


Październik 2021

18 października 
� udział Bożeny Wojcikiewicz, przewod-
niczącej ORPiP w Koszalinie w posiedze-
niu NRPiP.

27 października 
� udział Bożeny Wojcikiewicz, przewod-
niczącej ORPiP w Koszalinie w posiedze-
niu Rady uczelni Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koszalinie.
� udział przewodniczącej ORPiP Bożeny
Wojcikiewicz w posiedzeniu Komisji
Bioetycznej w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Koszalinie.

ListoPad 2021
6 listopada

� na zaproszenie podmiotu leczniczego
MED-BIS Zakładu Usług Pielęgniarsko-
Opiekuńczych w Świdwinie Bożena Wojci-
kiewicz, przewodnicząca ORPiP i Danuta
Wojewska, z-ca okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej przepro-
wadzili szkolenie nt. działalności samo-
rządu zawodowego i odpowiedzialności
zawodowej pielęgniarki.

9 listopada
� posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
Refundacji.
� posiedzenie Komisji Socjalnej.
� posiedzenie Prezydium ORPiP.

18 listopada
� w siedzibie OIPiP w Koszalinie odbyło
się szkolenie dla pielęgniarek i położnych
z obsługi portów naczyniowych. Szkolenie
przeprowadził Krzysztof Małkowski,
lekarz specjalista anestezjologii i inten-
sywnej terapii.

26 listopada
� przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz
wzięła udział w posiedzeniu Zespołu
problemowego ds. ochrony zdrowia
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego Województwa Zachodniopomor-
skiego.

29 listopada
� Danuta Wojewska, z-ca okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej
wzięła udział w szkoleniu „Obciążenia 
i ryzyko zawodowe na stanowisku pracy
pielęgniarek, położnych. Prewencja
wykroczeń zawodowych”.

Grudzień 2021
2 grudnia

� odbyły się uroczystości pogrzebowe 
śp. Marii Pomarańskiej – Przewodniczącej
I i II kadencji OIPiP w Koszalinie.

7 grudnia
� posiedzenie Komisji Socjalnej.
� posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
Refundacji.
� odbyło się posiedzenie Prezydium
ORPiP.

8 grudnia
� udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodni-
czącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu
NRPiP. 

13 grudnia
� udział Bożeny Wojcikiewicz, przewod-
niczącej ORPiP w Koszalinie w posiedze-
niu Rady uczelni Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

15 grudnia
� udział Bożeny Wojcikiewicz, przewod-
niczącej ORPiP w Koszalinie w posiedze-
niu NRPiP. 

20 grudnia
� przewodnicząca ORPiP Bożena Wojci-
kiewicz spotkała się z członkami organów: 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

21 grudnia
� posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych.

27 grudnia
� posiedzenie Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej.

WAŻNE INFORMACJE   

#strona  2

ważne adresy
� Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75-611 Koszalin

www.oipip-koszalin.org

e-mail: izba@oipip-koszalin.org

� Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek

i Położnych 

czynne:

codziennie 7.30 – 15.30 

poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SeKretariat

Bożena Pstrągowska 

tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

� Konto

Bank PeKao S.a. ii/o/Koszalin

32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

� Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informa-

cji na temat realizacji zadań okręgowej

rady Pielęgniarek i Położnych codzien-

nie w godzinach pracy biura

� Dział Prawa Wykonywania 

Zawodu

Barbara taterka 

tel. 94 347 15 78

email: pwz@oipip-koszalin.org

� Dział Kształcenia Podyplomowego

liliana Kowalewska

tel./fax 94 341 11 02

email: szkolenia@oipip-koszalin.org

� Radca Prawny

irena renda – udziela porad w zakresie

prawa pracy oraz przepisów związanych

z wykonywaniem zawodu pielęgniar-

ki/położnej we wtorki od godz. 9.00 po

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

(94 342 59 93)

� Rzecznik Odpowiedzialności

Zawodowej Pielęgniarek 

i Położnych

małgorzata Szmit 

– pełni dyżury w siedzibie izby 

w ii i ostatni wtorek miesiąca 

od godz. 15.30 – 16.30

WydaWca
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie, 
tel. 94 3425993

Kolegium redaKcyjne
Grażyna Margas, Bożena Wojcikiewicz, 

Dorota Fenkanin

skład: Beso-media
druk: drukarnia Panda, Wrocław

nakład: 1000 egzemplarzy
Wydawca zastrzega możliwość redagowania 

nadesłanego materiału.

K a l e n d a r i u m  O r P i P

Gratulacje
DR HAB. MARIOLA GŁOWACKA

ZOSTAŁA PRZEWODNICZĄCĄ KRAJOWEJ RADY 
AKREDYTACYJNEJ SZKÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.
10 października 2021 r. Minister Zdrowia powołał skład 

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 
na lata 2021-2025. 

W dniu 27 października br. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół
Pielęgniarek i Położnych 

na pierwszym posiedzeniu wybrała 
na Przewodniczącą dr hab. n. o zdr. Mariolę Głowacką, 

członka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Składamy najserdeczniejsze gratulacje 

oraz życzymy dalszych sukcesów na polu naukowo-zawodowym.



Z
a nami kolejny pandemiczny rok,
miejmy nadzieję, że już ostatni
taki. Poza walką z covidem to
był także rok problemów 

i protestów pracowników medycznych. Rząd
RP problemy ochrony zdrowia sprowadził
tylko do wynagrodzeń i myślę, że gdyby nie
40-tysięczna manifestacja 11 września 2021
roku, to nawet tych niewielkich zmian nie
doczekalibyśmy się. Są pewne ustalenia, ale
póki co to tylko ustalenia bo to Sejm musi
przyjąć odpowiednią ustawę. Opublikowane
polecenie MZ w sprawie dodatków covido-
wych od 1 listopada 2021 r. budzi wiele pytań
i kontrowersji, dodatkowo NFZ opóźnia
wypłaty, piąta fala tuż-tuż, zachorowań coraz
więcej, zasobów kadrowych coraz mniej – no
cóż, taki jest dzisiaj obraz systemu ochrony
zdrowia. Raport NIPIP za 2021 rok w zakre-
sie ilości oraz struktury wiekowej pielęgniarek
i położnych budzi wielki niepokój. Jest nas
coraz mniej, jesteśmy coraz starsze, deficyt
kadrowy pogłębia się coraz bardziej. Covid-19
nie odpuszcza, mutuje, zaraża i powiedzmy
wprost – pozbawia życia. Znaną powszechnie
od lat, bezwzględną metodą na wszelkie
choroby zakaźne są szczepienia ochronne.
Muszą to wiedzieć wszyscy medycy zaszcze-
pieni i niezaszczepieni, stąd stanowisko samo-
rządów zawodów medycznych w tej sprawie,
a także rozporządzenie MZ obligujące

pracowników podmiotów leczniczych do
zaszczepienia się przeciw covid-19.

W biuletynie także wspominamy zmarłą
Marię Pomarańską – naszą pierwszą prze-
wodniczącą ORPiP w Koszalinie. Czasami
brakuje słów w obliczu tak dużej straty, ale
bez wątpienia Maria Pomarańska wpisała się
na stałe w historię samorządu pielęgniarek 
i położnych. Cześć jej pamięci. 

Ze wzruszeniem (na You-Tube) obejrza-
łam materiał dotyczący działalności Dzien-
nego Domu Opieki Medycznej w Świdwinie
prowadzonego przez Med-Bis Jolantę Zago-
wałko. Pacjenci opowiadają nie tylko o profe-

sjonalnej opiece, ale także o wspaniałej, życz-
liwej atmosferze, która jest tak ważna 
w powrocie do zdrowia. Polecam. Na koniec
dobra książka i pobyt na Zanzibarze.

Pozdrawiam i życzę, aby ten rok był dla
nas wszystkich dobrym rokiem. 

przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Koszalinie 

 NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Życzę, aby nowy rok 2022 
spełniał Wasze marzenia 

i stwarzał możliwości realizowania
wszelkich planów.

Niech upływa w zdrowiu, atmosferze
życzliwości, wzajemnego szacunku 

i zrozumienia.

Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ZDROWIA

z 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epide-

mii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych

§12a. 1. Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych

podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej

lub punkcie aptecznym;

3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfro-

wego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. 

w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia

w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii 

COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy

od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

§ 12b. Obowiązek, o którym mowa w § 12a ust. 1, stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich

zdrowia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: 

A. Niedzielski
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StanowiSko Samorządów zawodów medycznych

WPROWADZENIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
PRZECIWKO COVID-19 DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH

ZAWODY MEDYCZNE

Samorządy Zawodów Medycznych 20 grudnia opublikowały oświadczenie, że stoją na stanowisku, iż szczepienia ochronne są jednym z naj-

większych osiągnięć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla życia i zdro-

wia chorobom zakaźnym.

Propozycja wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników medycznych jest ze wszech miar

uzasadniona z uwagi na bezwzględną potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpiecznego udzielania świad-

czeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawody medyczne.

Zgodnie ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób 

zakaźnych u pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochron-

ne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Wirus SARS-CoV-2, na mocy nowelizacji do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, został uznany za taki szkodliwy czynnik biolo-

giczny i zakwalifikowany do grupy 3 czynników narażenia.

Samorządy Zawodów Medycznych rekomendują szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 jako podstawę profilaktyki związaną ze zwal-

czaniem pandemii COVID-19, dlatego nie dostrzegają przeciwwskazań do wprowadzenia przez Rząd RP obowiązkowych szczepień ochronnych

przeciwko COVID-19 wobec osób wykonujących zawody medyczne.

Z uwagi na to, iż znany jest już profil bezpieczeństwa szczepień i ich skuteczność w ochronie przed ciężkim przebiegiem COVID-19, 

powinny zostać podjęte pilne prace legislacyjne nad sukcesywnym poszerzaniem obowiązku szczepień wobec innych osób, wykonujących pracę

lub świadczących usługi w osobistej styczności z dużą liczbą osób.
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DoDatki
coviDowe Dla
meDyków

prawO  
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Od 1 listopada 2021 roku tzw. dodatek
covidowy przysługuje personelowi medycz-
nemu za każdą godzinę pracy z pacjentami 
z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-
CoV-2.

Koniec 
z incydentalnością
To zmiana oczekiwana przez placówki

medyczne leczące pacjentów z COVID-19.

Kierownicy tych placówek mieli często trud-
ności z doborem kryteriów, po spełnieniu
których personel medyczny kwalifikował się
do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.
Wątpliwości budziła tzw. incydentalność w
udzielaniu pomocy pacjentom hospitalizowa-
nym ze względu na podejrzenie i zakażenie
koronawirusem.

Wprowadzenie godzinowego rozlicza-

nia czasu pracy przy pacjencie covidowym

znacznie ułatwia placówkom medycznym

wskazanie osób, które powinny otrzymać

dodatek oraz indywidualne określenie jego

wysokości. Nowe zasady są jednolite w skali
kraju i obowiązują na oddziałach placówek
medycznych, które zapewniają łóżka dla osób

z COVID-19 (tzw. II poziom zabezpieczenia
covidowego).

Nie będą więc możliwe sytuacje, jak jesz-
cze na wiosnę tego roku, gdy do dodatków
covidowych w pełnej wysokości za cały miesi-
ąc pracy zgłaszani byli pracownicy, którzy
przy pacjentach covidowych przepracowali
kilka godzin w ciągu 30 dni.

Konkretny termin 
na korekty informacji 
o dodatkach
Znowelizowane polecenie Ministra Zdro-

wia dla Prezesa NFZ w sprawie wypłaty
dodatkowego świadczenia pieniężnego w
związku z COVID-19 doprecyzowuje ramy

czasowe na wprowadzanie korekt do infor-

macji o liczbie personelu, który kwalifikuje się

do otrzymania dodatku i wysokości środków

niezbędnych do wypłaty dodatku.

Zgodnie z nowymi przepisami korekty
informacji (za okres do 30 września 2021) o
wysokości środków niezbędnych do wypłaty
dodatkowego wynagrodzenia, łącznie z kosz-
tami pracodawcy [1], kierownicy placówek
medycznych muszą przekazać do NFZ, do 15
listopada 2021.

W przypadku korekt informacji w kolej-

nych okresach, kierownicy placówek

medycznych będą musieli przedstawić w

ciągu dwóch miesięcy, licząc od końca miesi-
ąca, którego dotyczy informacja. Do 10 listo-
pada placówki medyczne mają czas na prze-
słanie do NFZ informacji za październik
2021. Ewentualne korekty tej informacji
placówki, według nowych reguł, będą mogły
złożyć maksymalnie do 31 grudnia 2021
roku.

Wprowadzenie jasnych ram czasowych
zapobiegnie przedłużaniu czasu na poprawki
dokumentów, w efekcie personel medyczny,

który zostanie zakwalifikowany do otrzyma-
nia dodatku po korekcie, szybciej otrzyma
wypłatę.

Kto otrzymuje dodatko-
we wynagrodzenie 
i w jakiej wysokości?
Dodatek covidowy wynosi 100% wyna-

grodzenia, które wynika z umowy o pracę lub
z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą
godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej
muszą być spełnione łącznie):

a. wykonuje zawód medyczny
b. uczestniczy w udzielaniu świadczeń

zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z
pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2

c. pracuje na oddziałach, w których
placówka medyczna zapewnia łóżka dla
pacjentów z podejrzeniem oraz z potwier-
dzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II
poziom zabezpieczenia covidowego).

Maksymalna miesięczna kwota dodatku
nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie
pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.

Trzy dni na wypłatę 
dodatku covidowego
Narodowy Fundusz Zdrowia odpowia-

da za przekazanie placówkom medycznym
środków na sfinansowanie dodatkowego
wynagrodzenia. Fundusz wypłaca placów-
kom należne środki w terminie 3 dni, pod
warunkiem, że przesłane dokumenty są
prawidłowe i nie wymagają korekty lub
uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę

dodatkowego wynagrodzenia zależy w

największym stopniu od jakości i komplet-

ności danych otrzymanych przez NFZ z

placówek medycznych.

Nowe zasady rozliczania
Od 1 listopada 2021 roku
personel medyczny otrzyma
dodatkowe wynagrodzenie
covidowe za każdą godzinę
opieki nad pacjentem z
podejrzeniem i z zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2. Dla
placówek medycznych, które
leczą pacjentów z COVID-19,
oznacza to czytelniejsze
reguły przyznawania dodatku
covidowego.



Pielęgniarka i położna
zakwalifikuje 

SZCZEPIENIA
PRZECIW

GRYPIE 
Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmia-

nie ustawy o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środków

publicznych oraz niektórych innych ustaw

na podstawie art. 3 pkt 2 został wprowa-

dzony ust. 5a w art. 19 w ustawie z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi na podstawie, którego wykonanie

zalecanego szczepienia ochronnego

będzie poprzedzone badaniem kwalifika-

cyjnym w celu wykluczenia przeciwwska-

zań do wykonania tego szczepienia, które

przeprowadza lekarz, a które w przypad-

ku badania kwalifikacyjnego osoby doro-

słej przed szczepieniem przeciw grypie

może przeprowadzić również pielęgniar-

ka, położna.
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T
rudna obecnie sytuacja epide-

miczna stawia wobec personelu

medycznego szczególne zadania

i wymagania. Praca w warunkach

stanu epidemii często wymaga większego

nakładu sił i środków, dostosowywania się

do ciągle zmieniających się procedur. To praca

w stresie i pospiechu, a wtedy łatwo o pomy-

łkę i zaniedbanie, zlekceważenie rzeczy

ważnych dla realizacji powierzonych zadań. 

Zawód pielęgniarki i położnej jest zawo-

dem regulowanym poprzez prawo ogólne,

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i poło-

żnej i prawo samorządowe to znaczy, że

pielęgniarka i położna jest zobowiązana w

trakcie wykonywania czynności zawodowych

do przestrzegania zasad wykonywania zawo-

du , a także przestrzegania Kodeksu Etyki

Zawodowej. Zasady te znajdują szczególne

odzwierciedlenie w art. 11.1. ustawy z dnia 15

lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i poło-

żnej. Zgodnie z jego brzmieniem „pielęgniar-

ka i położna wykonują zawód z należytą

starannością, zgodnie z zasadami etyki zawo-

dowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbało-

ścią o jego bezpieczeństwo, wykorzystując

wskazania aktualnej wiedzy medycznej”, a

zgodnie z art. 36.1 ustawy z dnia 1 lipca 2011

r. o samorządzie pielęgniarek i położnych za

naruszenie zasad etyki zawodowej i przepi-

sów dotyczących wykonywania zawodu

członkowie samorządu podlegają odpowie-

dzialności zawodowej. 

Należy podkreślić szczególną rolę Kodek-

su etyki zawodowej, w którym zawarte są

uniwersalne zasady etyczne, zobowiązania

do przestrzegania praw pacjenta i dbanie o

godność zawodu. Stan pandemii jest szcze-

gólnie trudnym czasem, to sprawdzian dla

wytrzymałości własnej i zawodowej. Reali-

zując powierzone zadania kierujemy się troską

o pacjentów, mierzymy się ze stresem,

zmęczeniem, presją czasu, lękiem o bezpie-

czeństwo własne i swoich rodzin oraz odpo-

wiedzialnością za wykonywanie czynności

zawodowych. W tak trudnym czasie szcze-

gólnej roli nabywa nie tylko właściwa organi-

zacja pracy, ale także dobra współpraca w

zespole i właściwa komunikacja. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje

dbałość w relacjach o zachowania oparte

właśnie na etyce zawodowej. Co znaczy

etyczne? Zgodnie z definicją etyka zawodowa

to „zespół norm wyznaczających określone

obowiązki moralne związane z wykonywa-

nym zawodem i społecznymi stosunkami

zawodowymi”. 

W realizowaniu powierzonych zadań, by

móc podejmować słuszne pod względem

moralny decyzje, niezbędne jest posiadanie i

przestrzeganie wartości, norm i zasad obowi-

ązujących całą grupę zawodową. Dla

pielęgniarek i położnych takim zbiorem zasad

jest Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i

położnej, który jest integralną częścią funk-

cjonowania w życiu zawodowym i społecz-

nym. Kodeks zawiera wskazania i normy

etyczne odnoszące się do relacji pielęgniarka,

położna – pacjent, zasad postępowania w

odniesieniu do własnej grupy zawodowej, do

samego zawodu, a także samorządu zawo-

dowego. Etyczne postępowanie to kierowa-

nie się w pracy aktualną wiedzą medyczną, ale

także zrozumieniem, empatią, profesjonali-

zmem, pochylenie się i zrozumienie pacjenta

często mierzącego się z dużymi problemami

zdrowotnymi. 

Ważne również są wzajemne relacje w

zespole, udzielanie wsparcia, dzielenie się

wiedzą, odnoszenie się z szacunkiem do

wiedzy i doświadczenia innych osób oraz

respektowanie przekonań. Postępowanie

etyczne ważne jest również w odniesieniu do

zarządzania i prowadzenia praktyki zawodo-

wej. Postępowanie etyczne, czyli moralnie

pożądane, odnosi się do sposobu kierowania

ETYCZNE 
dylematy

Trudna obecnie sytuacja epidemiczna stawia wobec persone-
lu medycznego szczególne zadania i wymagania. 
Praca w warunkach stanu epidemii często wymaga większego
nakładu sił i środków, dostosowywania się do ciągle 
zmieniających się procedur. To praca w stresie i pospiechu, 
a wtedy łatwo o pomyłkę i zaniedbanie, zlekceważenie rzeczy
ważnych dla realizacji powierzonych zadań. 
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przedsiębiorstwami, respektowania w proce-

sie zarządzania standardów moralnych i

promowanie określonych zachowań. Przeja-

wia się także w prowadzeniu polityki

wewnętrznej wobec pracowników, sposobie

traktowania pracowników, rozdziału zysków

i nagród, przestrzeganiu kodeksu pracy i regu-

laminu pracy. Trudności w obszarze zarządza-

nia stanowią niedobory kadrowe pielęgniarek

i położnych, przeciążenie pracą, niedobory

sprzętowe Nie jest to jednak usprawiedliwie-

niem dla nagannego zachowania wobec

podległego służbowo personelu, jak na przy-

kład zastraszanie czy powierzanie wykony-

wanie czynności osobom nieposiadającym do

tego uprawnień.  

Postępowanie etyczne odnosi się

również do procedur kontraktowania świad-

czeń zdrowotnych przez pielęgniarki i poło-

żne. Nierzadko mamy w tym obszarze do

czynienia z nagannymi praktykami poprzez

nieuczciwą konkurencję, jak podważanie

zaufania do firmy konkurencyjnej czy rozpo-

wszechnianie nieprawdziwych informacji.

Pielęgniarka, położna menadżer, przedsi-

ębiorca - tak, ale nie w oderwaniu od istoty

zawodu, czyli połączenie zarządzania, wiedzy

medycznej, technicznej z zasadami etyki i

humanizmu. Postępowanie z zachowaniem

zasad etyki zawodowej wpływa na lepszą

komunikację w zespole, lepsze wykonywa-

nie powierzonych zadań, wpływa na podnie-

sienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej

oraz ma znaczący udział w prewencji wykro-

czeń zawodowych. 

Małgorzata SzMit,

okręgowy rzecznik oiPiP

w koSzalinie

NA POdSTAWIe:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych;

3. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej;

4. „Prewencja wykroczeń zawodowych na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej. Wykonywanie zawodu w czasie pandemii COVID-19”-

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

21 grudnia 2021 na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i

Położnych w Koszalinie przewodnicząca ORPIP Bożena Wojcikiewicz w

imieniu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wręczyła honorową

odznakę „Za zasługi dla ochrony zdrowia” członków OIPIP w Koszalinie.

Odznaczenie otrzymały:

Karina Niżnik – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego z pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Woje-

wódzkiego w Koszalinie. 

Renata Ataman – położna, spółka cywilna położnych środowi-

skowo-rodzinnych Femina w Koszalinie.

Tak doniosłe odznaczenie jest powodem do zadowolenia oraz

motorem do dalszych osiągnieć i działań w ochronie zdrowia co jest

niezmiernie trudne w czasie pandemii. 

Gratulujemy naszym Koleżankom.  

Ministerialne wyróżnienia 
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StudentKa 
z WarSzaWy zdobyła

międzynarodoWą
nagrodę 

PielęgniarSKą
KróloWej 

SzWecji 
SylWii Queen Silvia

nurSing aWard 2021.

J
uż po raz szósty osoby studiu-

jące pielęgniarstwo oraz pielę-

gniarki i pielęgniarze w Polsce

miały szansę ubiegać się 

o międzynarodową Nagrodę

Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii, Queen

Silvia Nursing Award (QSNA). Stypendium

przyznawane jest w siedmiu krajach: Szwecji,

Finlandii, Polsce, Niemczech, na Litwie, na

Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA oraz

w Brazylii. Organizatorem QSNA w Polsce

jest Fundacja Medicover.

23 grudnia, w dniu urodzin JKM Królo-

wej Szwecji Sylwii, ogłaszane są wyniki

konkursu. Stypendium to 25 000 zł oraz staż

w sektorze zdrowia i opieki u polskich 

i międzynarodowych partnerów.

Laureatką szóstej polskiej edycji konkur-

su QSNA jest Julia Osiecka, studentka

pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersy-

tecie Medycznym. Zwycięski pomysł to

„Powrót do młodych lat”. Laureatka propo-

nuje wykorzystanie technologii VR (wirtual-

nej rzeczywistości) do przedstawienia 

i doświadczenia aktywności, które seniorzy

wykonywali, będąc osobami młodymi i w sile

wieku. 

Według Julii Osieckiej należałoby wpro-

wadzić seniorów w świat wirtualnej rzeczy-

wistości, jednocześnie obserwując ich zacho-

wania. Laureatka chciałaby odkryć, jak

wykorzystanie VR wpływa na kondycję

psychoruchową pacjenta i jak może poprawić

jakość jego zdrowia. 

Chciałaby też, aby jej projekt przyniósł

osobom starszym i cierpiącym na demencję

przede wszystkim radość i poczucie, że nie są

oni zapomniani w społeczeństwie.

Królewskie wyróżnienie 
dla Polki 

Julia Osiecka, laureatka szóstej polskiej edycji konkursu QSNA:

Pomysł jest wynikiem obserwacji świata i własnych doświadczeń. Wysyłając moje zgłoszenie
konkursowe chciałam zaproponować coś nowego i nieznanego. Zanim powstał „Powrót do
młodych lat”, miałam w głowie dużo więcej pomysłów, jednak w żadnym z nich nie odnala-
złam tzw. powiewu świeżości. Uważam, że przyszłością medycyny są nowoczesne technolo-
gie, stąd postanowiłam opracować projekt związany z wirtualną rzeczywistością (VR). Czyta-
jąc różne książki i artykuły naukowe związane z problemami osób starszych, a także będąc
ich bezpośrednim obserwatorem, doszłam do wniosku, że to właśnie takim pomysłem, opra-
cowanym z myślą o seniorach, chcę się podzielić ze światem
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RapoRt NaczelNej Izby pIelęgNIaRek 
I położNych za 2021 Rok

Demografia jest nieubłagana
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opublikowała dane statystyczne
dotyczące pielęgniarek i położnych za 2021 rok. 
Ciągłe wzrosty niektórych statystyk powinny budzić niepokój.

Z danych za ubiegły rok wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest 307 832 pielęgniarek i 40 589 położnych.
W przypadku pielęgniarek ponad 73 tys. widnieje w rejestrze, ale na co dzień jest poza systemem ochrony zdrowia. 
Jeżeli chodzi o położne, ta liczba wynosi ponad 11 tys.

Pielęgniarki i położne starzeją się
Środowisko pielęgniarek i położnych od dawna alarmuje o wciąż wzrastającej średniej wieku. W 2021 roku ta średnia u pracującej

pielęgniarki wyniosła 53,64, co oznacza wzrost względem zaprezentowanego na wykresach 2008 roku o 9,45. Porównywalny skok odnotowa-
no przy średniej wieku położnych. W 2008 roku było to 43,23, a w 2021 51,06 (wzrost o 7,83). Struktura wiekowa pielęgniarek i położnych poka-
zuje, że w najbliższych latach większość z nich osiągnie wiek emerytalny.
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Wzrasta liczba  absolwentów i wydanych praw wykonywania zawodu w 2021 wynosi ponad 6 tysięcy, ale to wciąż za mało w stosunku do

ubytku związanym z osiąganiem przez pielęgniarki wieku emerytalnego (ok. 10 tys. rocznie) Wrosła liczba uczelni z kierunkami pielęgniarskimi

i położniczymi. W 2016 roku było ich 75, w tej chwili mamy już 130 akredytowanych uczelni.

W 2021 roku zmarło ponad 1,7 tys. pielęgniarek. W porównaniu do 2019 roku to wzrost o 40 %  
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Pielęgniarki i położne coraz lepiej wykształcone

Z zaprezentowanych danych wynika, że w ostatnich latach rosną kwalifikacje pielęgniarek i położnych. Maleje natomiast liczba osób ze śred-

nim wykształceniem, na korzyść tych z licencjatem czy tytułem magistra.
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Struktura wieku pielęgniarek latach 2014 – 2021

Na przestrzeni ostatnich 9 lat zmieniła się struktura wiekowa pielęgniarek i położnych. W 2014 roku najwięcej pielęgniarek (powyżej 10

tysięcy na rocznik)  było w wieku 39. i 43-46 lat. Młodych było zdecydowanie mniej. W  rocznikach mających w 2014 roku od 26-35 lat było

zaledwie  po około 2. tysiące osób. Najwięcej w tym czasie (w przedziale 8-10 tys. osób na rocznik)  było pielęgniarek mających od 47 do 57 lat. 

Po 7. latach struktura zatrudnienia nie uległa poprawie – wręcz przeciwnie. Widać wyraźny wzrost średniej wieku. Najliczniejsza grupa to

pielęgniarki mające od 45 do 65 lat (tu w każdym roczniku jest od 8 do 10 tys. osób). 

Równie źle wygląda sytuacja demograficzna wśród położnych, gdzie najliczniejszą grupę wiekowa stanowią osoby pomiędzy 46 a 64

rokiem życia. 



KLUB DOBREJ KSIĄŻKI   

Z
a oknem coraz zimniej i ciem-
niej. W telewizji bombardują nas
reklamami świątecznych prezen-
tów, potraw i ubrań. Dla mnie

ten czas to najlepsza pora na spędzenie
wieczoru z dobrą książką. Gorąca
kawa/herbata/CZEKOLADA, świąteczne
światełka, zapach choinki, cynamonu, może
już dań świątecznych i wspaniała lektura.

Pierwszą pozy-
cją książkową jest
„Zimowy
wiatr 
na twojej
twarzy”.

Carla Montero
jest pisarką, której
twórczości nie trze-
ba specjalnie przed-
stawiać polskiemu czytelnikowi. „Szmarag-
dowa Tablica”, „Wiedeńska gra” i „Złota
skóra” to powieści, które spotkały się 
w Polsce z pozytywnym, jeśli nie bardzo
dobrym, odbiorem.

Do zestawu ulubionych tytułów z pewno-
ścią dołączy książka hiszpańskiej autorki pod
tytułem – „Zimowy wiatr na twojej twarzy”.

Powieść rozpoczyna się niepozornie.
Trafiamy do hiszpańskiej wioski w górach, do
domu dość ubogiej rodziny. Lena i Guillen
mają kilkanaście lat i, odkąd ich rodzice wzięli
ślub, wychowują się jako rodzeństwo, ale tak
naprawdę nie łączy ich żadne pokrewieństwo.
Ich życie toczy się swoim rytmem do momen-
tu, gdy pewnej nocy w górach rozbija się fran-
cuski samolot.

Z pozoru w ogóle nie dotyczące ich
zdarzenie rozpoczyna ciąg zmian w ich życiu.

Od tego momentu już nic nie będzie
takie samo.

„Zimowy wiatr...” to w równej mierze
powieść historyczna, co obyczajowo-roman-
sowa.

Wybuchająca w Hiszpanii wojna domo-
wa stawia dwójkę młodych ludzi, którzy
dopiero co zdali sobie sprawę z tego, że się
kochają, po przeciwnych stronach barykady.
Ona zostaje pielęgniarką po stronie faszy-
stowskiej, on zaczyna popierać ideały komu-
nistyczne. Od tej pory ich życie to ciągłe
odpychanie się i przyciąganie, tęsknota, cier-
pienie i walka o życie…

Carla Montero zdecydowanie nie
oszczędza swoich bohaterów. Gdy kończy się
wojna w Hiszpanii i kraj zdaje się powoli
odnajdywać spokój, w Europie wybucha 
II wojna światowa nie oszczędzająca nikogo.
Razem z bohaterami trafiamy do Paryża,
Niemiec, na front wschodni, do pociągu
jadącego do Auschwitz, do wojennej Warsza-
wy, a nawet północnej Afryki… 

Książkę warto przeczytać, by nie tylko
emocjonować się pełnymi dramatyzmu losami
i skomplikowanymi miłosnymi relacjami dwój-
ki bohaterów, Leny i Guillena, ale również, a
może nawet przede wszystkim, dla tła histo-
rycznego, w którym akcja powieści się dzieje.
Dla mnie najbardziej emocjonalną częścią
książki jest ta opowiadająca o Oviedo w Astu-
rii i jego tragicznym czasie oblężenia. To tam
rozeszły się drogi Leny i Guillena.

Dzięki tej powieści nie tylko odświeży-
łam sobie historię Europy w I połowie ub.
wieku, ale, co cenne, zdobyłam dodatkową i
to w frapujący mnie sposób przedstawioną
wiedzę z tą historią związaną. Polecam.

Drugą pozycją,
którą serdecznie pole-
cam na długie zimo-
we wieczory jest
„Sieć Alice”
Kate Quinn.

Powieść oparta
jest na autentycznej
historii Louise de
Battignies zwanej
królową szpiegów.

Wykorzystując swoje zdolności języko-
we, odwagę, pomysłowość i kobiecą zarad-
ność stworzyła ona jedną z najbardziej
skutecznych siatek szpiegowskich w czasie
pierwszej wojny.

Książka prowadzona jest w dwóch liniach
czasowych. Pierwsza to rok 1947 – poznaje-
my tu Charlie, która przybywa wraz z matką
do Europy by „rozwiązać” problem niechcia-
nej ciąży.

Podczas gdy rodzinie bohaterki zależy
tylko na tym by nie doszło do obyczajowego
skandalu, Charlie wiąże z wizytą w Europie
nadzieję na odnalezienie kuzynki Rose. Char-
lie zwraca się po pomoc do ekscentrycznej
Eve, która podczas pierwszej wojny świato-
wej była szpiegiem.

Druga linia czasowa cofa nas do roku
1915, w którym Eve przeszła szkolenie 
i dostała się do sieci Alice.

Obie kobiety, w towarzystwie kierowcy
Finna wyruszają w podróż po Europie 
w poszukiwaniu informacji o zaginionej Rose.
Ślady prowadzą do francuskiej restauracji,
która skrywa mroczną tajemnicę...

Książka napisana jest bardzo plastycz-
nym językiem.  

„Czy znacie to uczucie, kiedy
zaczynacie czytać nową książkę,

nim zdążyły ustać drgania 
membrany wywołane przez
poprzednią? Odkładacie tę

poprzednią, lecz jej myśli i wątki 
– nawet postaci – przyczepiły się

do włókien waszego ubrania 
i kiedy otwieracie nową, one są

jeszcze z wami.”

– DIANE SETTERFIELD 

„TRZYNASTA OPOWIEŚĆ” –
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Jak łączą się losy Eve i Charlie? Czemu

mimo, że pozornie dzieli je wszystko, stają

się dla siebie wybawieniem?

Pełna emocji i pasji, niesamowita

opowieść z prawdą historyczną w tle. Kruche,

a jednocześnie twarde kobiety w niezwykle

trudnych czasach wojny. Autorka w nieba-

nalny sposób splata ze sobą losy dwóch

kobiet i dwóch wojen. Porywająca, fascynu-

jąca w równym stopniu jak wstrząsająca histo-

ria odwagi i determinacji...

Rewelacyjna :) Wciąga od pierwszej stro-

ny, a od pewnego momentu wręcz nie można

się od niej oderwać. Idealny kompromis

między literaturą, która przekazuje wiedzę

historyczną oraz przyjemnym czytadłem.

Lubię książki,

których akcja rozgry-

wa się w czasach 

II wojny światowej 

a „Córka pieka-
rza” się do takich

zalicza.

Akcja dzieje się 

w czasach wojny po

czym przeskakuje do

czasów współczesnych. Wojna to: cierpienie,

strach, niesprawiedliwość, ból, łzy, przetrwa-

nie, śmierć. To jednak nie wszystko. Wojna to

również zwyczajni ludzie. Pozostawione 

z boku nieme i zapomniane ofiary „służące”

swojemu krajowi. Choć pozornie bezpieczne

każdego dnia walczące o przetrwanie swoich

rodzin.

Czy w czasie II wojny światowej 

w niemieckim społeczeństwie można było

spotkać tzw. dobrych Niemców? Niemców,

którzy pomimo poddania się mrzonkom pana

z charakterystycznym wąsikiem o budowaniu

wszechpotężnej tysiącletniej Rzeszy, nie

zatracili w sobie pierwiastka dobra, współczu-

cia, empatii? Którzy potrafili poświęcić własny

spokój i względne bezpieczeństwo dla

innych?

Otóż w powieści Sarah McCoy mamy

możliwość takich właśnie Niemców

poznać.

Państwo Schmidt to zwykła, niemiecka

rodzina robotnicza, prowadząca własną

piekarnię. Jak większość obywateli niemiec-

kich, żyjąca od początku lat trzydziestych 

w nazistowskiej propagandzie, bez więk-

szych refleksji przyjmująca chore wizje Hitle-

ra i tworzony przez niego i jego oddanych

współpracowników, nowy porządek.

Jedna z ich córek Elsie, właśnie stoi 

w ważnym momencie swojej przyszłości:

planowanych zaręczyn z szanowanym ofice-

rem SS, druga – Hazel – w jednym z ośrod-

ków Lebensborn uczestniczy w budzącym

zresztą do tej pory kontrowersje, programie

„odnowienia krwi niemieckiej” i „hodowli

nordyckiej rasy nadludzi”. Echa postępującej

machiny zbrojnej zawieruchy, trudności

codziennej egzystencji w wojennej rzeczy-

wistości, ogrom popełnianych zbrodni,

których autorami są niemieccy żołnierze,

burzą ich pozorny spokój, budzą coraz więcej

wątpliwości, co do słuszności nazistowskich

„idei”… 

W czasach współczesnych natomiast,

poznajemy Rebę Adams, dziennikarkę gazety

w El Paso, która zbiera materiały do napisania

felietonu o lokalnych tradycjach świątecz-

nych. W niemieckiej piekarni „U Elsie” pozna-

je jej właścicielkę, Niemkę która tuż po wojnie

wyemigrowała do Teksasu… 

Miejscami książka smakowicie… pachnie

:) jak tylko pachnieć może piekarnia i świeże

wypieki. Bardzo fajnym zabiegiem jest

zamieszczenie na końcu książki, jako epilogu,

przepisów na typowe niemieckie pieczywo 

i słodkości. Przymierzam się nawet do

wypróbowania jednego z nich – na cynamo-

nowe bułeczki. 

A Was zachęcam do „wypróbowania”

tej książki. Jej wartość polega na możliwość

wejrzenia w temat wojny, kwestii żydow-

skiej, zadziwiającego fenomenu popularności

Hitlera, oczami społeczeństwa niemieckie-

go. 

Jak już mi tak

dobrze idzie to może

jeszcze jedna książka

autorki „Córki pieka-

rza”...

Sarah McCoy
potrafi niesamowicie

pisać, ale wybiera

również tematy,

które na długo zosta-

ją w głowie, powołuje bohaterów z liczny-

mi wadami i zaletami, stawia ich na życio-

wych zakrętach i zmusza do trudnych

wyborów.

Niektóre z nich jestem w stanie zrozu-

mieć, inne zupełnie do mnie nie przemawia-

ją, choć wiem, że są uwarunkowane kulturą,

w której przyszło żyć postaciom.

Dwie równolegle toczące się historie

wywołują sporo emocji,

Autorka potrafi niesamowicie pisać, ale

wybiera również tematy, które na długo

zostają w głowie.

Relaks – to pierwsze skojarzenie, które

przychodzi mi do głowy myśląc o tej książce.

Bardzo lekka lektura, do tej pory chyba

pierwsza, która nie wywołała u mnie zbyt-

niego nadmiaru emocji. Czyta się gładko i

bardzo przyjemnie. Jednak mimo swojej

lekkości śle ona ze sobą większy sens.

Zmusza nas do zastanowienia nad wieloma

ważnymi sprawami. Porusza problem rozpa-

dającego się małżeństwa, potrzeby pragnie-

nia dziecka, in vitro i modelu szczęśliwej

rodziny. Ukazuje nam, że nie zawsze to co

inni uważają za wzorowe jest odpowiednie

właśnie dla nas.

Główne bohaterki są dwie: Eden – żyjąca

współcześnie i młoda Sarah, będąca świad-

kiem wojny secesyjnej.

Pierwsza z nich to 30-letnia kobieta

sukcesu, będąca w związku z idealnym

mężczyzną - wzorowa bizneswoman. Wszyst-

ko czego brakuje jej do szczęścia to dziecko.

Jest tyko jedno ale; nie może zajść w ciążę.

Potrzeba noszenia pod sercem nowego życia

jest tak silna, że przesłania jej rzeczywisty

świat. Odgradza się murem od ukochanego

niegdyś męża. Staje się opryskliwa i nieprze-

widywalna. 

W niektórych momentach myślałam czy

aby na pewno autorka nie przesadziła z wybu-

chowym temperamentem Eden. W pierw-

szych rozdziałach dosyć mocno „znielubiłam”

kobietę. Na szczęście za sprawą małej Cleo jej

serce mięknie. 

Z kolei Sarah, została naruszona przez

dyzenterię. Postępująca choroba sprawiła, że

stała się ona niepłodna, tym samym (w

tamtych czasach) niezdolna do obdarzenia

uczuciem przez mężczyznę. Jednak nie

pogrąża się w rozpaczy. Z podniesionym

czołem staje do wałki z Stowarzyszeniem

Kolei Podziemnej, ratującej zbiegłych niewol-

ników. W tym czasie poznaje Freddiego, w

którym zakochuje się z wzajemnością. Nie

zdradzając mu swojej przypadłości odrzuca

szansę na miłość.

Kobiety oprócz motywu dziecka, łączy

również tajemnicza głowa porcelanowej lalki.

Dwie, tak bardzo różne od siebie historie,

zostały idealnie splecione w jedną całość. 

Z gorącym sercem polecam tę powieść.

Pozwala odpocząć i spojrzeć na świat z zupe-

łnie innej perspektywy.

„Dzieci kartografa” to historia, która

wciąga i z każdą kolejną stroną popycha w

stronę rozwikłania zagadki, która czai się

ukryta w murach starego domu. Niewątpliwie

daje do myślenia, wzrusza, dodaje optymi-

zmu i ciepła, a także szokuje przeszłością.

Czytelnik wraz z bohaterkami zastanowi się

nad pojęciami rodziny, oddania, poświęcenia,

miłości i cudów, które pojawiają się w naszym

codziennym życiu. Moim zdaniem świetna, a

polecić ją mogę osobom, które tak jak ja lubią

mieszankę przeszłości z teraźniejszością, jak

również tym, które lubią książki, które nie

tylko umilają czas, ale jeszcze dają coś od

siebie.

Każdą z polecanych pozycji posiadam w

swoich zbiorach bibliotecznych i zawsze

mogę użyczyć tym którzy uwielbiają czytać

ale też pożyczone książki oddawać :)

Dorota Fenkanin

onkologia i Chemioterapia

Szpital Wojewódzki 

w koszalinie
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WAKACJE MOICH MARZEŃ
prawie każdy z nas marzy o wyjeździe na wakacje, 
o urlopie w innym kraju, najlepiej w lecie, 
ale lato w zimie to jest to. 

M
ój tegoroczny urlop był przygodą życia. Marzyłam 

o urlopie na Zanzibarze, ale mąż nie podzielał mojej

fascynacji Afryką, więc taki wyjazd był głęboko ukry-

ty w mojej sferze marzeń. Pewnego dnia ujrzałam na

portalu społecznościowym post podróżniczki Marty Niedzieli, która

zwiedziła w pół roku cały świat i to w pandemii. Marta wraz z Domi-

niką Gałaszewską jako firma „Polki w Podróży” organizowały pobyt 

w listopadzie dla kobiet na Zanzibarze. Pomyślałam, że „jak nie teraz

to już nigdy!!! Raz się żyje!” Zadzwoniłam do Dominiki, zapytałam 

o szczegóły, zapewniła mnie, że we wszystkim mi pomoże. Nie było-

by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ja do Afryki jadę sama, nie

umiem rozmawiać po angielsku, no może wybiórczo typu „Kali jeść, Kali

pić, I love you, yes i ok”. Nie umiem kupić biletu lotniczego, nawet pasz-

portu jeszcze nie miałam. Wariatka! Ale we wszystkim pomogła mi

Dominika i przyszedł moment wylotu. Wtedy, po raz pierwszy prawie

wszystkie spotkałyśmy się na lotnisku w Warszawie. Roześmiane,

wspaniałe, otwarte kobiety w różnym wieku (rozpiętość wieku 25-62

lata). W czasie przesiadki w Doha dotarły jeszcze Polki z Danii, Wiel-

kiej Brytanii i Niemiec i po 15 godzinach lotu spotkałyśmy się wszyst-

kie z Martą na Zanzibarze. „Polki w Podróży” wylądowały w raju!

Przez kilka dni nie mogłam uwierzyć, że tam jestem. Zachwycało

mnie wszystko, słońce, ciepło, białe plaże, woda, ludzie, cudne wido-

ki. Z ochotą wstawałam z ochotą codziennie o 5.40, oglądałam i foto-

grafowałam przecudowne wschody słońca. Każdy dzień był bardzo

efektywny. Zwiedzałyśmy najpiękniejsze plaże Zanzibaru, płynęłyśmy

łódkami na znikające wyspy, jadłyśmy owoce morza przyrządzane

przez Zanzibarczyków. Ananasy, papaje, mango, arbuzy, kokosy, bana-

ny były na wyciągnięcie ręki i miały tam zupełnie inny smak. Nie da się

słowami opisać błękitu nieba, przezroczystej ciepłej wody i widoków,

które miałam okazje zobaczyć. Pokonałam wiele ograniczeń, robiłam

rzeczy, o których nawet nie pomyślałam, że zrobię. Nie umiejąc pływać

i nigdy wcześniej nie nurkowałam w masce, wskoczyłam (w kamizel-

ce rzecz jasna) do głębokiego Oceanu Indyjskiego. Oglądałam w nim

przepiękne rafy koralowe, rozgwiazdy, przecudne kolorowe ryby,

które pływały przy samej twarzy. Innym razem, widziałam delfiny na

wyciągnięcie ręki, pływałam z żółwiami, widziałam żółwie lądowe,

które miały prawie 200 lat. Z wyspy płynęłyśmy też na ląd promem 

1,5 godz., potem 7 godzin jeepem po Tanzanii do parku Mikumi na

Safari. Wrażenia nie do opisania. Przemierzyłyśmy świat dzikich zwie-

rząt w ich naturalnym środowisku. Widziałyśmy lwy, słonie, żyrafy,

zebry, krokodyle, hipopotamy, lamparty, małpy, gazele.

Jednakże świat luksusu ograniczony murami hotelu i dostępnych

atrakcji dla turystów bardzo mocno różni się od życia zwykłego 

Tanzańczyka. Napływ turystów z Europy czy wszechobecny postęp

nasze podróże nasze podróże
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wypiera trochę kulturę afrykańską, lecz mimo wszystko jest

ona bardzo zakorzeniona w mieszkańcach. Na Zanzibarze można

spotkać Masajów, którzy przyjeżdżają z głębi Tanzanii, sprzedają

swoje wyroby mogli utrzymać rodziny, a nawet całą wioskę. 

Jadąc drogą przez Tanzanię widać przenikliwe ubóstwo,

jakby świat się zatrzymał. Chaty ulepione z gliny i łajna, również

domki murowane bez szyb w opłakanym stanie, gdzie niegdzie

drewniane drzwi a jak nie ma drzwi to wiszą szmaty. Nowocze-

sne budownictwo widać przy turystycznych obszarach. W głębi

Tanzanii stoją zaniedbane domy, widać ciężko pracujące kobie-

ty oraz mężczyzn, najczęściej leżących przy drodze pod palma-

mi. Pytając przewodnika czy faktycznie dobrze oceniłam rolę

mężczyzn przyznał mi rację, w większości „to kobiety pracują, 

a mężczyźni siedzą i plotkują”. Jednak dało się zauważyć również

pracujących mężczyzn w różnych zawodach. Dla nas byłoby to

do niezaakceptowania, dla nich zupełnie normalna sytuacja.

Wydają się być szczęśliwi i zadowoleni. Mają swoje „pole shop”,

czyli sklepy sprzedają swoje wyroby, najczęściej precyzyjnie

robione wisiory, bransoletki z koralików czy figurki z drewna. To,

co mają, zupełnie im wystarcza i ich sposób bycia jest dla nich

akceptowalny, ale równie chętnie korzystają z dobrodziejstw 

i pomocy z zewnątrz.

Dewizą Zanzibarczyków i Masajów jest wszechobecny

zwrot „pole, pole”, czyli „powoli, powoli” oraz wszędzie, od rana,

dookoła, słychać radosne powitanie „jumbo, jumbo” i urocze

„hakuna matata”, czyli „nie ma problemu”.

W rozmowie z jednym z Zanzibarczyków, powiedział do

mnie – „Wy Polaki to ciągle wszędzie szybko, szybko, szybko, 

a u nas ?! pole, pole – powoli, powoli”.

Najwięcej emocji wzbudziły we mnie dzieci! Ufne, radosne,

roześmiane, bawiące się wszystkim czym tylko się da, nie mają

pięknych zabawek, nie wszystkie znają smak słodyczy. Nie zale-

cano nam przywożenia dla dzieci słodyczy m.in. ze względu na

brak dostępu do stomatologa, a przede wszystkim braku fundu-

szy na leczenie. Nikt nie przykłada wagi do ubrań z wyjątkiem

mundurków do szkoły. Mimo wszystko te dzieci są szczęśliwe,

uśmiechnięte i zadowolone. Biegają na bosaka, tańczą i śpiewają,

a ogromną atrakcją dla nich są „biali turyści”, którzy wręczają

balony, piłki i inne zabawki.

Na Zanzibarze znajduje się również fundacja prowadzona

przez Polkę Julię, która pomaga miejscowym Zanzibarczykom 

w rozwoju osobistym, przełamania stereotypów, wspomaga

edukację dzieci i dorosłych prowadząc lekcje języka angielskie-

go, matematyki, informatyki. Fundacja m.in. prowadzi szwalnię,

w której tutejsze kobiety szyją podpaski wielorazowego użytku,

bo do dnia dzisiejszego, niektóre z nich używają jakichkolwiek

„szmatek”. Mieszkańcy chętnie współpracują i praca fundacji

przynosi rezultaty. Wsparcie turystów jest tu bardzo mile widzia-

ne, bo potrzeby są ogromne.

Pobyt na Zanzibarze okazał się wspaniałą podróżą życia. 

Dzięki mojej niestandardowej decyzji poznałam wiele fanta-

stycznych kobiet. Poznałam ludzi z innego kontynentu, ich życie

i zwyczaje. Doznałam wielu emocji, przełamałam wiele własnych

ograniczeń, odpoczęłam od trosk dnia codziennego. Ta wypra-

wa dała mi większą wiarę w siebie i poczucie, że my kobiety

możemy wiele. 

Jeżeli macie pragnienia i marzenia a macie możliwości by je

spełniać, zróbcie to! Bo marzenia są po to, żeby je spełniać!  

Powodzenia!

AniA iwAnisik

 nasze podróże
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26 listopada 2021 roku zmarła Maria PoMarańska – pierw-

sza przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 grudnia 2021

roku.

W uroczystościach wzięli udział: przedstawiciele Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych – Sebastian Irzykowski, wiceprezes NRPIP,

Gabriela Hofman – członek NRPIP, przewodniczące ORPIP w Kosza-

linie: Małgorzata Wypych – przewodnicząca III i IV kadencji, Justyna

Laska – przewodnicząca V i VI kadencji, Bożena Wojcikiewicz – prze-

wodnicząca VII kadencji, Irena Pawlak – przewodnicząca I i II kaden-

cji ORPIP w Słupsku. 

Zmarłą żegnała rodzina, przyjaciele i znajomi, liczne grono

pielęgniarek i położnych. 

W przemówieniu przewodnicząca ORPIP Bożena Wojcikiewicz

przypomniała karierę zawodową śp. Marii Pomarańskiej, jej osiągnięcia

i odznaczenia. 

– Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy dzisiaj naszą Koleżankę,

Pielęgniarkę  i Przyjaciela śp. Marię Pomarańską. Zaszczytem było dla

mnie poznać Marię 6 lat temu. Miałam to szczęście i przywilej korzy-

stać z wiedzy, doświadczenia i mądrości tak szacownej i zasłużonej

nestorki samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Przega-

dałyśmy nieskończoną ilość godzin nad przeszłością i przyszłością

pielęgniarstwa i samorządności zawodowej. Dzisiaj Maria Pomara-

ńska to historia samorządu – to osoba, która tworzyła go od podstaw,

która w trudnych czasach podjęła się trudu stworzenia niezależnej

korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych na szczeblu centralnym

oraz lokalnym. Maria pracowała w zawodzie pielęgniarki 35 lat, ale jak

mawiała „nigdy nie chciałam być pielęgniarką dlatego, że mama była

pielęgniarką.  Los jednak chciał inaczej i po ukończeniu 2,5-letniej

szkoły pielęgniarstwa psychiatrycznego i rozpoczęciu pracy poczułam,

że nareszcie robię to, co lubię, pomagam drugiemu człowiekowi. Maria

żyła dla ludzi, dla idei samorządu zawodowego, dla drugich. Była czło-

wiekiem gotowym do czynów w imię prawdy, godności, honoru i soli-

darności społecznej. Bez wątpienia wpisała się na stałe w historię

samorządu pielęgniarek i położnych. Pozostanie  na zawsze w naszej

pamięci, będzie nam brakowało wspólnych spotkań i długich rozmów

– pożegnała zmarłą Bożena Wojcikiewicz. 

Dziękujemy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgo-

wym Izbom za wieńce, wiązanki kwiatów i nadesłane kondolencje.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej.

Cześć JeJ pamięCi 

W imieniu własnym, Okręgowej Rady 

oraz całej społeczności pielęgniarek i położnych 

- Rodzinie i bliskim 

składamy wyrazy współczucia w obliczu smutku i żalu 

po stracie ukochanej osoby



„są Pożegnania, 
na które nigdy nie

będziemy gotowi. 
są słowa, które zawsze

wywoływać będą 
morze łez i są takie

osoby na myśl 
o których zawsze  

zasyPie nas lawina
wsPomnień.”

M
aria Pomarańska urodziła

się 23 listopada 1945 roku

w Zwoleniu. Wraz z rodziną

przyjechała do Koszalina w

1948 roku z wojskową jednostką przewozo-

wą. Tu, w Koszalinie, jej mama rozpoczęła

pracę w szpitalu (obecnie wojewódzkim) na

stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki

oddziału chirurgii ogólnej. Maria nigdy nie

chciała być pielęgniarką, za bardzo znała to

środowisko, wyrastała w domu  pełnym

spraw pielęgniarskich. Nie chciała kontynu-

ować tego wiecznego niedostatku. Bardzo

chciała studiować psychologię, poznawać

ludzi, ich wnętrze i osobowość. Chciała poma-

gać ludziom nieprzystosowanym życiowo,

nadwrażliwym i zagubionym. Jednak ze

względów ekonomicznych o studiach stacjo-

narnych nie było mowy. Wybrała 2,5-letnią

Państwową Szkołę Medyczną Pielęgniarstwa

Psychiatrycznego w Kościanie, którą

ukończyła w 1970 r. 

Pracę w zawodzie pielęgniarki rozpo-

częła w Klinice Psychiatrycznej w Poznaniu.

Nareszcie robiła to, co lubiła, zajmowała się

drugim człowiekiem, pielęgnowaniem pacjen-

tów chorych na choroby psychiczne. Jednak

euforia nie trwała zbyt długo. Z przyczyn

rodzinnych musiała wrócić do Koszalina.

Podjęła pracę na stanowisku pielęgniarki w

Szpitalu Wojewódzkim, na oddziale urologii,

a następnie na oddziale anestezjologii i inten-

sywnej opieki. W 1985 roku uzyskała tytuł

specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa

anestezjologicznego i intensywnej opieki. W

zawodzie pielęgniarki przepracowała 35 lat.

Maria Pomarańska to historia samorządu

- osoba, która tworzyła go od podstaw i w

trudnych czasach przełomu społeczno-poli-

tycznego podjęła się trudu stworzenia nieza-

leżnej korporacji zawodowej. Wykazała

nieocenioną pomoc w powołaniu Komitetu

Organizacyjnego, jego działaniu oraz powsta-

niu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Koszalinie. 

Aktywnie uczestniczyła zarówno na

szczeblu centralnym, jak i regionalnym. W

latach 1991-1999 była przewodniczącą

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w

Koszalinie I i II kadencji. Pracowała w Naczel-

nej Radzie Pielęgniarek i Położnych i Komi-

sjach  Problemowych. Była członkiem Rady

ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP

Wspomnienie
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Pozostanie 
w naszej Pamięci

III Okręgowy Zjazd PiP – 27 marca 1993 r. Na pierwszym planie od lewej: Romana
Smaczyńska -lekarz wojewódzki, Maria Pomarańska - przewodnicząca ORPiP, Bożena
Chałupka, Irena Łuszczyńska.

Kancelaria Prezydenta A. Kwaśniewskiego - wręczenie Srebrnego Krzyża Zasługi dla
Marii Pomarańskiej (pierwsza od prawej). 2001 r.
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oraz w Rady  Konsultacyjnej przy Wojewo-

dzie Koszalińskim. 

Była laureatką wielu odznaczeń. Otrzy-

mała: honorową odznakę za zasługi dla

rozwoju pielęgniarstwa PTP, honorową

odznakę za zasługi dla ochrony zdrowia,

srebrny krzyż zasługi  od Prezydenta RP

oraz złote odznaczenie zasłużony dla samo-

rządu zawodowego pielęgniarek i poło-

żnych. 

Praca w samorządzie okazała się jej pasją

życiową, choć na początku nic nie zapowia-

dało takiej fascynacji. Po latach mogła spokoj-

nie odejść na emeryturę, bo wiedziała, że jej

następczyni to osoba ambitna, pracowita 

i merytorycznie przygotowana do tej funkcji.

Prywatnie była osobą o wielkim sercu 

i duszą romantyka, wychowała samotnie

dwóch adoptowanych chłopców. Zawsze

szukała porozumienia z drugim człowiekiem,

lubiła słuchać ludzi i patrzeć na nich gdy nie

wiedzą, że są obserwowani. 

Uwielbiała zwiedzać Polskę – znała

doskonale  Podlasie, Mazury, Kurpie 

i Mazowsze. Zwiedziła także Austrię 

i Włochy, Węgry, Rumunię, Bułgarię 

i Czechy. Kochała poezję klasyków – Puszki-

na, Mickiewicza, Gałczyńskiego, Kochanow-

skiego. Nie stroniła też od życia towarzy-

skiego, spotkań, rozmów przy lampce dobre-

go wina, kochała tańczyć i śpiewać, a dyspo-

nowała niezłym sopranem. Jak każdy z nas

miała swoje marzenia i pasje.

Chciałoby się napisać jeszcze wiele,

jednak brakuje słów – żadne z nich nie wyra-

żą uznania za jej osiągnięcia i żalu po jej stracie.

Odeszła za wcześnie, zostawiając pustkę,

smutek i poczucie straty.

Dla wielu z nas Pielęgniarka, Koleżanka,

Przyjaciółka i dobry Człowiek. Na zawsze

pozostanie w naszej pamięci.

Grażyna MarGas

Obchody 25-lecia Samorządu PiP w BTD w Koszalinie.
Wręczenie złotego odznaczenia „Zasłużony dla Samorządu
PiP” dla M. Pomarańskiej, M. Wypych. 19 maja 2016 r.

Przewodniczące ORPiP w Koszalinie. Od lewej: Justyna Laska
– V i VI kadencja, Małgorzata Wypych – III i IV kadencja, 
Maria Pomarańska – I i II kadencja, Bożena Wojcikiewicz 
– VII kadencja.

Pani 
Małgorzacie Cieślak

z powodu śmierci 

MAMY
składamy wyrazy szczerego

współczucia

Zespół NZOZ 

Przychodnia Clinika 

w Koszalinie

Nie odchodzi ten, 
kto zostaje w sercach bliskich.

Wyrazy głębokiego współczucia

dla 

Mirosławy Machowczyk
z powodu śmierci

MAMY
składa

personel oddziału ginekologiczno-
-położniczego z Regionalnego 

Szpitala w Kołobrzegu

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim 
i najdroższym jak mama.

Wyrazy głębokiego współczucia

dla 

Katarzyny Wyszkowskiej
z powodu śmierci

MAMY
składa 

personel oddziału ginekologiczno-
-położniczego z Regionalnego 

Szpitala w Kołobrzegu

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,
lecz tych, co wśród żywych pozostają”

Najszczersze wyrazy współczucia

Koleżance

Elżbiecie Burghardt
Z powodu śmierci

MAMY
składają

pielęgniarki i położne

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim,
najdroższym, pozostaje ból i pamięć…”

Głębokie i szczere wyrazy

współczucia 

Koleżance

Joannie Bednarek
z powodu śmierci

MAMY
składają

pielęgniarki i położne 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
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Z prac NIpip

N
aczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych wraz z produ-
centami profesjonalnej
dezynfekcji wystartowali 

z kampanią społeczno-edukacyjną „Dezyn-
fekcja tak, ale nie byle jak”. Działanie jest
efektem obserwacji rażących nieprawidło-
wości w zapewnianiu dezynfekcji niemal we
wszystkich polskich miejscach publicznych:
szkołach, szpitalach, centrach handlowych,
restauracjach. Celem kampanii jest zwrócenie
uwagi organów administracji publicznej 
i instytucji kontrolnych na problem pseudo-
dezynfekcji, ale również popularyzacja stoso-
wania prawdziwej dezynfekcji jako podstawy
strategii DDM.

Kampania pod patronatem Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych, której partne-
rami są producent preparatów do dezynfek-
cji w standardzie medycznym – MEDISEPT 
– i dystrybutor rozwiązań higienicznych 
– BATIST Medical Polska, ma na celu poprawę jakości dezynfektantów
udostępnianych w przestrzeni publicznej. Równocześnie organizatorzy
wskazują, że dezynfekcja dłoni – obok szczepień, zachowania dystan-
su i noszenia maseczek – jest jedną z podstawowych metod walki 
z pandemią SARS-CoV-2.

Dezynfekcja rąk jest jednym z najważniejszych działań, które
ograniczają rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. W dobie
pandemii nabiera to szczególnego znaczenia i stanowi element strategii
DDM, czyli Dystans-Dezynfekcja-Maseczka. Pielęgniarki i położne 
– świadome roli odgrywanej przez higienę i dezynfekcję rąk w zatrzy-
maniu łańcucha zakażeń – zwróciły uwagę na problem środków dezyn-
fekcyjnych udostępnianych w przestrzeni publicznej, które mogą być
nieskuteczne, a czasem szkodliwe dla zdrowia. Jest to jeden z głównych
powodów zainicjowania kampanii „Dezynfekcja tak, ale nie byle jak” 
– podkreśla Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych.

Ależ to śmierdzi! A jak piecze!
O tak zwanej „chrzczonej” benzynie słyszał niemal każdy kierowca. Ma
ona niższą jakość niż produkt pełnowartościowy, a dodatkowo szko-
dzi silnikowi. 

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że z analogiczną, jednak
znacznie poważniejszą sytuacją, mamy do czynienia w obliczu obowiąz-
ku publicznego udostępniania środków do dezynfekcji przez organizato-
ra przestrzeni: sklepy, urzędy, jednostki medyczne, obiekty sportowe i
kulturalne etc. Płyny niewiadomego pochodzenia, niskiej jakości, przele-
wane do aplikatorów po profesjonalnych produktach biobójczych spoty-
kamy wszędzie. Tworzą one szarą strefę pseudodezynfekcji. Preparaty o
wstrętnym zapachu i silnie drażniące skórę udostępniane w opakowaniach
bez etykiety to również codzienność w przestrzeni publicznej. 

Jak pokazały badania przeprowadzone przez MEDISEPT, 
największego polskiego producenta środków do dezynfekcji w stan-
dardzie medycznym, na 20 zbadanych dezynfektantów dostępnych na
polskim rynku jedynie w ośmiu przypadkach do skażenia alkoholu
etylowego użyto najbezpieczniejszego izopropanolu. W pozostałych
posiłkowano się tańszymi zamiennikami, a nawet metyloetyloketonem
powszechnie stosowanym jako rozpuszczalnik m.in. w branży moto-
ryzacyjnej.

Środek do dezynfekcji to PRODUKT BIOBÓJCZY
Nie każdy wie, że środki do dezynfekcji zalicza się do grupy produktów
biobójczych, których produkcja i dystrybucja musi spełniać, podobnie
jak leki i inne wyroby medyczne, rygorystyczne wymagania określone

przepisami, a instytucją kontrolną, regulującą
ich produkcję i dystrybucję, jest Urząd Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.

W trakcie pandemii, w związku z tymcza-
sową zmianą przepisów dotyczących wpro-
wadzania dezynfektantów do obrotu, w obie-
gu pojawiły się produkty niskiej jakości, 
o nieudowodnionym badaniami działaniu. 
W krytycznym momencie zmiana przepisów
była konieczna, jednak – co rodzi problemy 
– preparaty wątpliwego pochodzenia wciąż
pozostają na rynku, do czasu upływu termi-
nu ważności, a ich jakość nie jest kontrolo-
wana. W momencie, w którym sektor środ-
ków do dezynfekcji powinien się wzmacniać
i profesjonalizować, mamy do czynienia ze
zjawiskiem jego osłabiania – mówi Przemy-
sław Śnieżyński, farmaceuta i prezes zarządu
MEDISEPT.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
epidemicznego, w tym wymagania od użytkowników obiektów (klien-
tów, gości, pracowników) stosowania zasady DDM, został nałożony na
administratorów przestrzeni publicznej już w marcu 2020 r., na począt-
ku pandemii. 

Produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie na obrót, mogą
być udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Polski tylko
wtedy, kiedy posiadają oryginalne, szczelne opakowanie jednostkowe,
wykluczające możliwość omyłkowego zastosowania preparatu do
innych celów. Same opakowania dezynfektantów muszą być oznako-
wane zgodnie z artykułem 33 ust. 3 i 4 ustawy o produktach biobój-
czych [na oznakowanie takie składa się od trzynastu do szesnastu
punktów] i posiadać na etykiecie m.in. nazwę produktu, który rzeczy-
wiście znajduje się w opakowaniu oraz numer pozwolenia na obrót. W
mojej ocenie wprowadzanie do obrotu, w tym przelewanie zareje-
strowanych produktów biobójczych do opakowań nieoznakowanych
w odpowiedni sposób i dodatkowo przez podmioty nielegitymujące się
stosownymi pozwoleniami, może stanowić naruszenie obowiązujących
przepisów i powinno być kontrolowane przez uprawione organy, 
tj. przez Państwową Inspekcję Sanitarną czy Inspekcję Handlową, 
a następnie penalizowane – analizuje radca prawny Artur Piotrowski.

Użytkowniku, masz prawo wiedzieć, co lejesz na ręce!
Celem kampanii „Dezynfekcja tak, ale nie byle jak” jest dotarcie 
z przekazem nie tylko do środowiska medycznego, ale również do Pola-
ków, którzy używają preparatów do dezynfekcji w sytuacjach codzien-
nych, przedsiębiorców udostępniających dezynfektanty klientom,
decydentów mających wpływ na dobór preparatów odkażających
obecnych w przestrzeni publicznej, np. szkołach czy urzędach, oraz
organów uprawionych do kontrolowania rynku środków biobójczych.
Działania obejmują kampanię informacyjną w mediach, szkolenia onli-
ne skierowane do pracowników ochrony zdrowia, którzy stają się w ten
sposób naturalnymi ambasadorami kampanii, czy komunikację w
mediach społecznościowych kampanii.

Kampania społeczno-informacyjna „Dezynfekcja tak, ale nie
byle jak” ma na celu poprawę jakości dezynfektantów udostępnianych
w przestrzeni publicznej i sektorze zdrowia, wezwanie w tym konte-
kście do stosowania prawa i jego egzekwowania przez właściwe orga-
ny oraz edukowanie na temat roli środków do dezynfekcji w zapobie-
ganiu zakażeniom m.in. wirusem SARS-CoV-2. Patronem kampanii
jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, partnerami: MEDISEPT –
największy polski producent środków czystości i preparatów do dezyn-
fekcji w standardzie medycznym – oraz BATIST Medical Polska –
dystrybutor rozwiązań higienicznych.

PIELĘGNIARKI 
I POŁOŻNE
ALARMUJĄ:

MIMO, ŻE DEZYN-
FEKCJA JEST BRONIĄ
W WALCE Z PANDE-
MIĄ, SYSTEM NIE
DBA O JEJ JAKOŚĆ.
PSEUDODEZYNFEK-
CJA ZALEWA RYNEK!



Siedziba obu firm mieści się w Świdwinie, biura i gabinety znajdują się w: 
� Barwicach, ul. Kościuszki 3
� Gościnie, ul. Lipowa 12
� Świdwinie, ul. Poznańska 1

Lukmed sp. z o.o. realizuje świadczenia w zakresie Hospicjum Domowego i Pielęgniar-

skiej Opieki Długoterminowej Domowej. Są to świadczenia refundowane, realizowane 

w ramach umów zawartych z NFZ.

Med-Bis Jolanta Zagowałko Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych świadczy usłu-

gi medyczne w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarskiej opieki

długoterminowej domowej oraz rehabilitacji domowej. Prowadzimy również punkt szczepień

przeciw covid-19 dla wszystkich grup wiekowych. 

Komercyjnie można skorzystać u nas z rehabilitacji ambulatoryjnej oraz Dziennego Domu
Opieki Medycznej, w którym na wsparcie i opiekę mogą liczyć wszystkie osoby niepełno-
sprawne, niesamodzielne, samotne, wymagające dodatkowej opieki. W ramach pobytu można
korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, aktywizacji środowiskowej, zajęć
edukacyjnych, opieki medycznej. Zapewniamy transport na zajęcia z domu pacjenta do ośrod-
ka i powrotny – do miejsca zamieszkania oraz posiłki regeneracyjne w trakcie pobytu.

Od tego roku wprowadzamy możliwość korzystania z profesjonalnych usług opiekuń-
czych dla osób potrzebujących wsparcia w warunkach domowych.

Personel świadczący wszystkie rodzaje usług to osoby cechujące się dużą empatią 
i uwrażliwieniem na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, posia-
dające odpowiednie kwalifikacje, długoletnie doświadczenie zawodowe i przygotowanie
specjalistyczne, ukierunkowane na poszczególne rodzaje świadczeń.

Zapraszamy do zapoznania  s ię  z  naszą  stroną internetową,  gdzie  można s ię  
szczegółowo zapoznać  z  dz iałalnością  obu f i rm:  www.med-bis .pl

Przedstawiamy Państwu nasze dwie firmy, które od prawie 

20. lat funkcjonują na rynku usług medycznych na terenie powiatu:

świdwińskiego, szczecineckiego i kołobrzeskiego. 


