy. Ulga prorodzinna nie
dotyczy także osób, które nie składają
zeznania rocznego, np. rolników.
Wolne od podatku będą alimenty na
rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku
życia oraz dzieci bez względu na wiek,
które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny.
Opodatkowane nie będą też alimenty na r zecz innych osób, zasądzo ne pr zez S ą d, d o w ys o ko ś c i ni e przekraczającej miesięcznie 700,00.
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dokończenie na str. 8

2007 – ZYSKAMY CZY STRACIMY.
Zwolnione z podatku bę dą świad czenia wypłacane bezrobotny m s k i e r o w a ny m d o w y ko ny w a nia prac sp o ł ec znie u ż y tec znyc h.
Honorowi kr wiodawcy b ę dą mogli
odliczać od dochodu wartość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew do wysokości 6% dochodu.
Od bieżącego roku ułatwione będzie
przekazywanie 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Podatnicy nie będą już musieli samodzielnie dokonywać wpłaty darowizny, wystarczy, że w zeznaniu rocznym wskażą dane jednej wybranej przez siebie
organizacji, a Urząd Skarbowy zajmie
się przekazaniem pieniędzy.
Polacy pracujący za granicą bę dą mogli obniżyć podstawę opodatkowania za każdy dzień poby tu za
granicą , w którym pozostają w stosunku pracy, o k wotę odpowiada jącą 30% diety określonej dla prac owników w podróż y s ł użbowej.
Od 1 stycznia 2007 roku za nieprawidłowo pobrane zaliczki na PIT będzie
odpowiadał wyłącznie płatnik. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyć tylko
tej zaliczki i wysokości, do której pobrania był zobowiązany pracodawca.
Wspólne rozliczenie mał żonków:
Ar t. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w nowym brzmieniu (obowiązującym od
01.01.2007 r) przewiduje, że małżonkowie (pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy),
między któr ymi istnieje pr zez cał y
rok podatkowy wspólność majątkowa,
mogą być na wniosek - wyrażony we
wspólnym zeznaniu rocznym - opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot
określonych w art. 26 (odliczenia od
dochodu).
Przepis wyraźnie jednak wskazuje,
że wspólność majątkowa będzie musiała trwać cały rok. Inaczej wspólne
opodatkowanie będzie niemożliwe.
Przywilej wspólnego opodatkowania
dochodów małżonków będzie wyłączony w razie istnienia między małżonka-
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mi (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej.
Spadki i darowizny zwolnione z podatku będą w obrębie I grupy pokrewieństwa.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w zakresie podatku od spadków i darowizn wprowadzonymi ustawą z dnia 16 listopada 20 0 6 roku
(obowiązującymi od 01 stycznia 2007
r), najbliższa rodzina nie będzie musiała płacić tego podatku. Aby jednak ze z wolnienia skor zystać, ko nieczne będzie złożenie w urzędzie
skar bow ym spec jalnego z awiado mienia SD-Z1. Do składania takiego
zawiadomienia są zobowiązani nabywcy rzeczy lub praw majątkowych
(małżonek, wstępni, zstępni, rodzeńst wo, pasierb, ojczym i macocha).
W zawiadomieniu należy podać dane
dotyczące daty powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – dzień
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
a także miejsca i celu składania zgłoszenia, dane identyfikujące spadkodawc ę, darczyńc ę lub inną osobę,
od której lub po której została nabyta własność wraz z adresem jej zamieszkania.
Na złożenie takiego zawiadomienia
podatnik ma miesiąc czasu. Dodatkowo
należy pamiętać, iż w przypadku, gdy
przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki
pieniężne – ich otrzymanie należy udokumentować dowodem przekazania
na rachunek bankowy nabywcy albo
na jego rachunek prowadzony przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Istnieją jednak dwie sytuacje, gdy takiego zawiadomienia składać nie trzeba. Pier wsza z nich występuje, gdy
przekazanie majątku nastąpi na podstawie aktu notarialnego. Druga natomiast, gdy wartość nabytego majątku
nie przekracza 9.637,00 zł. Kwota ta
jest obliczana oddzielnie dla każdego
z darczyńców, ale równocześnie dla
każdego z nich wszystkie darowizny
dokonane w okresie pięciu kolejnych

lat są sumowane.
Jednakże, jeśli podatnik nie złoży
zawiadomienia, nie skorzysta ze zwolnienia. Będzie musiał zapłacić podatek na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, czyli w zależności od wartości
przekazywanej darowizny lub spadku
według stawek 3, 5 lub 7 proc.
Ustawodawca zdecydował również o
likwidacji niektórych zwolnień. Z dniem
01 stycznia 2007 r trzeba będzie między innymi zapłacić podatek od nabycia
w drodze darowizny praw do rachunku
oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej. Podatek zapłacą
w takim przypadku małżonek, zstępni
i wstępni. Ze zwolnienia nadal korzystać będzie rodzeństwo oraz osoba
pozostająca faktycznie we wspólnym
pożyciu małżeńskim z posiadaczem
rachunku oszczędnościowo-kredytowego, pod warunkiem przeznaczenia
środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe.
Ustawodawca „przewidział” także
kary dla „zapominalskich”. W przypadku nie zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego, zostanie ona opodatkowana nowa stawką tzw. sanacyjna,
w wysokości 205 niezależnie od grupy
podatkowej.
Jako uzupełnienie dla całkowitego z wolnienia darowizn i spadków
w najbliższej rodzinie wprowadzono
zwolnienie dla pożyczek rodzinnych.
Wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych będą pożyczki pieniędzy dokonywane między małżonkami,
wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem,
pasierbem, macochą i ojczymem, pod
warunkiem:
– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
właściwemu organowi podatkowemu w
terminie 14 dni od daty dokonania czynności oraz udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową lub
przekazem pocztowym. Jednocześnie
pozostawiono dotychczasowe zwolnienie dla osób należących do I grupy
podatkowej w rozumieniu ustawy o po-
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datku od spadków i darowizn, do której poza osobami wymienionymi wyżej
należą jeszcze teściowie. Tym zwolnieniem objęte są pożyczki do kwoty
9.637 zł liczonej w okresach 5-letnich.
Pożyczki od innych osób skorzystają ze zwolnienia, jeżeli łączna kwota
lub war tość pożyczek otrzymanych
w okresie kolejnych 3 lat nie przekroczy: 5.000 zł od jednego podmiotu,
łącznie nie więcej niż 25.000 zł od wielu podmiotów.
Opodatkowanie kwot ponad kwot
wolnych od podatków w ynosi 2% .
W przypadku nie zgłoszenia do urzędu skarbowego pożyczki, a po jej ujawnieniu przez urząd, zostanie nałożona
kara – 20% stawka sanacyjna.
Zasady opodatkowania dochodów
ze sprzedaży mieszkań:
Od 01 stycznia 2007 roku podatek z
tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% osiągniętego dochodu
zamiast dotychczasowych 10% uzyskanego przychodu. Co oznacza, że
zapłacimy 19% podatek od uzyskanego dochodu.
Nowe zasady opodatkowania mają
zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw,
nabytych od 1 stycznia 2007 roku. Natomiast do praw i nieruchomości nabytych przed tym dniem będą miały
zastosowanie dziś obowiązujące regulacje.
Od 2007 roku przy odpłatnym zbyciu nieruchomości lub ich części oraz
udziału w nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uży tkowego
oraz prawa do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej, prawa
wieczystego użytkowania gruntów czy
innych rzeczy, podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw
majątkowych a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych
dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
W związku z tym przy sprzedaży
nieruchomości będzie można uwzględniać koszty uzyskania przychodów.
Jednak kosztami tymi będą mogły być
tylko udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady poczynione w czasie
posiadania tych rzeczy i praw majątkowych.
Podatek tr zeba bę dzie zap ł acić
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w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastą piło
odpłatne zbycie. Warto zaznaczyć, że
dochodu ze sprzedaży nieruchomości
nie będzie można łączyć się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.
Gdy odpłatne zbycie nastąpi w drodze
zamiany nieruchomości lub praw, dochód trzeba będzie ustalać u każdej
ze stron umowy.
Opodatkowanie 19-proc. podatkiem
z tytułu zbycia nieruchomości nie będzie miało zastosowania w dwóch przypadkach. Jeden wystąpi, gdy budowa i
sprzedaż budynków mieszkalnych oraz
sprzedaż gruntów i prawa wieczystego
użytkowania gruntów jest przedmiotem
działalności gospodarczej podatnika.
Drugi będzie w sytuacji, gdy przychód
ze sprzedaży nieruchomości i praw
stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych
produkcji rolnej.
Zlikwidowana została tzw. ulga odsetkowa, co oznacza, że podatnicy,
którzy w przyszłości kupią mieszkanie
na kredyt, stracą możliwość odliczania
odsetek. Tylko osoby, które zaciągnęły
kredyt czy pożyczkę na własne lokum
w latach 2002-2006, będą miały prawo
do kontynuowania odliczenia.
Prawo do odliczania od dochodu
wydatków na spłatę odsetek od tego
kredytu (pożyczki) ma przysługiwać
do upływu terminu spłaty określonego
w umowie o kredyt czy pożyczkę. Jako ostateczny termin korzystania z ulgi
wskazano 31 grudnia 2027 roku. Co
roku, do 31 grudnia, minister finansów
ogłosi w drodze obwieszczenia wysokość kwoty limitu w celu określenia
tej części kredytu (pożyczki), od której podatnikowi przysługuje prawo do
odliczenia odsetek. Obecnie kwota ta
wynosi 189.000,00 zł.
Ulga odsetkowa polega na tym, że
podatnik może odliczyć od podstawy
opodatkowania, tj. od dochodu, wydatki poniesione w danym roku podatkowym na spłatę odsetek od kredy tów i pożyczek mieszkaniow ych.
Odliczeniu nie podlega więc wydatek
na spłatę kapitału, a jedynie coroczne
wydatki poniesione na spłatę odsetek
od niego.
Opłata skarbowa: Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225,
poz. 1635) opłatę skarbową będzie
można uiścić jedynie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgo-

tówkowo – na rachunek tego organu.
Tym samym od 1 stycznia 2007 r. nie
będzie możliwe wnoszenie tej opłaty
za pomocą znaków opłaty skarbowej
lub urzędowych blankietów wekslowych, jak było to możliwe do końca
2006 r. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej
jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. A zatem opłatę trzeba dokonywać
gotówką w kasie właściwego urzę du miasta lub w formie bezgotówkowej na rachunek tego urzędu miasta.
I tak we Wrocławiu opłatę skarbową
wpłaca się na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia (przelew bankowy albo
pocztowy - dodatkowo powiększona
o koszty przelewu) lub gotówkowo kasach Urzędu Miejskiego (na Nowym
Targu, ul. Kiełbaśnicza, ul. Zapolska).
Kolejną zmianą wartą podkreślenia jest
pobieranie opłaty skarbowej w chwili
złożenia wniosku w sprawie dokonania czynności, wydania zaświadczenia itp., a nie w chwili dokonania czynności czy wydania zaświadczenia jak
miało to miejsce do końca roku 2006.
Ponadto w przypadku, gdy wniosek
podatnika nie zostanie uwzględniony lub rozpatrzony tzn. jeżeli mimo
zapłacenia opłaty nie zostanie dokonana czynność urzędowa lub nie zostanie wydane zaświadczenie, będzie
się on mógł ubiegać o zwrot opłaty
skarbowej. Będzie on jednak dokonywany tylko i wyłącznie na wniosek
podatnika, któr y składając wniosek
o zwrot tej opłaty zobowiązany będzie dołączyć dowód jej uiszczenia.
Nowa ustawa zmieniła także o p ł at y z a p o s zc ze g ó lne c z y n ności. Niestet y są one większe.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na inne, „poza podatkowe” zmiany.
To w szczególności dłuższy o dwa
tygodnie płatny urlop macierzyński.
Przy urodzeniu pierwszego dziecka wymiar urlopu wynosi 18 tygodni,
przy każdym następnym dziecku – 20
tygodni. W przypadku urodzenia się
bliźniaków, trojaczków, czworaczków
– 28 tygodni.
Zmiana ta dotyczy także tych matek,
które urodziły swoje dziecko lub dzieci w ubiegłym roku, ale do tej pory nie
wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego i teraz chciałyby to zrobić.
Opracowała:
radca prawny
Ewa Stasiak

W CIENIU CZEPKA

Historia i teraźniejszość
Szanowne Czytelniczki
i Czytelnicy!
Ocalmy od zapomnienia: ludzi, wyjątkowe wydarzenia, szpitale, przychodnie, szkoły medyczne i pamiątki z nimi związane, a także fotografie, kroniki, zapiski
i inne dokumenty. Przywołajmy z pamięci wydarzenia
z przeszłości i odtwórzmy historie pielęgniarstwa, położnictwa i całej służby zdrowia na Dolnym Śląsku.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim we
Wrocławiu zwraca się do Państwa z prośbą o nadsyłanie na adres Izby wspomnień, życiorysów pielęgniarek
i położnych, które w szczególny sposób zapisały się
Tak szybko zapominamy o historii, nawet
o tej, z której możemy czerpać doświadczenie,
naukę, z której możemy być dumni. W magazynie Dolnośląskim Zdrowie nr 17 z grudnia
2006, stycznia i lutego 2007 roku w artykule
prezentującym Wydział Zdrowia Publicznego, na którym obecnie kształci się pielęgniarki i położne, zapomniano o fakcie, że szkoła

w naszej pamięci, uczestniczyły w wyjątkowych wydarzeniach, wpływały na kształt ówczesnej służby zdrowia. Mile widziane będą fotografie lub inne dokumenty
z krótkim opisem wydarzeń, których dotyczyły.
Otrzymane od Państwa materiały będziemy publikować w kolejnych numerach biuletynu „W cieniu czepka”, a w przyszłości wykorzystamy je do większego
opracowania i ewentualnego opublikowania w innej
formie.
Liczymy na Państwa pomoc w odtwarzaniu historii
naszych zawodów!!!

„niszowym”. Takie określenie, w odniesieniu
do tematu pielęgniarstwo, zostało użyte przez
redakcję magazynu, w mojej ocenie, niezasadnie. W magazynie powinno się znaleźć miejsce
dla tematów pielęgniarskich bo Akademia jest
również naszą uczelnią. Sprostowanie ewidentnych błędów powinno zostać zamieszczona na
łamach czasopisma, które te błędne informa-

Elżbieta Garwacka Czachor

kształcenia do zawodu pielęgniarki powinny
być mocne, mamy bowiem bogatą historię. Mamy się czym chwalić. Pielęgniarstwo w Polsce
przechodziło wszakże te same koleje co w innych krajach Europy. Mamy w swojej historii,
podobnie jak w Europie, przykłady organizowania pomocy chorym przez zakony ze świadomością, że niezbędne jest dobre przygotowa-

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
– KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK
WE WROCŁAWSKIEJ SZKOLE PIELĘGNIARSKIEJ
PRZY UL. K. BARTLA.
przy Bartla była siedzibą najstarszej, pierwszej, na tak zwanych ziemiach odzyskanych,
szkoły pielęgniarskiej. W artykule napisano,
że budynek przy Bartla, Akademia Medyczna przejęła po szkole położnych. Byłam nauczycielem w szkole pielęgniarskiej przy ulicy Bartla, dyrektorem tej szkoły, osobą która
przekazała, realizując Uchwałę Samorządu
Województwa Dolnośląskiego, aktem darowizny, mienie szkoły na rzecz kształcenia pielęgniarek i położnych w Akademii Medycznej.
Obecnie jestem nauczycielem zatrudnionym
na Wydziale Zdrowia Publicznego, kierownikiem Zakładu, członkiem Rady Wydziału,
członkiem Senatu AM we Wrocław. Uważam
za swój obowiązek, mam do tego również moralne prawo, by dokonać sprostowania przekłamania historii, z jakim mamy do czynienia we
wskazanym artykule. Uznaję to za potrzebne,
ważne – Magazyn Dolnośląski Zdrowie jest
wprawdzie wydawany w niewielkim nakładzie ale powstaje przy współpracy AM we
Wrocławiu i czytany jest w środowisku akademickim oraz przez pracowników ochrony
zdrowia, pielęgniarki i położne. Dla nas pielęgniarek, pielęgniarstwo nie jest tematem
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cje opublikowało, tak stanowi prawo prasowe.
A jednak tak się nie stało!
Historię trzeba znać, pamiętać. Pamięć
bowiem jest wykładnią ludzkiej tożsamości.
Ona nas kształtuje, tworzy naszą tożsamość,
rozumianą jako proces ustawicznej oscylacji
między obrazem uświadomionej przeszłości
i wyobrażonej wizji przyszłości. Bez niej, nie
ma rozumienia istoty i znaczenia współczesności. Kim bylibyśmy nie znając swoich korzeni? O ile bylibyśmy ubożsi nie korzystając
z doświadczenia? Brak poczucia tożsamości
utrudnia życie, a niejednokrotnie uniemożliwia
je. Warto zatem przypomnieć historię kształcenia pielęgniarek, bo jest mało znana, nawet
jak wskazuje na to ów artykuł w Zdrowiu,
w środowisku nauczycieli akademickich, którzy dziś zajmują się kształceniem pielęgniarek.
Czy nasze młodsze koleżanki, studentki będą
posiadały tożsamość zawodową? Przypominam zatem, nie rozpoczęliśmy kształcenia do
zawodu pielęgniarki od chwili zjednoczenia
Polski z Unią Europejską, ani nawet od momentu rozpoczęcia tego kształcenia w Akademii Medycznej.
Polska to kraj, w którym tradycje kultury

nie do pielęgnowania w drodze przekazywania
wiedzy, czyli kształcenia.
W czasie kiedy w Europie rodził się ruch reformatorski w pielęgniarstwie, kiedy powstała pierwsza szkoła (1860 r.), Polacy walczyli
o niepodległość. Uwaga i energia uciśnionego
narodu, skupiła się na odzyskaniu niepodległości. Jednak pielęgnowanie rannych żołnierzy
i powstańców, którymi zajmowały się z pobudek patriotycznych, ochotniczo, w czasie
powstań i wojen kobiety świeckie w Polsce,
w pewnym sensie torowało drogę laicyzacji
pielęgniarstwa, będącego wcześniej domeną
zakonów. Laicyzacja i kształcenie to dążenie
do pielęgniarstwa zawodowego. Zawodowe
pielęgniarstwo i zorganizowane kształcenie do
zawodu, to idea ruchu reformatorskiego w ówczesnej Europie.
W literaturze przedmiotu, pierwszeństwo
przypisuje się Florencji Nightingale i założonej przez nią w Londynie szkole. Warto jednak
przypomnieć nazwiska polskich prekursorek
kształcenia świeckich osób przygotowywanych
do pielęgnowania. Należy do nich Klementyna
z Tańskich Hofmanowa założycielka Towarzystwa Patriotycznej Dobroczynności Pań Pol9
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skich (1830) oraz Kazimiera Gruszczyńska,
która w ramach działania Towarzystwa, zainicjowała szkolenie dziewcząt. Celem tego szkolenia było przygotowanie do pracy z chorymi,
zarówno w domach jak i w szpitalach.
Warto również przypomnieć wydaną w Polsce w 1775 roku Konstytucję Szpitalną, stanowiła ona bowiem jedyne tego rodzaju w Europie rozwiązanie całego systemu organizacji
ochrony zdrowia. Była to próba ostatecznego
usunięcia anarchii z gospodarki szpitali. Miała
ona również zakończyć plagę znachorów i szarlatanów i braku właściwej opieki – pielęgnowania. Niestety, jak to często bywało w Polsce,
wcześniej i później a i obecnie, na dobrym prawie się skończyło. Znajomość tej części historii pozwala mi twierdzić, że mamy swój wkład
w reformę pielęgniarstwa europejskiego.
Jednak dopiero po odzyskaniu niepodległości mógł w Polsce nastąpić rozkwit szkolnictwa
pielęgniarskiego. W okresie międzywojennym
powstały szkoły w Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Wrocław znalazł się jednak poza granicami Polski. Historia pozbawiła nas, tego co
było dane innym regionom- kształtującej się
ewolucyjnie kultury kształcenia pielęgniarek.
Pierwsza szkoła pielęgniarska na Dolnym
Śląsku, na tak zwanych ziemiach odzyskanych
powstała, ze zrozumiałych powodów dopiero
po zakończeniu II wojny światowej.
Wracając do okresu międzywojennego warto przypomnieć osiągnięcia polskiego pielęgniarstwa, Ustawę o Pielęgniarstwie uchwaloną 21 lutego 1935 r. W rozwoju polskiego
zawodowego szkolnictwa pielęgniarskiego,
w okresie międzywojennym miał swój udział
na początku Amerykański Czerwony Krzyż,
potem Polski Czerwony.
Ustawę o Pielęgniarstwie i wkład Czerwonego Krzyża w rozwój szkolnictwa pielęgniarskiego wspominam nie bez powodu. Ustawa
i tradycja zawodowa oraz doświadczenie organizatorów powojennego kształcenia zawodowego, wyniesione z lat międzywojennych, miało istotny wpływ na kształt i kierunki rozwoju
powojennego pielęgniarstwa we Wrocławiu.
Kiedy w końcu roku 1946 rozpoczęły się prace nad utworzeniem szkoły pielęgniarskiej we
Wrocławiu nie było tu przecież na czym budować. Powojenny Wrocław to miasto zniszczone
i wyludnione. Poczucie tymczasowości i nieufności wobec niemieckiej historii towarzyszyło
wrocławianom w pierwszych powojennych latach. Atmosfera braku wiary w stabilność Polskości Wrocławia musiała poważnie zaważyć
nad procesem odradzania się miasta. Odbudowa trwała wiele lat i przebiegała powoli i opornie. Jednak już na początku drogi odbudowy
miasta i jego społeczności, w tamtych warunkach, udało się stworzyć prawdziwą szkołę pielęgniarską i to graniczy z cudem. Możliwe było
to, między innymi dzięki temu, że pielęgniar10

ki, które znalazły się we Wrocławiu, posiadały
tożsamość zawodową. One podarowały, nowej
szkole, swoje doświadczenie, wyniesione ze
szkół z okresu międzywojennego, swoją wiedzę o funkcjonowaniu szkoły, o nauczaniu zawodu, wreszcie o pielęgnowaniu.
W imię porządku i prawdy historycznej należy wspomnieć, że w listopadzie 1945 roku
odbył się pierwszy wykład na Uniwersytecie
Wrocławskim, na którym wśród 6 wydziałów
funkcjonował Wydział Lekarski.
Inicjatorem powstania szkoły pielęgniarskiej była prof. dr hab. Hanna Hirszfeldowa..
Pierwsze słuchaczki zostały przyjęte w nowej
placówce 5 maja 1947 roku.
Szkoła powstała w budynku opuszczonego Szpitala Maltańskiego, który obecnie jest
siedzibą Wydziału Zdrowia Publicznego przy
ul. K. Bartla. Szkołę utworzył i utrzymywał
do końca 1949 roku Polski Czerwony Krzyż.
Nosiła ona wówczas nazwę Szkoła Pielęgniarstwa P.C.K. we Wrocławiu. Szkoła funkcjonowała na podstawie prawnej jaką była, wspomniana wcześniej, Ustawa o Pielęgniarstwie
z 1935 roku. Ustawa była aktem obowiązującym jeszcze wiele lat później. Uchylona została
dopiero Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 roku. Na pierwszy kurs przyjęto
28 uczennic. Protektorat naukowy nad szkołą
objęła prof. Hanna Hirszfeldowa. Była również
wykładowcą na pierwszym kursie. Personel
pielęgniarski stanowiły w przeważającej części absolwentki Szkoły Pielęgniarstwa PCK
w Warszawie, które po różnych perypetiach
życiowych związanych z przeżyciami wojennymi, znalazły się we Wrocławiu. Dyrektorem
szkoły była Jadwiga Gumowska, kierownikiem
szkolenia praktycznego Maria Pyrek, kierownikiem szkolenia teoretycznego Jadwiga Górska. Zgodnie z Ustawą funkcje kierownicze
pełniły pielęgniarki. Pielęgnowania powinna
uczyć pielęgniarka. Pierwszymi nauczycielkami, wówczas nazywanymi instruktorkami,
były: Wilhelmina Szlemingier, Jadwiga Miracka-Niżankowska, Irena Świdzińska, Stanisława Gaber, Maria Gojło, Jadwiga Romanowska,
Irena Rondo, Urszula Wojciechowska, Halina
Zabłocka, Maria Gonet. Stanisława Kierzkowska, Elżbieta Daszkowska-Krupowa. To osoby
znane nie tylko z działalności nauczycielskiej,
również z działania na rzecz wrocławskiej,
warszawskiej, polskiej Służby Zdrowia oraz
różnych innych działań na rzecz pielęgniarstwa. Wilhelmina Szlemingier, później wieloletnia dyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa Dziecięcego we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28.
Została w latach 90 XX wieku odznaczona orderem Florencji Nihtingale. Jadwiga Świdzińska była później wieloletnią pielęgniarką przełożoną w Szpitalu Ginekologiczno-położniczym im. Św. Anny przy ul. Glinianej 22. Była
również założycielką Polskiego Towarzystwa

Pielęgniarskiego we Wrocławiu. Jedną ze znaczących postaci w historii szkoły jest również
Małgorzata Wilkońska. Długoletnia instruktorka, a następnie dyrektorka szkół pielęgniarstwa
w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ( w latach
1952-1956). Nie sposób opisać w krótkim artykule wszystkich zasług wspominanych osób
i wspomnieć wszystkich ważnych dla historii
szkoły postaci pielęgniarek.
W 1947 roku, przy przyjęciu do szkoły
wymagana była tzw. „mała matura” wymagania te były wysokie jak na ówczesne czasy. W tamtych realiach historycznych, szkoła
pielęgniarska stawiająca przed kandydatkami
wymóg małej matury i szczególna troska o jakość kształcenia, którą zapewniali wszyscy
nauczyciele w tym, wysokiej klasy specjaliści
medycyny, nauczający w tej szkole, to wyraz
przypisania pielęgniarce ważnej roli społecznej przez animatorów wrocławskiej szkoły
przy ul. Bartla.
Okres szkolenia trwał 2,5 roku i składał się
z naprzemiennych okresów teorii i praktyki.
Wymiar godzin kształcenia był wysoki, przekraczał 5000 godzin. Znaczący wymiar godzin
przeznaczono na praktyczną naukę zawodu.
Zawsze praktyczna nauka była, w przygotowaniu do zawodu pielęgniarki, bardzo ważnym,
pierwszoplanowym elementem tego procesu.
Tak być powinno i obecnie.
Wśród słuchaczek II kursu znalazła się Maria Moszoro (Moszoro-Partyka), która w latach 1967 do 1984 była dyrektorem Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa przy
ulicy Krakowskiej. Wiele absolwentek szkoły
piastowało ważne dla pielęgniarstwa funkcje.
Wiele nauczycielek tej szkoły było również jej
absolwentkami.
Pierwsze absolwentki, 25 pielęgniarek,
opuściło szkołę 3 lipca 1949 roku. Wręczenie
dyplomów odbyło się w auli Politechniki Wrocławskiej. W kronice szkoły znalazł się zapis:
„absolwentki szkoły wykazują się pełną świadomością rangi społecznej wykonywanego
przez siebie zawodu”.
Od 1 stycznia 1950 roku, zarządzeniem
Ministra Zdrowia szkoła została przejęta na
własność Państwa Polskiego. W tym samym
roku powstała po wydzieleniu się ze struktury Uniwersytetu, Wrocławska Akademia
Medyczna.
W końcu lat 50-tych rozpoczęło się systematyczne podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycielek przez różnego rodzaju
studia. Działanie te wynikały z przekonania,
że nawet najlepszy specjalista w swojej dziedzinie, potrzebuje dodatkowych umiejętności
pedagogicznych, metodycznych by odnosić
sukcesy w nauczaniu. Program kształcenia od
początku funkcjonowania szkoły często ulegał
zmianom. Wprowadzano nowe przedmioty,
wycofywano inne, nastąpiły zmiany w ukłaW CIENIU CZEPKA
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dzie praktycznej nauki zawodu. Ewaluacja jest
wszakże niezbędnym czynnikiem dobrze zorganizowanego procesu kształcenia. W latach
60-tych zmieniono cenzus kandydata. Powstało
5-letnie liceum na podbudowie szkoły podstawowej. Takie były ponoć potrzeby społeczne
ale był to niezgodne z obowiązująca Ustawa
o pielęgniarstwie. Równolegle ze szkoleniem
pielęgniarek w systemie dziennym w 1962
roku założone zostało Liceum Medyczne dla
Pracujących. Funkcjonowało do 1982 roku.
Kandydatki do tej szkoły przyjmowane były
na podstawie świadectwa ukończenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarstwa. W szkole przy Bartla nigdy nie funkcjonowała taka szkoła, ale istniały
one w innych miejscowościach Dolnego Śląska. Nauka w tym liceum trwała początkowo
4 lata, a od 1974 roku 3 lata.
W 1974 roku w związku z ciągle rosnącymi
potrzebami i stałym brakiem kadry pielęgniarskiej. Akademia Medyczna w porozumieniu
z Wojewódzkim Wydziałem Zdrowia i Opieki
Społecznej i dyrekcją szkoły, wystąpiła z inicjatywą utworzenia przy Zespole Szkół Medycznych 2-letniego policealnego Medycznego
Studium Zawodowego. Akademia Medyczna
zapewniła kadrę wykładowców przedmiotów
klinicznych, częściowo sale wykładowe oraz
oddała dla słuchaczek MSZ Dom Słuchacza
zlokalizowany nieopodal przy ul. Rosenbergów (obecnie ul. Parkowa). Szkoła od 1969
roku stanowiła bazę szkoleniową, początkowo
dla Studium Pedagogicznego Średnich Szkół
Medycznych, później dla Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej we Wrocławiu ale
i w Lublinie, Poznaniu. Była kuźnią kadry pedagogicznej szkół pielęgniarskich.
W 1977 roku prof. dr Hanna Hirszfeldowa została wybrana patronką szkoły. Był to
dowód uznania jej ogromnego wkładu w powstanie szkoły. Ufundowano sztandar szkoły
oraz tablicę pamiątkową patrona szkoły. Tablica i sztandar obecnie są wyeksponowane
w holu I piętra w budynku Wydziału Zdrowia
Publicznego.
W maju 1978 rok odbyła się uroczystość
XXX-lecia. Szkoła otrzymała liczne odznaczenia, które umieszczono na sztandarze szkoły:
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowa
Odznaka PCK, Medal Akademii MedycznejAcademia Medica Vratislaviensis Polonia.
Również w roku 1978 powstał na Akademii
Medycznej Wydział Pielęgniarski. Na wydziale
kształcono absolwentki szkół pielęgniarskich,
które po ukończeniu studiów zyskiwały tytuł
magistra pielęgniarstwa. Proces powstawania
wydziałów kształcących pielęgniarki na poziomie magisterskim, wymaga szerszej niż możliwości tego artykułu prezentacji. Warto jednak,
zauważyć że był to efekt długiej pracy, całego
środowiska zawodowego pielęgniarek. Uczest3 (185) 2006

niczyło w tych działaniach wiele światłych pielęgniarek reprezentujących wspólny paradygmat. Nauczyciele akademiccy rekrutowali się
z pośród pracowników szkoły a i obecnie wielu nauczycieli AM było nauczycielami szkoły
przy Bartla lub jej uczniami.
W 1993 roku otwarto w Zespole Szkół Medycznych Wydział Ratownik Medyczny. Była
to wówczas jedna z pierwszych szkół tego typu w Polsce.
W latach 90 w ramach dostosowania kształcenia do wymogów Europejskich rozpoczęto
zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek
w Polsce. W 1992 roku wstrzymano rekrutacje do 5-letnich liceów medycznych. Ostatnie
absolwentki liceum puściły szkołę przy Bartla
w 1996 roku. W 1993 roku w miejsce 2 letniego
medycznego studium powstało tak jak w całej
Polsce 2,5-letnie medyczne studium.
W grudniu 1995 roku szkoła przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Centrum
Edukacji Medycznej w Warszawie. W wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu wytypowano 6 szkół, w tym szkołę we Wrocławiu przy
ul. Bartla. W wytypowanych szkołach miała
być prowadzona innowacja pedagogiczna.
We wrześniu 1966 roku w szkole rozpoczęto kształcenie pielęgniarek według nowego
trzyletniego programu zgodnego z wymogami
(ICN) Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.
Nowy program był realizacją postanowień Europejskiego Porozumienia w sprawie Kształcenia Pielęgniarek sporządzonego w Strasburgu 25 października 1967 roku a podpisanego
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez
prezydenta RP Lecha Wałęsę. Porozumienie
Strasburskie jest podstawą prawną aktów obowiązujących współcześnie.
W maju 1997 roku szkoła obchodziła 50-lecie istnienia, uroczystości zostały zaplanowane
na jesień tego roku. Niestety latem Wrocław,
jak i cała południowo-zachodnia Polska, został
dotknięty klęską żywiołową, jaką była powódź.
Mimo obrony przed żywiołem, szkoła uległa
częściowemu zniszczeniu.
Od 1 stycznia 1999 zmianie uległy realia
funkcjonowania szkoły. Do czynników w istotny sposób zmieniających te realia należy zaliczyć: zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty,
na skutek których kształcenie trwające minimum 3 lata mogło być realizowane wyłącznie
w strukturach szkolnictwa wyższego; wejście
w życie Ustawy o Wyższych Szkołach Zawodowych; zmiana podległości szkół, wynikająca
z restrukturyzacji administracji kraju.
Od 1 stycznia 1999 zmienił się więc organ
prowadzący, którym zgodnie z reformą administracji kraju stał się Samorząd Województwa
Dolnośląskiego. Zmiana ta zaowocowała wieloma problemami dla szkolnictwa medycznego.
Urzędnicy samorządowi, pod hasłami ekonomii, przy braku świadomości specyfiki kształ-

cenia pielęgniarek i znaczenia tego kształcenia
dla społeczeństwa, wdrożyli działania w wyniku, których nastąpił cały szereg niepomyślnych
dla kształcenia pielęgniarskiego zdarzeń.
W czerwcu 1999 roku szkołę opuściły I absolwentki 3-letniej szkoły pielęgniarskiej.
Dyplom zawodowy został szczególnie starannie przygotowany. W związku z zakończeniem pierwszego etapu nad budową nowego modelu kształcenia pielęgniarek, dyrektor
szkoły otrzymał listy gratulacyjne od Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Kontynuowano kształcenie według 3-letniego programu innowacyjnego w kolejnych
latach. Niestety pomimo podpisanego porozumienia Strasburskiego i zobowiązania się Polski do powszechnego wdrożenia od roku 2000
kształcenia zgodnego z dyrektywami unijnymi,
Samorząd Województwa nie wyraził zgody na
kontynuowanie, tej formy kształcenia. W wyniku tego w 2000 roku znowu dokonano naboru
do 2,5-letniego pomaturalnego MSZ. Historia
kołem się toczy. Znowu, jak po II wojnie, mieliśmy dobre prawo, porozumienie Strasburskie
ratyfikowane przez Rząd Polski, oraz doświadczenie wyniesione z innowacji pedagogicznej
ale rzeczywistość okazała się inna.
Zmieniał się system kształcenia, tak jak
wielokrotnie w historii tej szkoły, ale jedno
pozostawało niezmienne, przekonanie o potrzebie zachowania dobrej jakości w kształceniu. W tamtym czasie we Wrocławiu zostały
zlikwidowane, bądź były w likwidacji wszystkie pozostałe szkoły pielęgniarskie.
Równocześnie AM w roku akademickim 2000/2001 dokonała pierwszego naboru na nowo uruchomione studia licencjackie
na Wydziale Pielęgniarskim, kierunek pielęgniarstwo. Tym samym Akademia rozpoczęła kształcenie przeddyplomowe, którym nigdy
wcześniej się nie zajmowała. Niestety, również
program kształcenia, na tych nowo otwartych
studiach był niezgodny z wymogami porozumienia Strasburskie. Nabór był niewielki liczył
24 osoby, ale prawdopodobnie był powodem
braku pozytywnej decyzji Ministerstwa Zdrowia w sprawie uruchomienia Wyższej Szkoły
Medycznej we Wrocławiu. Ministerstwo stało
wówczas na stanowisku, że w ośrodkach akademickich nie należy uruchamiać szkół wyższych kształcących do zawodu pielęgniarki.
Wniosek oczekiwał na decyzje a czas mijał.
Kolejny nabór do szkoły pielęgniarskiej przy
Bartla stanął pod znakiem zapytania. Samorząd Województwa uzasadniał niechęć do
udzielenia zgody na rekrutację w MSZ, istniejącym na terenie Wrocławia kształceniem
w systemie akademickim.
Pojawił się również pomysł przeznaczenia
historycznego i ostatniego już wówczas miej11
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sca kształcenia pielęgniarek- budynku przy
ul Bartla 5, na inne cele. W roku 2001 jeden
z budynków szkolnych został przekazany Uniwersytetowi Wrocławskiemu na cele Fundacji
Willego Branta, która w ty miejscu nigdy nie
powstała. Wczesną wiosną 2002 roku urzędnicy Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ujawnili w lokalnej prasie zamiar przekazania głównego budynku na rzecz nowotworzonej szkoły dla dzieci zachodnich inwestorów.
Dyrektorka szkoły wsparta działaniami Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przy
osobistym zaangażowaniu przewodniczącej
mgr Elżbiety Garwackiej-Czachor rozpoczęła
działania zmierzające do obrony ostatniej bazy kształcenia pielęgniarek na terenie miasta.
Warto przypomnieć, że w latach 90 funkcjonowało tylko, na trenie byłego województwa
wrocławskiego, 14 szkół przygotowujących
do zawodu pielęgniarki. Szkoła przy ul Karola
Bartla 5, pierwsza szkoła powstała na terenie
tzw. ziem odzyskanych, stała się w roku 2001
ostatnią pielęgniarską, szkołą we Wrocławiu.
Zbliżał się również ustalony Ustawą z dnia
3 lutego 2001 roku (o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej2) termin ostatniej
rekrutacji kandydatów do szkół pomaturalnych
wyznaczony na rok 2002/2003.
W wyniku poczucia ograniczonej szansy na
utworzenie samodzielnej szkoły, wiosną 2001
roku rozpoczęły się rozmowy na temat rozszerzenia rozmiaru kształcenia pielęgniarek we
Wrocławiu przez Akademię Medyczną.
Z inicjatywą wystąpił Dziekan Wydziału
Pielęgniarskiego prof. dr hab. Wiesław Prusek, który zaproponował dyrektorowi szkoły
nawiązanie współpracy. W czerwcu 2001 roku
w szkole przy Bartla dokonano naboru na studia licencjackie, kierunek pielęgniarstwo. Była to pierwsza rekrutacja Akademii Medycznej
w tym historycznym dla wrocławskiego pielęgniarstwa miejscu. Od października równocześnie prowadzono nowo rozpoczęte kształcenie
licencjackie i kontynuowano, wygasające, dotychczasowe kształcenie pomaturalne.
Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej
we Wrocławiu nigdy nie posiadał bazy własnej.
Kształcenie prowadzone było na bazie obcej.
Ostatnio w wynajętych pomieszczeniach Medycznego Studium Zawodowego kierunek położnictwo przy ul. Worcella.
Rozrastający się wydział, który obecnie jest
największym, pod względem liczby studentów,
wydziałem AM, znalazł swoje miejsce w historycznym dla kształcenia pielęgniarskiego
budynku. Stopniowo Akademia Medyczna zajmowała bazę MSZ przenosząc kształcenie do
budynku szkoły przy ul Kazimierza Bartla.
W lutym 2003 roku odbył się ostatni egzamin dyplomowy a 28 lutego Medyczne Studium Zawodowe zakończyło swoją działalność.
Mienie szkoły zostało aktem darowizny prze12

kazane Akademii Medycznej, by mogło w dalszym ciągu służyć kształceniu pielęgniarek.
Po zakończeniu kształcenia i likwidacji szkoły
do budynku sprowadził się cały Wydział Pielęgniarski wraz ze swoim poprzednim gospodarzem Medycznym Studium Zawodowym
kierunek położnictwo z ul. Worcella.
Wcześniej w 2001 roku został utworzony
Zakład Nauki Zawodu.
Minęło 5 lat funkcjonowania Zakładu Nauki Zawodu na Wydziale Zdrowia Publicznego.
Zakład powstał z woli i na podstawie sympatii
oraz zaufania jakim obdarzył profesjonalizm
nauczycieli Medycznego Studium Zawodowego prof. dr hab. Wiesław Prusek, ówczesny
dziekan. Tego zaufania starałyśmy się nie zawieść. W Zakładzie Nauki Zawodu zatrudnionych jest 15 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele
posiadają pełne kompetencje zawodowe, pedagogiczne i duże doświadczenie zawodowe.
Doświadczenie zdobyte we wcześniejszym systemie szkolnym, w którym nauczyciel kształcił
się ustawicznie, rozwijając swoje umiejętności
merytoryczne i metodyczne. Oprócz kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności ofiarowujemy na rzecz ciągłości kształcenia zawodowego
i jego rozwoju swoją tożsamość zawodową.
Nauczyciele zakładu prowadzą zajęcia teoretyczne, ćwiczenia w warunkach symulowanych kształcące, tak ważne dla pielęgniarki,
umiejętności praktyczne. Prowadzimy również
pierwsze w całym cyklu kształcenia zajęcia
praktyczne i organizujemy pierwsze praktyki
zawodowe. Organizujemy część praktyczną
końcowego egzamin licencjackiego. Prowadzimy również zajęcia dla innych kierunków:
ratownictwa medycznego, fizjoterapii, położnictwa.
Staramy się aby nasz udział w kształceniu
w Akademii Medycznej tworzył realną wartość
w postaci dobrze przygotowanego absolwenta. Przyświeca nam idea kształtowania pełnej
świadomości swojej roli zawodowej, tożsamości zawodowej u przyszłych pielęgniarek. Bez
tożsamości nie ma przyszłości dla Pielęgniarstwa Polskiego.
Jolanta Kolasińska
Wiceprzewodnicząca DOIPiP
Pielęgniarka – nauczyciel akademicki
Wydział Zdrowia Publicznego
Akademia Medyczna Wrocław
(Footnotes)
1. Maria Pyrek. Wywiad utrwalony na
taśmie magnetofonowej z okazji X-lecia PTP 18.V. 1967 r. Archiwum Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Hirszfeldowej
2. Dz. U. Nr 16, poz 169, z dnia 9 marca 2001 r.
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Akademicki Szpital
Kliniczny
we Wrocł
Wroc ł awiu
przy ul. Dyrekcyjnej

P

oczątek działalności klinik przy
ulicy Dyrekcyjnej sięga roku
1951. W tym okresie na bazie
szpitala „Bethesda” powstała
II Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
AM. W budynku tym wcześniej mieściły się
oddziały chirurgii i interny, a po ich wysiedleniu w 1951 roku prof. Kazimierz Jabłoński rozpoczął i nadzorował pracę związaną
z odbudową Kliniki, która została oddana
do użytku w 1952 roku. Kierownikiem został jej „budowniczy” Kazimierz Jabłońskiabsolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Po zorganizowaniu zaplecza
laboratoryjnego w 1959 roku rozwinięto
badania naukowe. Obejmowały one szeroki
wachlarz tematów: patofizjologia czynności
porodowej, ciąża przenoszona, zamartwica
płodu, konflikt serologiczny, niepłodność,
histochemia stanów rakowych macicy, radiodiagnostyka, zagadnienia biochemiczne
ciąży, płodu i popłodu. W 1971 roku powstał
Instytut Ginekologii i Położnictwa, któreW CIENIU CZEPKA
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go dyrektorem do 1979 roku był prof. Kazimierz Nowosad. W jego strukturę wchodziły: Klinika Ginekologii
Zachowawczej, którą kierował prof.
K. Jabłoński i Klinika Położnictwa,
którą kierował prof. Andrzej Dzioba.
W 1975 roku kierownikiem Kliniki Ginekologii Zachowawczej został
prof. Mieczysław Ujec. Po rozwiązaniu Instytutu Ginekologii i Położnictwa w 1982 roku zmieniono nazwę na
II Klinika Ginekologii, a od 1994 roku kierownictwo objął prof. Marian
Goluda. W Klinice pracowano nadal
nad diagnostyką biochemiczną i monitorowaniem efektów leczenia raka
jajnika, badaniem regulacji hormonalnej u kobiet przed i w czasie ciąży, badaniem wpływu antykoncepcji
wewnątrzmacicznej na endometrium
i cały ustrój (prof. Jerzy Gerber). Do
ważniejszych osiągnięć naukowych
należały badania w dziedzinie on3 (185) 2006

kologii i endokrynologii ginekologicznej.
Prowadzono badania nad doborem testów
immunohistochemicznych i biochemicz-

nych w diagnostyce i monitorowaniu raka
jajnika i endometrium. Głównymi kierunkami działalności terapeutycznej Kliniki
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były: leczenie operacyjne
skojarzone z chemioterapią raka jajnika, leczenie
operacyjne raka endometrium, sromu, mięśniaków macicy, guzów
niezłośliwych jajników,
zaburzeń statyki narządu płciowego. Leczono
także zaburzenia hormonalne kobiet i dziewcząt,
niepłodność kobiecą, stany zapalne narządu rod-
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nego, endometriozę i adenomiozę, poronienie zagrażające i ciąże pozamaciczne. Do
diagnostyki wprowadzono badania laparoskopowe i histeroskopowe. W 2001 roku kierownikiem II Katedry i Kliniki Ginekologii został dr hab. Marian Gabryś
(od 2003 r. profesor nadzwyczajny AM).
Obecnie głównymi tematami naukowymi
realizowanymi w placówce są: ocena czynników diagnostycznych i prognostycznych
w raku endometrium i jajnika oraz badania
nad endometriozą i adenomiozą. W Klinice
prowadzone są ogólnopolskie kursy doskonalące z zakresu cytologii czynnościowej
i onkologicznej oraz z zakresu ginekologii
operacyjnej. Zorganizowano również sympozjum „chirurgia mikroinwazyjna miednicy mniejszej”. Klinika Położnictwa od 1974
roku działała pod kierownictwem prof. Janusza Woytonia. Obecnie Kliniką Rozrodczości i Położnictwa kieruje dr.hab. Mariusz Zimmer profesor nadzwyczajny AM.
Klinika pełniła zawsze funkcję bazy szkoleniowej zarówno dla studentów Akademii
Medycznej jak i średnich kadr medycznych
położnych i pielęgniarek. Tutaj powstawały
i rozwijały swoją działalność towarzystwa
i koła naukowe. W latach 1954-1967 prof.
K. Jabłoński stworzył pionierską na terenie Polski szkołę rozpoznawania i leczenia
choroby hemolitycznej. Dokonano pierw-

Oddziałł Intensywnej Terapii
Oddzia
Noworodka
Pielę
Piel
ęgniarka Oddział
Oddzia łowa
Barbara Biliń
Bilińska
z zespoł
zespo łem

Oddzia ł Neonatologii
Oddział
Pielę
Piel
ęgniarka Oddzia
Oddziałłowa
Aurelia Kempka z zespoł
zespo łem
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Blok Porodowy – p.o. Po
Połłoż na Oddział
Oddzia łowa
Dorota Bisikiewicz z zespoł
zespo łem
Oddzia ł Po
Oddział
Połłoż niczy – Po
Połłoż na Oddział
Oddzia łowa
Bogusłł awa Wypych
Bogus
z zespoł
zespo łem
dyż
dy
ż urnym oddzia
oddziałł u
oraz Pracowni Endoskopii

Oddzia ł
Oddział
Ginekologiczny
Po łoż na
Poł
Oddziałłowa
Oddzia
Barbara
JaworskaHreczuch
z zespoł
zespo łem
dyż
dy
ż urnym
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szych w kraju transfuzji wymiennych
u noworodków z chorobą hemolityczną
na tle konfliktu Rh. Klinika Położnictwa zapisała się w historii położnictwa
jako miejsce wielu nowatorskich odkryć i sposobów leczenia. Kontynuację
jej działalności przejęła Klinika Rozrodczości i Położnictwa. W latach 80-tych
Klinika Ginekologii i Klinika Położnictwa AM działały w systemie Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5, który
zmienił nazwę w 1999 roku na Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5.
W 1988 roku została powołana Klinika
Neonatologii na bazie oddziału noworodków Kliniki Położnictwa. Kierowała
nią prof. Elżbieta Gajewska, która starała się systematycznie reorganizować oddział. Organizacja oddziału wymagała
wielu zmian, zapoznania się z zasadami nowoczesnej intensywnej opieki nad
noworodkiem, wyposażenia w wysoce
specjalistyczny sprzęt, kształcenia kadry lekarsko-pielęgniarskiej. Współpraca
z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci
wzbogaciła Klinikę w respiratory, pompy
infuzyjne, inkubatory, przewoźny aparat
rentgenowski, przewoźne łóżeczka i wiele innego sprzętu. Pozwoliło to, aby Klinika Neonatologii i opieka nad noworodkiem była na wysokim poziomie. Część
sprzętu Klinika otrzymała z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w wyniku dokonanych przetargów początkowo samodzielnych, a następnie wspólnych z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy. Tak właśnie powstała i działa
Klinika Neonatologii. Obecnym kierownikiem Kliniki jest pani dr n.med. Małgorzata Czyżewska. Oprócz działalności
szpitalnej Klinika prowadzi także działalność naukową i dydaktyczną. Zespół
Kliniki bierze udział w konferencjach
naukowych, szkoleniach i kursach. Niezwykle ważnym elementem działalności Kliniki jest szkolenie studentów. Od
2003 roku wymienione Kliniki działają
w strukturze Akademickiego Szpitala
Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego. W 2003 roku rozpoczęła działalność Klinika Zaburzeń Rozwojowych
Płodu pod kierownictwem prof. Jerzego
Zalewskiego. Głównie zajmuje się diagnostyką wad rozwojowych i leczeniem
stanów związanych z zaburzeniami rozwoju płodu (hypotrofia, małowodzie,
wielowodzie, terapia wewnątrzmaciczna
płodu). Prowadzony jest program badań
prenatalnych, który obejmuje badania
biochemiczne i punkcje diagnostyczne.
Misja Akademickiego Szpitala Klinicznego brzmi: „Jesteśmy po to, żeby le15
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Ambulatorium i Izba Przyjęć
Przyjęć
Połłoż na koordynuj
Po
koordynują
ąca
z zespoł
zespo łem dy
dyż
ż urnym
czyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną.” Szpital w swej strukturze posiada 100
łóżek szpitalnych rozlokowanych na 5 oddziałach. Są to: Oddział Patologii Ciąży,
Położniczy, Ginekologiczny, Położniczo-Ginekologiczny Septyczny, Zaburzeń Rozwojowych Płodu. Posiadamy 40 stanowisk
noworodkowych w oddziałach Neonatologicznym, Patologii Noworodka i Intensyw-

Oddzia ł Patologii Noworodka
Oddział
Pielę
Piel
ęgniarka Oddział
Oddzia łowa
Dorota Andrzejewska
z zespoł
zespo łem dy
dyż
ż urnym

nej Terapii Noworodka. W szpitalu funkcjonuje Blok Porodowy i Blok Operacyjny
wraz z Zespołem Anestezjologicznym oraz
2 Pracownie Endoskopowe. Ponadto świadczone są usługi medyczne w siedmiu Poradniach: Planowania Rodziny i Rozrodczości,
Leczenia Niepłodności, Ginekologiczno-Położniczej, Patologii Ciąży, Endokrynologiczno-Ginekologicznej, Ginekologicznej

dla Dziewcząt, Neonatologicznej i trzech
Pracowniach USG. Prowadzona jest również przykliniczna Szkoła Rodzenia i Punkt
Samobadania Piersi
Opiekę pielęgniarską i położniczą sprawuje 83 położne i 47 pielęgniarek, które
czynnie uczestniczą w szkoleniach, kursach, specjalizacjach i studiach licencjackich i magisterskich podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. W celu poprawy
jakości świadczonych usług we wszystkich oddziałach opieka pielęgniarska

Blok Operacyjny
i Zesp
Zespół
ół
Anestezjologiczny
Połłoż na
Po
Oddziałłowa
Oddzia
Ewa Szkaradziń
Szkaradzińska
i Piel
Pielę
ęgniarka
Oddziałłowa
Oddzia
Maria Konefa
Konefałł Jacaszek
z zespoł
zespo ł ami
dyż
dy
ż urnymi
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i położnicza sprawowana jest wg przyjętych procedur i standardów. Indywidualne
i całościowe podejście do każdego pacjenta
umożliwia prowadzenie Procesu Pielęgnowania w naszym szpitalu. Obecnie staramy
się o nadanie tytułu „Szpitala Przyjaznego
Dziecku”. Ideę takiego szpitala w celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia
dzieci na całym świecie stworzyła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
(UNICEF). Każdy szpital na świecie odznaczony tym tytułem spełnia warunki zawarte
w dokumencie „Ochrona służby zdrowia”
(WHO/UNICEF 1989). Warunki te zostały zawarte w „10 Krokach do udanego Karmienia Piersią” i stanowią podstawę całego
przedsięwzięcia. Na bazie naszego szpitala
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych zorganizowało dwie edycje kursu
dokształcającego dla położnych i pielęgniarek pt: „Wybrane aspekty oceny i wspomagania rozwoju noworodków.”
Największą satysfakcją z naszej pracy
zawodowej jest zadowolenie i uśmiech na
twarzach naszych pacjentek.
Opracowały:
Barbara Bilińska,
Beata Dąbrowska,
Barbara Jaworska-Hreczuch,
Anna Pułka

Oddział
Oddzia ł
Patologii
Ciąż
Ci
ąży
y
Poł
Po łoż na
Oddziałłowa
Oddzia
Anna Puł
Pu ł ka
z zespoł
zespo łem
dyż
dy
ż urnym

OFICJALNE STANOWISKO
MIĘDZYNARODOWEJ RADY PIELĘGNIAREK
Rola pielęgniarek w zapewnieniu opieki
nad osobami umierającymi i ich rodzinami
ICN wspiera Krajowe Towarzystwa – Poparcia dla pielęgniarki w wielodyscyStanowisko ICN dotyczące
Pielęgniarskie w ich dążeniu do:
plinarnym podejściu do opieki nad paRoli pielęgniarek w zapewniecjentami umierającymi i ich rodzinami,
niu opieki nad osobami umie- – Wsparcia pielęgniarek, mających do
rającymi i ich rodzinami
czynienia ze złożonymi zagadnieniami – Promowania opieki pielęgniarskiej, któPielęgniarki są doskonale przygotowane do zaoferowania pełnej współczucia
i wykwalifikowanej opieki nad pacjentami umierającymi i ich rodzinami. ICN widzi rolę pielęgniarek jako fundamentalną
w podejściu paliatywnym, którego celem
jest zredukowanie cierpienia i podniesienie
jakości życia dla osób umierających i ich rodzin przez wczesne rozpoznanie, identyfikację i monitorowanie bólu oraz fizycznych,
socjalnych, psychologicznych, duchowych
i kulturowych potrzeb.
3 (185) 2006

opieki paliatywnej związanej ze śmiercią i umieraniem, wliczając w to pełną
współczucia i wykwalifikowaną opiekę
podczas ostatniego etapu życia, poszanowanie woli pacjenta, etycznych standardów i norm kulturowych w towarzyszeniu umieraniu związanych z umieraniem
oraz kierowanie wsparcia i pomocy w
pogodzeniu się ze śmiercią dla członków
rodziny w domu, szpitalu, hospicjum,
domu opieki i innych miejscach gdzie
udzielana jest opieka terminalna,

ra szanuje etniczne i kulturowe zasady
oraz narodowe ustawodawstwo dla pielęgniarek,
– Wzmacniania uczestnictwa pielęgniarek
w dyskusjach, strategiach i ustawodawstwie związanym z kwestiami umierania
i śmierci, wliczając w to opiekę nad pacjentem umierającym i jego rodziną,
– Promować włączenia do podstawowych
podyplomowych (specjalistycznych)
17

ICN
programów nauczania pielęgniarstwa
następujących zagadnień; rozumienia
paliatywnego podejścia, umiejętności
w ocenianiu i monitorowaniu bólu, respektowania kulturowych wartości, poszanowania prawa umierającego pacjenta
do podejmowania świadomych decyzji,
w tym prawo do wyboru lub odmowy leczenia oraz prawo do godnej śmierci.
Tło problemu:
Coraz częściej (udzie żyją dłużej, a przy
tym mają różne przewlekłe i złożone choroby, które ograniczają normalne funkcjonowanie. „Paliatywne” podejście ma wiele
do zaoferowania tak ludziom jak i ich rodzinom. Pielęgniarki są odpowiedzialne za
bycie kompetentnymi i wykwalifikowanymi w opiece nad pacjentami umierającymi
i ich rodzinami.

Osoby umierające i ich rodziny posiadają własne kulturowe przekonania i wartości. Pielęgniarki muszą uwzględniać wrażliwość kulturową oraz opiekę holistyczną,
która respektuje duchowe i religijne przekonania. Troskliwe i współpracujące środowisko, które uznaje nieuchronność śmierci,
pomaga członkom rodziny zaakceptować
i pogodzić się ze stratą i rozpaczą. Postęp
w procedurach przedłużających życie oraz
zmiany w społecznych wartościach dotyczących jakości życia, zwiększyły etyczne
dylematy w pielęgniarstwie. Bieżące debaty
głównie skupione są na eutanazji, Jednakże inne kwestie, takie jak zatrzymanie lub
wycofanie się z leczenia, zalecenia pacjenta i wybory, a także „wola życia” i obawy
o jakość życia są również ważne.
Rola pielęgniarek i innych pracowników
ochrony zdrowia w opiece nad osobami

umierającymi wciąż jest dyskutowana, pielęgniarki muszą orientować się w bieżących
kwestiach i ustawodawstwie dotyczącym
zagadnień ostatniego etapu życia.
Uśmierzanie bólu i łagodzenie cierpienia jest fundamentalnym obowiązkiem pielęgniarstwa, pielęgniarki są profesjonalnie
przygotowane do monitorowania bólu, opieki paliatywnej i pomagania ludziom w pogodzeniu się z rozpaczą, śmiercią i umieraniem. Wysoka jakość opieki podczas ostatniego etapu życia niezwykle przyczynia się
do spokojnej i godnej śmierci oraz dodaje
wsparcia członkom rodziny w pogodzeniu
się z ich losem i rozpaczą.
Przyjęto w 2000, poprawiono w 2006
Powiązane stanowiska ICN:
– Pielęgniarki a Podstawowa Opieka Zdrowotna
– Pielęgniarki a Prawa Człowieka

Serdeczne podziękowania dla personelu Kliniki Anestezjologii
i Intensywnej Terapii we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 1A
pod kierownictwem prof. Andrzeja Küblera za pełne poświęcenia
uratowanie życia i troskliwą opiekę nad moim Ojcem Józefem
Rachubikiem składa córka,
Bożena Filipiak

Wyrazy ogromnej wdzięczności za profesjonalną opiekę,
za okazaną pomoc i serdeczność w czasie wielokrotnego
pobytu mojego Taty, Józefa Rachubika w Klinice Chirurgii
Przewodu Pokarmowego i prof. Marty Strutyńskiej-Karpińskiej
oraz wszystkim niewymienionym z nazwiska pracownikom
Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Traugutta 57/59
składa
Bożena Filipiak
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Promocja zdrowia

Teresa Sycz
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego
ul. J. M. Hoene – Wrońskiego 24/25, 50-376 Wrocław

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ ZANIM ZACZNIEMY
„UPRAWIAĆ” PROMOCJĘ ZDROWIA
WSTĘP
Ogromny postęp naukowy, techniczny, rozwój medycyny w XX i początku XXI wieku nie zdołał rozwiązać wielu problemów dotyczących starzejącego się społeczeństwa polskiego.
Na stan zdrowia Polaków wpływ ma
wiele czynników, między innymi:
– zubożenie społeczeństwa
– osłabienie, a nawet brak zdolności
adaptacyjnych do nowej sytuacji polityczno-społeczno-ekonomicznej
– nieumiejętność radzenia sobie ze
stresem
– słaba kreatywność
– pozostawanie wiernym wartościom
socjo-kulturowym nieadekwatnych
do współczesnych warunków
– rozwój chorób cywilizacyjnych
(choroby układu krążenia, udary
mózgowe, choroby nowotworowe
i inne)
– brak programów pomocy wyjścia
z trudnych sytuacji
– brak bazy, przeszkolonego personelu, który zrozumie sens działań
aktywizujących, zwłaszcza osoby
starsze.
Problemy u wielu osób zaczynają
się po osiągnięciu 50-ciu, 60-ciu, 70-ciu lat. Są one związane z osobowością, aktywnością zawodową, trybem
życia, stanem zdrowia. Przejście na
emeryturę, zauważenie symptomów
wcześniej bagatelizowanych chorób,
zmniejszenie poczucia potrzebności
(np.: wnuki są już samodzielne) powoduje odsuwanie się od otaczającego
świata, powolne zamykanie się w sobie. Ogarnia ich zniechęcenie, niemoc, zaczyna się ucieczka w chorobę,
w którą coraz bardziej pogrążają się,
stronią od jakichkolwiek kontaktów,
nawet z najbliższymi. Stają się bierni, niezdolni często do samodzielnej
egzystencji, pełni „niemego” buntu,
popadając w tak zwany zespół psycho-organiczny.
Często w takim stanie trafiają na oddziały szpitalne. Leczenie takich pa3 (185) 2006

cjentów jest długotrwałe, kosztowne
i często najnowocześniejsze leki nie są
w stanie przywrócić ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Niedocenianie na tym etapie rehabilitantów, psychologów, psychoterapeutów w procesie leczenia powoduje iż to pielęgniarka musi pełnić funkcję nie wynikającą
z jej powinności zawodowych.
Interesujący jest fakt, że większość
pielęgniarek jako uzupełnienie swojej
wiedzy wybiera studia pedagogiczne
a nie pielęgniarskie. Świadczyć to może, jak ważną rolę w procesie leczenia
stanowi edukacja zdrowotna pacjenta
i jego rodziny.
Pozwolę sobie na stwierdzenie, że
studia pedagogiczne dają pielęgniarce lepsze podstawy psychologii, pedagogiki niż posiadające szeroki blok
programowy w tych przedmiotach studia pielęgniarskie. Może to odgrywać
ogromną rolę w pracy w zreformowanej i reformowanej służbie zdrowia,
gdzie pielęgniarka musi pełnić funkcję
psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, wychowawcy.
CO TO JEST
PROMOCJA ZDROWIA?
Dzisiaj promocję zdrowia określa
się jako jednolity proces zmierzający do poprawy i utrzymania ludzkiego zdrowia, który składa się z trzech
nierozłącznych elementów:
1. edukacja zdrowotna
2. zapobieganie chorobom
3. ochrona zdrowia
Edukacja zdrowotna – stanowi
podstawowy element promocji zdrowia, ma doprowadzić do zapoznania
się z celami działań na rzecz zdrowia
oraz zapobiegania chorobom przez
wpływ na zachowania osobnicze, postawy i wskazywania korzyści płynących z zachowania zdrowia. Działania
w zakresie edukacji zdrowotnej polegają nie tylko na dostarczaniu wiedzy,
ale też na uczestnictwie we wspólnym
działaniu (czynniki osobiste, kulturo-

we, społeczne, ekonomiczne, fizyczne,
polityczne).
Zapobieganie chorobom – wyróżniamy trzy etapy:
1. profilaktyka pierwotna – zapobieganie powstawania choroby lub
uzależnienia poprzez zmiany norm,
środowiska, stanu zdrowia,
2. profilaktyka wtórna – wstrzymanie powstawania i rozwoju choroby
poprzez wczesne wykrywanie, diagnozowanie, skuteczne leczenie,
3. profilaktyka trzeciorzędowa – minimalizacja powikłań i kalectwa jakie mogą powstać w wyniku choroby (rehabilitacja, zapewnienie właściwej jakości życia).
Ochrona zdrowia – oznacza zbiór
działań, w tym głównie całościową politykę zdrowotną, która ma wpłynąć
na ułatwienie dokonania indywidualnego wyboru, lepszego z punktu widzenia poprawy i zachowania zdrowia,
zmian w zakresie indywidualnego
ryzyka zdrowotnego i odporności na
czynniki szkodliwe, rozwijanie technologii nieszkodliwych dla zdrowia.
Ochroną zdrowia kierują następujące mechanizmy:
– ustanawianie prawa wspierających
zdrowie przepisów
– ustanawianie zasad tworzenia polityki ukierunkowanej na zdrowie
i zapobieganie chorobom.
KRYTERIA
DOBORU PERSONELU
Organizując grupę, która przeszła
przeszkolenie z zakresu: co to jest
promocja, czym się zajmuje, co ma na
celu, kogo ma dotyczyć, a której zadaniem jest edukacja zdrowotna, należy
pamiętać jak ważne są następujące
umiejętności:
– dobry kontakt z ludźmi
– umiejętność przyznawania się do
własnych błędów
– umiejętność jasnego wyrażania
swoich poglądów
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wyobraźnia
empatia
świadomość własnych wartości
nie ocenianie innych ludzi np. „Jesteś głupi, bo...”
– umiejętność słuchania, szczególnie tego, co zawarte jest „między
wierszami”
– nagradzanie aktywności uwagą
i odpowiednimi słowami np. „dobrze to ujęłaś, „to ważne, o czym
mówisz....”
– chęć zrozumienia np. „to musi być
trudne, szczególnie, jeśli wszyscy
cię namawiają”
– chęć pomocy.
Zanim zaczniemy „uprawiać”
profilaktykę należy:
– poznać dobrze świat i ludzi, z którymi będziemy pracować (ich wartości, potrzeby, zainteresowania)
– postawić sobie należy realistyczne cele
– zaangażować w swoje działania
jak największa liczbę osób, z którymi styka się człowiek (rodzina,
koledzy)
– poznać informacje dotyczące chorób, leczenia, profilaktyki
– zaprosić do współpracy lekarzy,
dietetyczki, psychologów.
Przygotowując program profilaktyczny pamiętać należy:
– dobrze przygotowany program profilaktyczny obejmuje również zajęcia z rodzinami
– rodzina powinna być poinformowana o działaniach leczniczych, terapeutycznych, profilaktycznych
– rodzina może potrzebować wskazówek dotyczących opieki
– niektóre rodziny mogą mieć problem z np. pielęgnacja, karmieniem,
rehabilitacją.
Cel, analiza edukacji, kryteria
procesu
Celem edukacji prowadzonej przez
pielęgniarki są działania:
– skierowane na przygotowanie ludzi
i ich rodzin do „życia z chorobą”
– instruowanie, jak zapobiegać skutkom choroby i ich nawrotom
– wyjaśnianie, jak zapobiegać ponownej hospitalizacji
– instruowanie, jak prowadzić „samokontrolę” i „ samoopiekę”
– udzielanie porad rodzinom pacjenta
odnośnie pielęgnacji i opieki.
Przed rozpoczęciem programu
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wszystkie pielęgniarki powinny:
– zostać przeszkolone w wyżej wymienionym zakresie
– otrzymać lub przygotować materiały pomocnicze do prowadzenia
edukacji zdrowotnej
– kwalifikacje podnosić w ramach
szkoleń wewnątrz oddziałowych
– edukację prowadzić wśród wszystkich pacjentów i ich rodzin
– karty edukacji prowadzi osoba odpowiedzialna za program (lider
grupy).
Analiza edukacji: dobre strony:
Pacjent:
• większa satysfakcja, wiedza, umiejętności
• lepszy kontakt z pielęgniarką
• posiada niezbędną wiedzę na temat
choroby, jej nawrotom i niepożądanym powikłaniom
• rodzina pacjenta jest przygotowana
do pielęgnacji chorego
Pielęgniarka:
• podnosi standard usług pielęgniarskich
• poprawia komunikację między pielęgniarką a pacjentem
• mobilizuje pielęgniarki do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
• daje zadowolenie i satysfakcję
• tworzy właściwą atmosferę w trakcie hospitalizacji
KRYTERIA PROCESU
Pielęgniarka uczy pacjenta w następujący sposób:
• zapoznaje z ogólnymi informacjami
dotyczącymi istoty choroby
• informuje o możliwości wystąpienia
powikłań choroby
• pomaga w zrozumieniu zależności
między zaostrzeniem a: stresującym
trybem życia; paleniem papierosów;
błędami dietetycznymi; nieregularnym przyjmowaniem leków
• uczy chorego obserwować swój organizm, radzić sobie ze stresem
• kształtuje u chorego postawę akceptacji i odpowiedzialności za swoje
zdrowie i życie
• ukazuje znaczenie współpracy z lekarzem, dietetyczką, pielęgniarka
• ocenia poziom wiedzy pacjenta na
temat choroby
• prowadzi edukację chorego dostosowaną do wieku, stanu pacjenta,
posiadanej wiedzy za pomocą do-

stępnych metod i środków edukacyjnych
• oddziaływuje na ich stosunek do
życia.
Pozytywny stosunek do życia powinien wynikać ze świadomości, że
ma ono sens w każdych okolicznościach, i że każdy potrafi ów cel życia odkryć. Jeśli ludzie dostrzegą sens
istnienia, potrafią wznieść się ponad
chorobę i zły los.
Ludzie opiekujący się chorymi mogą pomóc odnaleźć sens życia, zachęcając ich do rozmowy, zadając otwarte pytania i stosując aktywne słuchanie.
Człowiek, który wierzy w pozytywny sens ostateczny – niezależnie od
jego charakteru – potrafi łatwiej odnaleźć sens aktualny w sytuacjach pozornie beznadziejnych, ponieważ ma
jak gdyby wbudowany kompas wskazujący ów sens. A według Viktora
Frankla „sens” występuje jako:
1. sens ostateczny – to świadomość,
we wszechświecie istnieje porządek
i że każdy z nas stanowi jego cząstkę.
Ostatecznego sensu nigdy nie można
udowodnić, osiągnąć, zrozumieć. Jest
on sprawą wiary, założenia i osobistego przeżycia. Ludzie mogą wybierać czy chcą żyć tak, jak gdyby stanowili cząstkę celowego przyjaznego wszechświata, czy też jak gdyby
życie było chaotyczne, bezplanowe
i wrogie.
Pomocna w osiągnięciu pozytywnego stosunku do życia jest wiara
w istnienie jakiegoś użytecznego celu, łączącego nasze istnienie z resztą
wszechświata.
2. sens aktualny – może osiągnąć
każdy człowiek. Umożliwia on osiągnięcie poczucia spełnionej egzystencji. Sens można odnaleźć poprzez to,
co robimy, co przeżywamy, jaką postawę przyjmujemy w obliczu nieuniknionej tragedii.
Odnalezienie sensu aktualnego pozwala powiedzieć „tak” w obliczu nieszczęścia i dopatrzyć się sensu w sytuacjach pozornie bezsensownych.
Piśmiennictwo u autorki.
Teresa Sycz
Pielęgniarka
ds. Jakości Usług Medycznych
mgr Zarządzania Instytucjami
Opieki
Zdrowotnej i Społecznej
W CIENIU CZEPKA

Model opieki
Dokończenie na str. 22

HOLISTYCZNY MODEL OPIEKI I PIELĘGNACJI KOBIET
OPEROWANYCH Z POWODU SCHORZEŃ GINEKOLOGICZNYCH
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drowie wg WHO, to kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan
człowieka, a nie tylko brak choroby lub
kalectwa. Wartość zdrowia zostaje tu wyraźnie
wzbogacona, bowiem zdrowie oznacza zdolność
do prowadzenia życia sensownego i twórczego, satysfakcjonującego danego człowieka. Analiza rozumienia i definiowania zdrowia i choroby w medycynie wskazuje na postęp w rozwoju myślenia
przeciwstawnego technologicznemu sposobowi
podejścia do pacjentki. Przejawia się chociażby
w innym traktowaniu chorej pacjentki, przywracając jej status podmiotu, a nie jedynie przedmiotu
działań medycznych.
W ujęciu holistycznym zdrowie jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym wzajemnie zależne od siebie aspekty fizyczne, psychiczne i duchowe.
W holistycznym modelu opieki i pielęgnacji,
położna występuje jako dawca a pacjentka jako
biorca opieki. Treścią roli zawodowej położnej są
różnorodne zachowania i czynności określane jako
funkcje zawodowe, przy wykonywaniu, których
obowiązują normy zawodowe, określone przez
Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej
jako ogólne zasady postępowania zawodowego.
W opiece okołooperacyjnej położna realizuje zadania przez:
• świadczenie opieki i zarządzanie opieką — ocenia potrzeby, planuje opiekę, dokumentuje proces pielęgnowania;
• uczenie pacjentek — ocenia indywidualną wiedzę i umiejętności niezbędne dla zachowania
zdrowia;
• realizację roli członka zespołu medycznego —
współpracuje z członkami zespołu w zakresie
pielęgnacji i opieki nad pacjentką
• działania na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej — wdraża innowacyjne metody pracy.
Celem działań podejmowanych na rzecz
podmiotu opieki jest:
• pomaganie podopiecznej w rozwiązywaniu problemów wynikających z zaistniałej choroby;
• pomaganie podopiecznej w rozwiązywaniu
problemów wynikających z jej indywidualnej
reakcji na zastosowane metody leczenia i postępowania;
• stosowanie zabiegów ustalonych w planie terapii;
• usprawnienie fizyczne, psychiczne, społeczne;
• motywowanie pacjentki do podejmowania świadczeń odpowiedzialności za swoje zdrowie;
• przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji;
• wzmacnianie i potęgowanie zdrowia;
• zapobieganie chorobom.
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ażnym elementem w nawiązywaniu
pierwszego kontaktu z pacjentką
jest wizerunek zawodowy położnej.
W procesie budowania pozytywnego wizerunku
zawodowego, pierwsze 90 sekund kontaktu położnej z pacjentką może decydować o kształcie relacji
w przyszłości, a także o sukcesie w pielęgnowaniu. Na podstawie tego, co pacjentka widzi, słyszy
i czuje w interakcji z położną — włączając w to
wcześniejszą jej wiedzę i doświadczenie z innymi położnymi — buduje ona swoją opinię o niej.
Autokreacja jako metoda budowania wizerunku
sprzyja skutecznemu porozumieniu się z innymi
ludźmi. Najlepsze rezultaty w porozumiewaniu
osiągają osoby, których komunikaty zawierają potwierdzenie pozytywnych cech rozmówcy. Położna okazująca uznanie dla mocnych stron pacjentki
i koncentrująca się wokół pozytywnych aspektów
jej życia, mimo choroby, ma większe szanse na porozumienie z pacjentką i skuteczne pielęgnowanie.
Pacjentka okazująca zainteresowanie i uznanie dla
pozytywnych cech wizerunku zawodowego położnej ma większą szansę na udaną relację. Warto zaznaczyć, że wizerunek zawodowy położnej
jest dziełem całej grupy zawodowej, a nie tylko
pojedynczej jednostki.
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a prawidłowy przebieg zarówno zabiegu operacyjnego, jak i okresu pooperacyjnego, ma wpływ między innymi stopień przygotowania pacjentki do operacji. Mówiąc o przygotowaniu chorej do zabiegu
operacyjnego, należy mieć na uwadze przygotowanie fizyczne i psychiczne na każdym z jego
etapów tj. dalszym i bliższym, określanych też
jako pośrednie i bezpośrednie. Każdej kobiecie,
która musi poddać się operacji, towarzyszy wiele obaw, wątpliwości i lęków, ponieważ dotyczy
ona najbardziej intymnej strony jej ciała — narządu płciowego. Przygotowując chorą do operacji, należy pamiętać o podmiotowym traktowaniu
pacjentki i indywidualnym podejściu. Działania
zespołu terapeutyczno-pielęgnującego muszą się
wzajemnie uzupełniać, z zachowaniem podziału na określone czynności i zachowania, wynikające z kompetencji i uprawnień zawodowych.
Chcąc ułatwić kobiecie akceptację czekającej ją
operacji, dobrze jest omówić z nią przebieg okresu pooperacyjnego, a w nim czas leżenia w łóżku, możliwość korzystania z pomocy personelu
medycznego i rodziny, sposobu odżywiania oraz
zasadności wczesnych ćwiczeń gimnastycznych
w łóżku. Ponadto należy wcześniej nauczyć pacjentkę wykonywania wszystkich tych ćwiczeń,
które mogą być przydatne w okresie wczesno-

pooperacyjnym np.: ćwiczeń kończyn, ćwiczeń
oddechowych i efektywnego kaszlu. Oprócz tego
wskazane jest informacja o możliwościach zwalczania bólu po operacji.

W

czesny okres pooperacyjny obejmuje pierwsze trzy doby po zabiegu.
Jest to okres, w którym pacjentka wymaga szczególnej, troskliwej i intensywnej opieki ze strony położnych, aż do momentu
ustabilizowania się podstawowych parametrów
życiowych. Okres ten wpływa na przebieg całego okresu pooperacyjnego, proces gojenia się rany pooperacyjnej i powrót pacjentki do zdrowia.
Szczególnie wnikliwie obserwuje się układ oddechowy, krążenia, moczowo-płciowy, pokarmowy,
ranę pooperacyjną oraz zwalcza ból. Sprawą niezmiernie ważną dla samopoczucia pacjentki jest
troska o wygodną pozycję ciała przy wykonywaniu różnych czynności i zabiegów pielęgnacyjnych, a także zapewnienie intymności podczas
oddawania moczu i wykonywania toalety ciała.
W trakcie obserwacji i wykonywania zabiegów
przy pacjentce konieczne jest zwracanie uwagi na
jej skargi i zachowanie pacjentki. Na tej podstawie można wnioskować o jej samopoczuciu oraz
czy i na ile personel medyczny spełnia jej oczekiwania. Ważny jest też kontakt z rodziną, a jeśli
pacjentka sobie tego życzy, umożliwienie bezpośrednich spotkań i rozmów telefonicznych. W całym okresie pooperacyjnym należy zwrócić uwagę
na to, aby obserwacja pacjentki była prowadzona
aktywnie, wnikliwie i krytycznie.

P

odejmowane przez położne zadania
i czynności są możliwe dzięki kontaktowi dotykowemu z pacjentką. Szczególnego znaczenia nabiera dotyk w działaniach
na rzecz pacjentek będących po operacji. Położna poprzez dotykanie pacjentki po operacji może
określić m. in.: napięcie mięśniowe, wielkość narządów oraz zmiany kształtu, wielkości organów
i narządów, lokalizację i charakter bólu, stopień
ciepłoty skóry, tętnienie naczyń, rozległość obrzęków, obecność otworów fizjologicznych i patologicznych w skórze, rodzaj i napięcie skóry. Każda
położna powinna posiadać wiedzę i umiejętności
w zakresie szeroko rozumianego komunikowania
się, w tym także dotyku, co umożliwi jej rozpoznanie stanu i świadome wykorzystanie dotyku
z uwzględnieniem różnych zmiennych takich jak:
wiek, stan pacjentki i jej nastawienie, mających
wpływ na postrzeganie dotyku zarówno przez
pacjentkę jak i położną. Zalecana jest celowa i aktywna postawa położnej, która wspólnie z pacjent21
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ką przygotowuje ją do tego typu czynności, przy
których dotyk jest niezbędny. Podstawowym krokiem w tej sytuacji jest poinformowanie pacjentki
o celowości, konieczności i sposobie wykonywania danej czynności.

S

zczególnie ważnym aspektem opieki są
działania profilaktyczne. W okresie około i pooperacyjnym działania profilaktyczne, podejmowane są celem uniknięcia powikłań pooperacyjnych takich jak: krwawienia, zakrzepica, zakażenia, niedrożności, zapalenia płuc,
zapalenie otrzewnej oraz następstw unieruchomienia (odparzenia, odleżyny, przykurcze, zalegania
moczu, zalegania wydzieliny oskrzelowej).
Działania profilaktyczne to profilaktyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, profilaktyka zakażeń, przeciwodleżynowa i rehabilitacyjna.
Wszystkim działaniom profilaktycznym powinna towarzyszyć edukacja pacjentek. Edukacja
jest jednym ze złożonych działań podejmowanych
przez położne na rzecz podopiecznych. Na realizację składają się różne działania położnej, są to
zarówno jednorazowe, okazjonalne czynności
w postaci krótkiej informacji lub instruktażu,
jak i działania podejmowane w ramach procesu
nauczania opartego na gruntownym rozpoznaniu
deficytu wiedzy i umiejętności pacjentki. Edukacja zdrowotna jako działanie na rzecz pacjentki
przebywającej na oddziale powinna być realizowana w ramach procesu pielęgnowania, w którym
głównym elementem jest diagnoza pielęgniarska.
W trakcie diagnozowania i leczenia operacyjnego,
pacjentka powinna być edukowana w zakresie informacji zdrowotnej, nauczania informacyjno-instruktażowego oraz samoedukacji i samoopieki.
Najważniejszą czynnością wstępną jest motywowanie pacjentki do współpracy m.in. przez określenie i wyjaśnienie celu, jakiemu ma to służyć,
np. ćwiczenia oddechowe, gimnastyczne i szybka
pionizacja mają zapobiec powikłaniom pooperacyjnym, a co za tym idzie poprawie samopoczucia,
zniwelowania bólu, szybkiego odzyskania sprawności itd. W edukacji zdrowotnej istotną rolą jest
nie tylko dostarczenie wiedzy, ile spowodowanie,
aby pacjentka chciała tę wiedzę wykorzystać i odczuła potrzebę dbania o swoje zdrowie. Edukacja
zdrowotna pacjentki dotyczy również promocji
zdrowia, profilaktyki oraz przygotowania do samopielęgnacji w warunkach domowych.

P

odstawowym założeniem zawodowego
pielęgnowania jest zindywidualizowane podejście do pacjentki realizowane jako proces pielęgnowania. Przebieg procesu
dokumentowania opieki pielęgniarskiej reguluje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w Sprawie Rodzaju Dokumentacji Medycznej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, sposobu
jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania (Dz. U. Nr 88, Poz. 966).
Dokumentacja zawiera, istotne z punktu wi22

dzenia pielęgnowania, dane o pacjentce, bieżące
informacje związane z przebiegiem pielęgnowania
oraz sprawozdanie o stanie chorej dokonywane na
koniec każdego dyżuru, stanowiące istotne źródło
informacji o pacjentce, pozwalające na modyfikowanie planu opieki.
Podstawowe dokumenty pielęgniarskie oddziału ginekologicznego to:
I Historia pielęgnowania:
• podstawowe informacje o pacjentce;
• ocena stanu pacjentki;
• sprawozdanie o stanie zdrowia pacjentki.
II Obowiązkowe załączniki:
• indywidualna karta pielęgnacji;
• karta gorączkowa (obserwacji);
• karta zleceń lekarskich;
• wskazówki dla pacjentki.
III Arkusze uzupełniające:
• karta intensywnego nadzoru;
• karta zapobiegania i pielęgnacji odleżyn;
• karta bilansu płynów.

P

owyższa dokumentacja pielęgniarska
pacjentki informuje o zakresie i charakterze zapotrzebowania pacjentki na usługi pielęgniarskie, zakresie i charakterze świadczonych usług pielęgniarskich, jest to dowód w sprawie dotyczącej odpowiedzialności za decyzje zawodowe. Jest zatem jedną z metod podniesienia
jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentki.
Oddziaływanie psychologiczne w celach leczniczych stosowano od najdawniejszych czasów.
Techniki psychoterapeutyczne możliwe do samodzielnego stosowania przez położne to: informowanie i instruowanie, wsparcie psychiczne i odreagowanie napięć. Kierunki pomocy psychologicznej udzielnej przez położne są wyznaczane przez
problemy pacjentek oraz posiadane przez położne
umiejętności. Pacjentka może wyrazić swoje negatywne uczucia poprzez wypowiedzi silnie zabarwione emocjonalnie: płacz, krzyk, żywą gestykulację. Odreagowanie emocji pozwała pozbyć się
napięcia, poprawia samopoczucie i wyzwala dużą
ilość energii, którą człowiek może wykorzystać do
działań konstruktywnych np. do walki z chorobą
nowotworową.
Podsumowując holistyczne ujęcie opieki i pielęgnacji w pełni zaspokaja potrzeby bio-psycho-społeczne pacjentki, ułatwia rozpoznanie problemów, zrozumienie zachowań pacjentki oraz
realizację procesu pielęgnowania wraz z udokumentowaniem poczynionych działań. Położne, aby
mogły spełnić stawiane przed nimi wymagania,
powinny mieć stworzone odpowiednie warunki pracy — mieć zaplecze sprzętowe, czasowe
i personalne oraz stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności zgodnie z ukierunkowaniem
potrzeb oddziału.
Akademicki Szpital Kliniczny
Klinika Ginekologii
Barbara Jaworska-Hreczuch
Bibliografia u autorki
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przy ul.Wrońskiego

Pani HALINIE ŻOŁKIEWICZ
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci
Ojca
składają Przełożona Pielęgniarek,
Pielęgniarka Oddziałowa
oraz instrumentariuszki
Bloku Operacyjnego II Kliniki
Chirurgii Ogólnej
i Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1

Koleżance BOŻENIE FILIPIAK
oraz jej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci
Ojca
składają koleżanki
i współpracownicy
z Bloku Operacyjnego Akademickiego
Szpitala Klinicznego ul. Traugutta 57/59

Z wielkim żalem żegnamy
naszą kochaną Koleżankę
położną
BARBAR Ę DOMAŃSK Ą
Wyrazy szczerego współczucia
składamy Rodzinie oraz bliskim
Pracownicy Przychodni
Szpitala Kolejowego we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
EWIE PASZKIEWICZ
z powodu śmierci
Mamy
składają pielęgniarki
i wszyscy współpracownicy
Oddziału Urologii OSU

Wyrazy głębokiego współczucia
koleżance EDYCIE ŻUKOWSKIEJ
z powodu śmierci
Brata
składają koleżanki i koledzy
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego
we Wrocławiu

Drogiej koleżance
GRAŻYNIE GRACJASZ
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają koleżanki z ASK
– rejon ul. Wrońskiego
Przełożona Pielęgniarek
oraz Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
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GRAŻYNIE GRACJASZ
oraz Jej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci
Taty
składają koleżanki
z Oddziału Kardiologicznego
oraz cały personel
Kliniki Kardiologii i Alergologii
Akademii Medycznej
przy ul. Wrońskiego

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu od nas
na wieczny spoczynek
naszej koleżanki położnej
M A R I I H A DZI N I KOLI
długoletniego pracownika
SP ZOZ Wrocław-Fabryczna
Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie
składają:
Pielęgniarka Naczelna
z całym zespołem Pracowników
SP ZOZ Wrocław-Fabryczna

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w sercach i pamięci żywych”
Z żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że odeszła od nas
na wieczny spoczynek
MARIA HADZINIKOLA
położna.
Wyrazy szczerego, głębokiego
współczucia oraz słowa otuchy
Rodzinie składają koleżanki
i pracownicy Przychodni „Kozanów”

Idziesz przez życie
Nagle zabrakło kogoś…
Tej która zawsze była obok
Pani WIESŁAWIE PIERZGALE
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składa Naczelna Pielęgniarka
wraz z pielęgniarkami
Wojewódzkiego Szpitala
im. J. Babińskiego we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
dla RENATY JANES
z powodu śmierci
Ojca
składają koleżanki
z Oddziału Okulistycznego
Klinicznego Szpitala Wojskowego
z Polikliniką

Nadzieja jest płomieniem,
który migoce, ale nie gaśnie
Koleżance GRAŻYNIE LAUTNER
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają pielęgniarki
z Oddziału Wewnętrznego „C”
Okręgowego Szpitala Kolejowego
we Wrocławiu
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Ogłoszenia
Jedyne
na Dolnym Śląsku
centrum językowe
o profilu medycznym
zaprasza na kursy !!!
NA NASZYCH ZAJĘCIACH
POZNACIE PAŃSTWO MIĘDZY INNYMI:
• medyczną terminologię specjalistyczną wraz odpowiednikami w mowie potocznej
• język pomocny w prowadzeniu rozmów z pacjentem
i współpracownikami
• w jaki sposób sporządzać dokumentację w języku angielskim
ALE TAKŻE DOWIECIE SIĘ:
• w jaki sposób napisać dobre CV i list motywacyjny
• jakich pytań oczekiwać podczas rozmowy kwalifikacyjnej
• w jaki sposób prowadzić rozmowy telefoniczne
• poznasz inne aspekty języka Business English niezbędne w codziennym życiu za granicą.

Szanowni Państwo,

NASI LEKTORZY KŁADĄ SZCZEGÓLNY NACISK
NA UMIEJĘTNOŚĆ EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI!!!

uprzejmie informuję, że na stronach internetowych
Ministerstwa Zdrowia opublikowany został dokument nt.

Medical English Centre świadczy także usługi
tłumaczenia i korekty tekstów
WIĘCEJ INFORMACJI:
www. medical-english.pl, e-mail kursy@medical-english.pl,
tel. 515 981 351-353

Zatrudnię pielęgniarkę
pediatryczną
w NZOZ Wrocław-Wojnów
na pełny etat
od 1 września 2007 r.
Tel. kontaktowy 0603957134
Zagubiono Prawo Wykonywania
Zawodu Pielęgniarki nr 4311270P
wydane dnia 22.06.2002 r.
na nazwisko Smolak.
Tel. kontaktowy 0602283082

„MONITOROWANIE MIGRACJI POLSKICH
LEKARZY, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII
EUROPEJSKIEJ”
/Raport z realizacji programu w 2006 r./

(inf. z NRPIP)

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OIPIP
Beneficial Kredyt, pion bankowości detalicznej HSBC Bank Polska S.A.,
pragnie przedstawić ofertę pożyczki gotówkowej przygotowanej specjalnie dla Państwa.

CECHY NASZEJ POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ
• Pieniądze na dowolny cel
• Wcześniejsza spłata pożyczki bez żadnych dodatkowych
• Złożenie wniosku i uzyskanie pożyczki bez konieczności
opłat
wizyty w banku
• Dostępna opcja ubezpieczenia spłaty pożyczki
• Minimum formalności
• Możliwość składania pojedynczych i wspólnych wnio• Decyzja kredytowa już w 2 godziny
sków
• Szybkie przekazanie środków po zawarciu umowy
• Bez poręczycieli
CHARAKTERYSTYKA POŻYCZKI – przykładowe wysokości rat
2 000 zł
6 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
30 000 zł

4 lat
61,42 zł
184,26 zł
307,09 zł
614,19 zł
921,28 zł

3 lata
75,34 zł
226,03 zł
376,72 zł
753,45 zł
1130,17 zł

2 lata
103,68 zł
311,04 zł
518,40 zł
1036,80 zł
1555,20 zł

1 rok
189,68 zł
569,05 zł
948,42 zł
1896,85 zł
2845,27 zł

Oprocentowanie nominalne – 18,84%. Przykładowa roczna rzeczywista stopa procentowa wyliczona dla całkowitego kosztu kredytu
10 000 zł na 48 miesięcy wynosi 22,57%.

• Minimalny wiek wnioskodawcy – 24 lata
• Okres kredytowania od 12 do 48 miesięcy
• Akceptowane różne formy zatrudnienia m.in.: umowa o pra- • Minimalny dochód – 400 zł
cę, własna działalność gospodarcza, renta, emerytura
• Wysokość pożyczki od 2 000 zł do 30 000 zł
ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ TELEFON!

0 – 801 88 99 77

Całkowity koszt połączenia – jeden impuls połączenia lokalnego.
Możesz również zadzwonić pod numer 022 3 140 150. Kod promocji – 35280
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CERTYFIKAT MPIPS NR 540/1B DO KIEROWANIA PERSONELU DO PRACY ZA GRANICĄ
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LEGALNA PRACA DLA
PIELĘGNIAREK
OD ROKU 2006 RÓWNIEŻ DLA

FIZJOTERAPEUTÓW

PÓŁNOCNE WŁOCHY
OFERUJEMY:
- kurs języka włoskiego od podstaw wraz z terminologią medyczną (możliwość kredytowania kursu
języka włoskiego)
- nostryfikacja dyplomu we Włoszech w Ministerstwie Zdrowia w Rzymie
- praca w różnorodnych placówkach: szpitale, domy opieki, praca w środowisku, centra rehabilitacyjne
- umowa o pracę ( odprowadzane składki socjalne i zdrowotne)
- wynagrodzenie od min. 1 100 euro netto + dodatki
- dodatkowe wynagrodzenie w postaci: 13-tej pensji, płatnych nadgodzin, dyżurów nocnych i
świątecznych
- urlop w wymiarze od 28 - 31 dni
- mieszkania na zasadach hotelowych, bądź w samodzielnych apartamentach (2 - 3 osoby w pokoju),
odpłatność max 250 euro za miejsce w pokoju.
- pomoc w organizacji po przyjeździe, jak również przy łączeniu rodzin

UWAGA ! Z końcem 2005 roku, firma ITALICA ma wyłączność na pośrednictwo pracy z największą agencją
pracy we Włoszech OBIETTIVO LAVORO, mającą swoje filie w 160 miastach w całych Włoszech.
Współpraca z tym pracodawcą daje Państwu gwarancję stabilności, długoterminowe kontrakty oraz szeroki
wybór placówek i miejscowości, a także

MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA DO 100% KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WYJAZDEM
– czyli: kurs języka włoskiego w wymiarze minimum 150 godzin,
tłumaczenie dokumentów
oraz na prośbę zainteresowanej koszt dojazdu do Włoch

Siedziba firmy:
WROCŁAW ul. Piwna 15
Filie:
KATOWICE ul. Żwirki i Wigury 14/2
KRAKÓW ul. Stefana Batorego 25
CZĘSTOCHOWA ul. Krakowska 26A

Tel.: (71) 321 05 15
Tel.: (32) 205 61 32
Tel.: (12) 633 87 62
Tel.: (34) 361 25 89

