


CzeRWieC 2021 R.

23 czerwca
● posiedzenie Komisji ds. przyznania
pomocy losowej związanej z COViD.

24 czerwca
● posiedzenie ORPiP.

28 czerwca
● posiedzenie Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej. 

LiPieC 2021 R.
5 lipca

● posiedzenie Komisji ds. przyznania
pomocy losowej związanej z COViD.

7 lipca
● posiedzenie Prezydium ORPiP.

28 lipca
● udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodni-
czącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu
Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Koszalinie.

SieRPień 2021 R.
3 sierpnia

● posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
refundacji.
● posiedzenie Komisji Socjalnej.
● posiedzenie Prezydium ORPiP.

17 sierpnia
● udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodni-
czącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu
Konwentu Przewodniczących ORPiP.

26 sierpnia
● Przewodnicząca ORPiP Bożena Wojci-
kiewicz oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP
Justyna Laska i członek ORPiP Krystyna
Szczerbińska brały udział w posiedzeniu
Komisji Konkursowej na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Tera-
pii Uzależnienia od Alkoholu i Współuza-
leżnienia w SPZOZ WOTUW w Stanomi-
nie.

31 sierpnia
● udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodni-

czącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu
Konwentu Przewodniczących ORPiP.

WRzeSień 2021 R.
7 września

● posiedzenie Komisji Socjalnej.
● posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
refundacji.
● posiedzenie Prezydium ORPiP.

11 września
● przedstawiciele samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych w Koszalinie wraz
z Przewodniczącą ORPiP Bożeną Wojci-
kiewicz uczestniczyli w akcji protestacyjnej
pracowników ochrony zdrowia. Protest
odbył się w Warszawie 11.09.2021 r.

16 września
● posiedzenie Prezydium ORPiP online.

22-23 września
● udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodni-
czącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu
NRPiP.

28 września
● posiedzenie Komisji Socjalnej.
● posiedzenie ORPiP.

PaździeRnik 2021 R.
4 października

● posiedzenie Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej.

5 października
● udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodni-
czącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu
Konwentu Przewodniczących ORPiP.

7 października
● udział Przewodniczącej Bożeny Wojci-
kiewicz w Inauguracji Roku Akademickie-
go w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Koszalinie.

12 października
● posiedzenie Komisji Socjalnej.
● posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
refundacji.
● posiedzenie Prezydium ORPiP.

WAŻNE INFORMACJE
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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
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie składam serdeczne gratulacje 

Pani Beacie Woszczynie
W związku z wygraniem konkursu na stanowisko

pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Terapii
Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ Wojewódzkiego

Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Stanominie.

W związku z objęciem stanowiska pielęgniarki
oddziałowej, życzę pomyślności i sukcesów zarówno 

w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. 

W imieniu własnym i ORPiP, 
przewodnicząca 

Bożena Wojcikiewicz



W
iele się działo i wiele się
dzieje w ochronie zdrowia.
Za sobą mamy wielką
manifestację zawodów

medycznych 11 września. Byliśmy i poczuli-
śmy siłę, jedność i moc. Zawody medyczne
zjednoczyły się, ale rozmowy Komitetu Prote-
stacyjnego trwają. Białe Miasteczko 2,0 funk-
cjonuje od 11 września i nadal trwa dopóty,
dopóki nie zostaną w jakiejś mierze spełnio-
ne nasze postulaty.  Protest to nie tylko wyna-
grodzenia – to przede wszystkim jakość opie-
ki, wzrost nakładów na ochronę zdrowia,
bezpieczeństwo pacjentów, poprawa dostęp-
ności do świadczeń i bezpieczne warunki
pracy. Minister zdrowia zawiesił normy
zatrudnienia do końca roku, stąd dla nas nadal
normą będzie przeciążenie i przepracowanie
oraz brak poczucia bezpieczeństwa wykony-
wania zawodu. 

Od 1 lipca obowiązuje ustawa o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych. Ustawa
budzi wiele kontrowersji, wniosła chaos 
i niesprawiedliwe traktowanie pielęgniarek 
i położnych w stosunku do innych pracowni-
ków działalności podstawowej. Nie umniej-
szając nikomu nie należy  stawiać na jednej
szali osoby, która odpowiada za życie i zdro-
wie pacjenta z osobą, na której taka odpo-
wiedzialność nie ciąży. Patrzmy z nadzieją na
zakończenie rozmów i protestu licząc, że
spotkamy się przynajmniej w połowie drogi,
aby osiągnąć nasze cele.

Od lat czynimy starania o zmianę statu-
su pielęgniarek zatrudnionych w Domach
Pomocy Społecznej, w tym pod względem

wynagrodzenia, ale nie ma woli ani ze strony
MZ i MRPiPS. Jak wynika z raportu NRPiP
mieszkańcy DPS ze względu na stan zdrowia
– choroby przewlekłe, wielochorobowość,
niepełnosprawność, bezspornie potrzebują
opieki pielęgniarskiej.

Z dużą nadzieją zawsze odwiedzam
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Koszalinie, która kształci studentów 
w zawodach potrzebnych na rynku pracy
zwłaszcza w  naszym regionie. Wśród 10.
kierunków studiów połowa z nich związana
jest z ochroną zdrowia. W tym roku na
pielęgniarstwo I stopnia było prawie 100%
popytu, na studia magisterskie 150%.
Pielęgniarstwo, jak podkreślają eksperci, to
zawód przyszłości, z prostego powodu – defi-
cytu kadry. Rynek pracy będzie wchłaniał
przedstawicieli tego zawodu przez najbliższe

10-20 lat. I mamy odpowiedź, ile może
potrwać zapełnianie luki pokoleniowej 
w zawodzie.

Na koniec drogie Koleżanki i Koledzy
trochę refleksji o empatii w zawodzie oraz
coś dla ducha i ciała, czyli masaż twarzy 
i dobra lektura. 

Pozdrawiam i życzę zdrowia. Szczepmy
się, bo wirus nie odpuszcza. 

Z wyrazami szacunku 
przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie 

WAŻNE INFORMACJE NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

„Są chwile co długo w pamięci zostają,
Choć czas upływa, nie przemijają. 

Są też osoby, które poznane, 
Nie będą nigdy już zapomniane”

Podziękowanie

Szanowna Pani

Teresa Jędruszczak
W związku z przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowania 

za profesjonalną, pełną zaangażowania, długoletnią pracę zawodową,
fachowość i poświęcenie. 

Jednocześnie wyrażam słowa uznania i szacunku za szlachetność 
i wytrwałość w pracy. 

Życzę Pani wszelkiej pomyślności i pogody ducha 
na dalsze lata życia.

Bożena Wojcikiewicz
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych koszalin, dnia 31 sierpnia 2021 roku



PROTEsT PROTEsT

Ochrona zdrowia kona 
11 września 2021 r. w Warszawie odbył się protest medyków. W manifestacji wzięło
udział wg szacunku organizatorów ok. 30-40 tys. osób. Uczestnikami były
pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, pracownicy
radiologii, diagności oraz pracownicy niemedyczni. Była to pierwsza od kilkudziesięciu
lat manifestacja wszystkich pracowników ochrony zdrowia, których przedstawiciele
ze związków zawodowych i samorządów zawodowych którzy utworzyli Ogólnopolski
Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia.

W skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowy
weszli:

1. Ogólnopolski związek zawodowy Pielęgniarek i Położnych:
Krystyna Ptok – przewodnicząca OZZPiP, Longina Kaczmarska – wice-
przewodnicząca OZZPiP;

2. Ogólnopolski związek zawodowy Lekarzy: Grażyna Cebula-
Kubat, wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL, Zdzisław Szra-
mik – wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL;

3. Ogólnopolski związek zawodowy Pracowników diagnosty-
ki Medycznej i Fizjoterapii: Ewa Ochrymczuk, przewodnicząca
OZZPDMiF, Dorota Kowalczyk-Cyran, wiceprzewodnicząca 
OZZPDMiF

4. Ogólnopolski związek zawodowy Techników Medycznych
Radioterapii: Monika Mazur – przewodnicząca OZZTMR, Agata
Wajdzik – wiceprzewodnicząca OZZTMR;

5. Ogólnopolski związek zawodowy Pracowników Bloku
Operacyjnego anestezjologii i intensywnej Terapii: Beata Rozner 
– przewodnicząca OZZPBOAiIT, Wioletta Słowińska – wiceprzewod-
nicząca OZZPBOAiIT;

6. związek zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i administracji Publicznej: Beata Kalicka – przewod-
nicząca ZZPMSWiAP;

7. naczelna izba Lekarska: Artur Drobniak – wiceprezes NRL,
Michał Bulsa – członek Prezydium NRL;

8. naczelna izba Pielęgniarek i Położnych: Mariola Łodzińska 
– wiceprezes NRPiP, Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP;

9. krajowa izba Fizjoterapeutów: Maciej Krawczyk – prezes
KRF, Tomasz Niewiadomski – wiceprezes KRF;

10. krajowa izba diagnostów Laboratoryjnych: Alina Niewia-
domska – prezes KRDL, Matylda Kłudkowska – wiceprezes KRDL;

11. naczelna izba aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
– prezes NIA, Małgorzata Pietrzak – wiceprezes NIA.

10 września podano do publicznej wiadomości postulaty
protestujących.

1. Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracow-
ników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych
ustaw – tabela w załączniku nr 1.

2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów
o 30% dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne 
o 80% od 1 października 2021 r. oraz zobowiązanie AOTMiT do prze-
prowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopa-
da 2022 roku.

3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administra-
cyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki,
opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzale-
żnionych od liczby pacjentów.
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PROTEsT PROTEsT

4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza
publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agre-
sją słowną i fizyczną pacjentów.

5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów
odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepo-
żądanych (no-fault).

6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy
jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów
medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplo-
mowego i specjalistycznego rozszerzających ich kompetencje.

7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawo-
dowej.

8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratow-
nika medycznego i innych zawodach medycznych.
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Hasło przewodnie manifestacji brzmiało „Ochrona zdrowia
kona”. Protestujący mieli ze sobą transparenty m.in. z takimi hasła-
mi: „Krótko żyjemy, bo ciężko pracujemy”, „Zapraszamy na oddzia-
ły, bo niedługo zamykamy”, „Pandemia braków pielęgniarek i poło-
żnych trwa od lat”, „Umieramy o 20 lat wcześniej, niż inne Polki”,
„Żądamy godnych zarobków”, „Politycy! Nie róbcie z medyków
niewolników!”, „Ostatni gasi światło”, „Nie ma medyków, nie ma
leczenia” „Jedna pielęgniarka na 30 pacjentów, komu pomóc pierw-
szemu?”. 

W proteście najliczniej reprezentowane były pielęgniarki i poło-
żne. Na trasie przemarszu bardzo wielu warszawiaków okazywało
swoje poparcie dla słuszności protestu. Na koniec przed Kancelarią
Premiera (która została, niestety, odgrodzona barierkami od prote-

stujących) organizatorzy wygłosili mowy końcowe, w tym między
innymi o tym, że protest jest dedykowany nie tylko pracownikom
ochrony zdrowia, ale przede wszystkim pacjentom i konieczności
poprawy całej ochrony zdrowia. 

Dalszym etapem protestu jest „Białe Masteczko 2.0”, które rozsta-
wiono w pobliżu Kancelarii Premiera. Każdy dzień w Białym Miastecz-
ku, jest dniem tematycznym poświęconym różnym grupom zawodo-
wym oraz tematyce medycznej. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. 
z porady pielęgniarskiej, zbadania poziomu cukru, pomiaru ciśnienia
tętniczego, edukacji zdrowotnej, porady lekarskiej itp.

Organizatorzy zapewniają, że miasteczko będzie trwać dopóki
nie zostaną spełnione postulaty protestujących. 

z OiPiP w koszalinie wzięło udział w proteście 25 osób.

relacja z protestu
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Zgodnie z treścią art. 2351 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320), za chorobę zawodową
uważa się chorobę, wymienioną w wykazie
chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny
warunków pracy można stwierdzić bezspor-
nie lub z wysokim prawdopodobieństwem,
że została ona spowodowana działaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia występu-
jących w środowisku pracy albo w związku ze
sposobem wykonywania pracy, zwanych
„narażeniem zawodowym”.

W załączniku do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku 
w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1367) w punkcie 26 wymie-
niono choroby zakaźne lub pasożytnicze albo
ich następstwa. Z kolei zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lute-
go 2020 roku w sprawie zakażenia korona-
wirusem SARS – CoV – 2 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 325), zakażenie to zostało objęte prze-
pisami o zapobieganiu o zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi.

Na tej podstawie można uznać, że
COVID – 19 może stanowić chorobę zawo-
dową , warunkiem do tego jest jednak pozy-
tywna ocena, iż doszło do niej w warunkach
narażenia zawodowego.

W przypadku wystąpienia choroby
zawodowej w postaci choroby zakaźnej nie
można określić okresu na jej ustalenie. Ozna-
cza to, że wystąpienie objawów COVID – 19,
nawet po ustaniu pracy w warunkach nara-
żenia, nie przekreśla możliwości stwierdzenia
choroby zawodowej.

Ministerstwo Zdrowia
potwierdziło, że COVID-19 jest
chorobą zakaźną, która może
zostać uznana za chorobę
zawodową.

PROCEDURA STWIERDZENIA
CHOROBY ZAWODOWEJ

Postępowanie o stwierdzenie choroby
zawodowej składa się z kilku etapów. Każdy
etap jest sformalizowany. i opiera się na specjal-

nych formularzach, które stanowią załączniki do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierp-
nia 2002 roku w sprawie sposobu dokumen-
towania chorób zawodowych i skutków tych
chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379 ze zm.).

Przebieg postępowania uregulowany
został w sposób szczegółowy w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca
2009 roku w sprawie chorób zawodowych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

Etapy postępowania:
– zgłoszenie podejrzenia choroby zawo-

dowej
Podejrzenie wystąpienia choroby zawo-

dowej należy zgłosić do właściwego państwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego 
i właściwego okręgowego inspektora pracy
ustalonych według miejsca, w którym praca
jest lub była wykonywana przez pracownika
lub właściwych według siedziby pracodawcy,
w przypadku gdy dokumentacja dotycząca
narażenia zawodowego jest gromadzona 
w tej siedzibie (§ 3 pkt 1 rozporządzenia 
ws chorób zawodowych).

Do kręgu podmiotów, które mogą doko-
nać zgłoszenia należą: pracodawca, lekarz
podmiotu właściwego do rozpoznania choro-
by zawodowej, lekarz i lekarz dentysta, którzy
podczas wykonywania zawodu powzięli takie
podejrzenie u pacjenta, jak również samego
pracownika lub byłego pracownika, stwier-
dzenie bowiem choroby zawodowej może
nastąpić również po ustaniu zatrudnienia.

– rozpoznanie choroby zawodowej
Rozpoznanie choroby mogącej stanowić

chorobę zawodową przybiera formę orze-
czenia, wydawanego na podstawie wyników
przeprowadzonych badań lekarskich i badań
pomocniczych, dokumentacji medycznej,
dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz
oceny narażenia zawodowego.

W przypadku choroby zakaźnej, jaką jest
COVID-19 kluczowy może być pozytywny
wynik testu na obecność wirusa SARS – CoV
– 2 oraz dokumentacja medyczna z przebie-
gu leczenia choroby.

– stwierdzenie choroby zawodowej
Organem uprawnionym do stwierdzenia

choroby zawodowej jest właściwy państwo-

wy powiatowy inspektor sanitarny, który
wydaje w tym celu decyzję administracyjną 
– o stwierdzeniu lub braku podstaw do
stwierdzenia choroby zawodowej.

Decyzja w sprawie stwierdzenia lub braku
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
stanowi decyzję administracyjną, regulowaną
przepisami Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego. W przypadku wydania decyzji
negatywnej, przysługuje prawo do wniesienia
odwołania do organu wyższego stopnia.
Termin na wniesienie odwołania wynosi 14
dni od momentu otrzymania decyzji. Organem
odwoławczym co do zasady będzie właściwy
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tego
organu, który wydał negatywną decyzję.

W przypadku otrzymania decyzji nega-
tywnej także od organu drugiej instancji,
pracownikowi przysługuje skarga do woje-
wódzkiego sądu administracyjnego, która
składa się w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania decyzji.

ŚWIADCZENIA
Ubezpieczonemu, który uzyskał prawo-

mocną decyzję stwierdzającą chorobę zawo-
dową oraz który na skutek tej choroby stał się
niezdolny do pracy lub u którego powstał
uszczerbek na zdrowi, przysługuje świadcze-
nie pieniężne.

Katalog świadczeń wskazany został 
w ustawie z dnia 30 października 2002 roku
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1205).

W art. 6 ustawy wskazano, że z tytułu
choroby zawodowej przysługują następu-
jące świadczenia:

1. zasiłek chorobowy,
2. świadczenie rehabilitacyjne,
3. zasiłek wyrównawczy,
4. jednorazowe odszkodowanie,
5. renta z tytułu niezdolności do pracy,
6. renta szkoleniowa,
7. dodatek pielęgnacyjny,
8. pokrycia kosztów leczenia z zakresu

stomatologii i szczepień ochronnych oraz
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
w zakresie określonym ustawą,

COVID-19 
JAKO CHOROBA
ZAWODOWA
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9. w przypadku śmierci pracownika
spowodowanej chorobą zawodową, przy-
sługujące członkom rodziny zmarłego 
– jednorazowe odszkodowanie, renta
rodzinna oraz dodatek do renty rodzinnej.

Powyżej wymienione świadczenia
wypłacane są przez ZUS ze środków z tytułu
ubezpieczenia wypadkowego. 

Zgodnie z treścią przepisów ustawy 
z dnia 30 października 2002 roku o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz.1205 ze zm.), zasiłek chorobowy 
z powodu niezdolności do pracy spowodo-
wanej chorobą zawodową wynosi 100%.

W sytuacji, w której dojdzie do powi-
kłań, i ubezpieczony stał się niezdolny do
pracy wskutek choroby zawodowej, chory
będzie mógł otrzymać rentę wypadkową.

Art. 11 ustawy z dnia 30 października
2002 roku o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1205 ze zm.)
gwarantuje ubezpieczonemu, który wskutek
choroby zawodowej doznał stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jedno-
razowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu,
które powoduje upośledzenie czynności orga-
nizmu nierokujące poprawy. Natomiast za
długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu,
które powoduje upośledzenie czynności orga-
nizmu na okres przekraczający 6 miesięcy,
mogące ulec poprawie.

Natomiast art. 13 wskazanej powyżej
ustawy przewiduje prawo do odszkodowania
dla członków rodziny ubezpieczonego, który
zmarł wskutek choroby zawodowej.

W sytuacji, w której pracownik otrzyma
potwierdzenie, że COVID-19 w jego przypad-
ku jest chorobą zawodową, a przyznane świad-
czenia z ZUS nie pokrywają w pełni szkody
doznanej wskutek niezapewnienia bezpiecz-
nych warunków pracy, wówczas będzie mógł
wystąpić do pracodawcy o odszkodowanie na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Na pracowniku w tym przypadku spoczy-
wać będzie ciężar dowodu. Istotne jest także,
że termin przedawnienie roszczeń w tym przy-
padku wynosi 3 lata licząc od momentu po-
wzięcia wiedzy o pozytywnym wyniku testu.

Należy podkreślić, że w przypadku zaka-
żenia pielęgniarki czy położnej, które swoje
obowiązku wykonują w ramach umowy cywil-
noprawnej podstawą dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych będzie tylko kodeks
cywilny.

Osoby, które nie mają opłacanej skład-
ki na ubezpieczenie wypadkowe nie będą
mogły liczyć na świadczenia z zUS. W ich
przypadku nie ma możliwości orzekania 
o chorobie zawodowej.

P
ielęgniarstwo środowiska naucza-
nia i wychowania jest bardzo
wąską i specyficzną dziedziną
pośród wielu specjalności

pielęgniarskich. Wiąże się z tym specyficzna,
różniąca się od innych dziedzin pielęgniarstwa –
dokumentacja medyczna. Realizując świadcze-
nia zdrowotne uczniom, każda pielęgniarka
szkolna styka się w swojej pracy z dokumenta-
cją ucznia pochodzącą z każdego niemal rejonu
Polski. Jest ona prowadzona w różny sposób,
czasami pozostawia wiele do życzenia. W niniej-
szym artykule pragnę przybliżyć – na podstawie
aktualnych przepisów prawa – sposób prowa-
dzenia dokumentacji ucznia, aby był on ujed-
nolicony, a może niejedna z nas uniknie dzięki
temu problemów mogących wyniknąć podczas
kontroli. Najnowsze rozporządzenie dotyczące
prowadzenia dokumentacji medycznej ucznia
wprowadza wiele dość istotnych zmian.

aktualnie obowiązujące jest rozpo-
rządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(dz.U. 2020. poz. 666).

Rozdział 6 przywołanego rozporządze-
nia poświęcony jest prowadzeniu dokumen-
tacji medycznej z zakresu opieki zdrowotnej
nad uczniami.

Dokumentację medyczną ucznia stanowi:
1. Karta profilaktycznego badania ucznia.
2. Dokumentacja indywidualna ucznia

prowadzona przez pielęgniarkę środowiska
nauczania i wychowania lub higienistkę szkol-
ną (karta zdrowia ucznia).

Natomiast dokumentację z zakresu opie-
ki stomatologicznej nad uczniami stanowi
dokumentacja lekarza dentysty udzielającego
świadczeń stomatologicznych w gabinecie
dentystycznym w szkole lub w gabinecie
dentystycznym prowadzonym przez podmiot,
z którym organ prowadzący szkołę zawarł
porozumienie.

W niniejszej publikacji skupię się na
dokumentacji prowadzonej przez pielęgniar-
kę szkolną lub higienistkę.

i. karta profilaktycznego badania lekar-
skiego ucznia musi zawierać następujące
dane (pieczątka nagłówkowa) par. 10 pkt 
1-4 ww. rozporządzenia:

1. Oznaczenie podmiotu (pieczątka
podmiotu udzielającego świadczeń – nie
szkoły!)

– nazwę podmiotu (np. Usługi Pielęgniar-
skie z Zakresu Medycyny Szkolnej, adres),

– kod resortowy (cz. I czyli nr księgi
prowadzonej przez wojewodę),

– nazwę zakładu leczniczego (w przy-
padku podmiotu leczniczego), np. Usługi
Pielęgniarskie z Zakresu Medycyny Szkolnej,

– nazwę jednostki organizacyjnej oraz
jej kod resortowy (cz. V), np. Medycyna Szkol-
na „Zdrowa Szkoła” s.c.

– nazwę komórki, w której udzielane są
świadczenia zdrowotne oraz jej kod – część
VII np. Gabinet profilaktyki i pomocy przed-
lekarskiej, Szkoła Podstawowa nr 138, ul.
Wawelska 5, 78-200 Kraków.

Pielęgniarka pracująca w kilku szkołach
musi mieć kilka pieczątek z danymi odpowia-
dającymi aktualnemu miejscu udzielania
świadczeń. Będą zmieniały się adresy szkół
lub placówek.

Jeśli świadczenia udzielane są przez
pielęgniarkę prowadzącą indywidualną prak-
tykę, to pieczątka nagłówkowa, zgodnie 
z zapisami rozdziału 4, par. 59 pkt 1 ww.
rozporządzenia powinna zawierać dane okre-
ślone w par 10 pkt 1-4, analogicznie, jak 
w przypadku podmiotu leczniczego, ale tylko
te informacje, które jej dotyczą:

– nazwa praktyki np. Praktyka Pielęgniar-
ki Szkolnej,

– imię i nazwisko,
– tytuł zawodowy np. pielęgniarka, licen-

cjat, magister, specjalista,
– nazwa komórki np. Gabinet profilakty-

ki i pomocy przedlekarskiej
– adres szkoły np. II Liceum Ogólno-

kształcące, ul. Zielona 10, 75-652 Lublin
– nr prawa wykonywania zawodu.
Podobnie, jak u pielęgniarek tworzących

podmiot leczniczy, tak i pielęgniarka realizu-
jąca indywidualną praktykę musi posiadać
pieczątki w każdym gabinecie z adresem szko-
ły do oznaczania dokumentacji uczniów.

2. Oznaczenie pacjenta (ucznia): zgodnie
z art. 25 u 1 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008
roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta:

Dokumentacja
medyczna

pielęgniarki szkolnej 
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– nazwisko i imię,
– datę urodzenia i płeć tylko jeśli nie

nadano jeszcze nr PESEL,
– adres miejsca zamieszkania, 
– numer PESEL.
3. Oznaczenie osoby udzielającej świad-

czenia zdrowotnego (pieczątka pielęgniarki):
– imię i nazwisko,
– tytuł zawodowy np. pielęgniarka, licen-

cjat, magister, specjalista,
– numer prawa wykonywania zawodu

(pwz),
– podpis.
4. informacje dotyczące stanu zdrowia

lub funkcjonowania, procesu diagnostycz-
nego, leczniczego, pielęgnacyjnego, rehabi-
litacji:

– opis udzielonego świadczenia,
– rozpoznanie problemu zdrowotnego

ucznia lub opis stanu funkcjonowania,
– zalecenia,
– informacje o wydanych zaświadcze-

niach, opiniach, orzeczeniach,
– informacje o problemach zdrowotnych

zgłaszanych przez rodziców ucznia lub jego
przedstawiciela ustawowego,

– informacje pielęgniarki szkolnej 
o uczniu: wyniki testów przesiewowych, infor-
macje dotyczące wysokości ciała, masy ciała,
funkcjonowania narządu wzroku, słuchu,
rozwoju ruchu, ciśnienia tętniczego krwi,

– wyniki badania lekarskiego: dotyczące
wzrastania i rozwoju ucznia, stanu odżywienia,
dojrzałości płciowej wg skali Tannera od klasy
3 szkoły podstawowej, rozwoju psychospo-
łecznego, funkcjonowania układów i narządów,
istniejących problemach zdrowotnych,

– zalecenia dotyczące udziału ucznia 
w zajęciach wychowania fizycznego i ewen-
tualne ograniczenia w tym zakresie oraz inne
zalecenia lekarza p.o.z.

Wpisów w karcie profilaktycznego bada-
nia lekarskiego dokonuje lekarz p.o.z. wybra-
ny przez rodziców ucznia, jego przedstawi-
ciela ustawowego lub samego ucznia oraz
pielęgniarka środowiska nauczania i wycho-
wania lub higienistka szkolna sprawująca
opiekę nad uczniem.

ii. dokumentacja indywidualna ucznia
(karta zdrowia ucznia) powinna być opatrzo-
na pieczątką nagłówkową (patrz pkt. 1).
Dodatkowo karta zdrowia ucznia powinna
posiadać wpisy dokonywane w niej przez
pielęgniarkę szkolną odnośnie przebytych
przez ucznia chorobach i jego problemach
zdrowotnych, informacje o innych problemach
mających wpływ na zdrowie ucznia, wyniki
przeprowadzonych testów przesiewowych.

Na pierwszej stronie karty, w odpowied-
niej rubryce pielęgniarka powinna zamieścić
informacje o przebytych przez ucznia choro-
bach i urazach. Jeśli rodzice takiej informacji nie
podają, wówczas wpisujemy: „brak informacji
od rodziców” lub: „rodzice nie informują”.

Wynik badania lekarskiego, to oddzielna
rubryka. Jeśli po badaniu okazuje się, że u dziec-
ka nie ma problemów zdrowotnych, wówczas
piszemy: datę badania i „uczeń zdrowy”.

Do karty dołączamy karty profilaktycz-
nego badania lekarskiego oraz informacje 
od lekarza dentysty – jeżeli uczeń korzysta 
ze świadczeń dentystycznych u lekarza, 
z którym organ prowadzący szkołę podpisał
umowę. 

Należy tu zauważyć, że prawodawca nie
nakłada obowiązku prowadzenia listy klaso-
wej jako dokumentacji zbiorczej klasy.

Ponadto, brak jest w karcie profilak-
tycznego badania lekarskiego informacji
wychowawcy klasy. Prawodawca określił
jasno, jakie treści mają być zawarte zarówno
w karcie zdrowia ucznia jak i w karcie profi-
laktycznego badania lekarskiego. Można
samemu stworzyć dokumentację, byleby
zawierała w sobie określoną w rozporządze-
niu treść. Zaproponowana przez Instytut
Matki i Dziecka dokumentacja została nazwa-
na „dokumentacją pomocniczą”.

iii. Przechowywanie i udostępnianie
dokumentacji ucznia

Dokumentację medyczną ucznia należy
przechowywać zgodnie z przepisami ustawy
z 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. poz. 1000 i 1669 oraz 
z 2019 roku poz. 730) oraz:

• zgodnie z ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych – RODO,

• zgodnie z zapisami ustawy z 12 kwiet-
nia 20219 roku o opiece zdrowotnej nad
uczniami.

Dokumentacja ucznia musi być prze-
chowywana w zamykanych na klucz szaf-
kach, bez dostępu do niej osób nieupowa-
żnionych. To samo dotyczy zeszytu przyjęć
ambulatoryjnych. Uczeń ma siedzieć w takiej
odległości od biurka pielęgniarki, aby nie było
możliwe „zerkanie” przez niego do zeszytu
przyjęć ambulatoryjnych. Klucze do szaf 
z dokumentacją medyczną może mieć tylko
pielęgniarka.

Odnośnie przekazywania dokumentacji
ucznia w sytuacji zmiany szkoły, to art. 27 ust
2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
wyraźnie mówi, że dokumentacja jest prze-
kazywana pielęgniarce w szkole przyjmującej
ucznia za pokwitowaniem odbioru.
Nastręcza to duże trudności w przypadku
wyjazdu ucznia do innej miejscowości. 
W takiej sytuacji ministerstwo zdrowia
dopuszcza możliwość przekazania karty rodzi-
com ucznia za pokwitowaniem odbioru. Bywa
i tak, że zarówno uczeń, jak i rodzice nieste-
ty już wyjechali do innej miejscowości 
i pielęgniarka w nowej szkole ucznia, prosi 
o dokumentację medyczną. Wówczas można
umieścić ją w zaklejonej kopercie, opisać ją:
karta zdrowia ucznia, imię i nazwisko ucznia
– do rąk własnych pani pielęgniarki i może

ona zostać wysłana wraz z dokumentami
szkoły przesyłanymi do nowej placówki, ale są
to wyjątkowe sytuacje. Pielęgniarka w szko-
le współpracuje z dyrekcją, kontaktuje się 
z sekretarką – należy przekazać informację, że
w sytuacji zmiany szkoły przez ucznia związa-
ną z wyjazdem do innej miejscowości, należy
skierować rodziców do gabinetu pielęgniarki
w celu odbioru karty za pokwitowaniem.

Niedopuszczalne jest przesyłanie wraz 
z dokumentami szkoły niezabezpieczonej
karty, bez koperty, gdzie każdy może do niej
zajrzeć. Jest to sytuacja wysoce nieprofesjo-
nalna i wręcz karalna (tajemnica zawodowa).
Niestety, dość często spotykana.

Oddzielną kwestią i moim zdaniem wyma-
gającą zmiany – jest przekazywanie dokumen-
tacji ucznia po zakończeniu przez niego nauki,
do lekarza rodzinnego. W dobie e-dokumen-
tacji, przechodzenia p.o.z. na system e-przy-
chodnia, lekarze nie chcą przyjmować doku-
mentacji papierowej. Poza tym, uczeń często
nie wie, nie zna adresu przychodni, w szkołach
średnich uczą się uczniowie z terenu całego
województwa, a czasami i Polski – jak przeka-
zywać wówczas tę dokumentację?

Uczeń pełnoletni powinien mieć możli-
wość osobistego odebrania dokumentacji za
poświadczeniem odbioru i przekazania jej do
wybranego lekarza p.o.z.

Na zakończenie kilka uwag: nie powielaj-
my bezrefleksyjnie błędnie skonstruowanej
dokumentacji, zwłaszcza teraz, gdy posiadamy
wiedzę o treści, którą powinna zawierać,
pieczętujmy dokumentację zgodnie z wymo-
gami prawa, dokumentacja powinna być
prowadzona w sposób czytelny, schludny,
wszystkie strony winny być ponumerowane,
formularze wklejone lub zszyte z kartą zdrowia
ucznia – nie włożone luźno, powinien być
wpisany adres, nr PESEL. Często w kartach
brak jest jakiejkolwiek informacji pielęgniarki
o przeprowadzonych testach, informacji poda-
wanych przez rodziców ucznia, wynikach
badania lekarskiego – na pierwszej stronie
karty, brak jest informacji o wyrażonych lub
nie – zgodach rodziców na działania
pielęgniarki. To wszystko świadczy o nas.

Nie posługujmy się na zewnątrz żargo-
nem zawodowym tyczącym się tzw. „bilan-
sów” – jest to profilaktyczne badanie lekar-
skie ucznia w terminie określonym do badania. 

Od kilku lat obserwujemy zmniejszony
odsetek zwrotu kart po profilaktycznym
badaniu lekarskim. Rodzice lekceważą ten
podstawowy obowiązek i nie zgłaszają się 
z dzieckiem do lekarza. Aktualnie obowiązu-
jąca ustawa o opiece zdrowotnej nad ucznia-
mi tylko pogłębiła tę sytuację, bo dała rodzi-
com możliwość zrezygnowania z działań
profilaktycznych prowadzonych przez
pielęgniarkę. Sądzę, że nie ma niczego krzyw-
dzącego ucznia w tym, że pielęgniarka wyko-
na testy przesiewowe u niego: sprawdzi
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P
raca pielęgniarki jest ściśle związa-
na zarówno z czynnikami streso-
gennymi jak z trudnością w komu-
nikacji z pacjentami, a ta jest

czynnikiem podstawowym do nawiązania
niezbędnej relacji. Predyspozycje, zdolności
interpersonalne i umiejętności empatyczne to
kluczowe właściwości, swoiste cechy zawo-
dowe, ale też obszary, które wymagają dbało-
ści. Zaangażowanie, poświęcenie, umiejętności
radzenia sobie z sytuacją chorych, ich rodzin 
i swoją własną są skolerowane z poziomem
odczuwanego stresu. Doświadczany przez
pielęgniarki stres obniża satysfakcję zawodową
i w efekcie niesie za sobą gorszą jakość pracy
i niższy poziom empatii w stosunku do coraz
bardziej wymagających pacjentów, ale też do
siebie nawzajem. Poziom zmęczenia i strachu,
którego dotknęliśmy wszyscy zostawił ślad 
w wielu obszarach, jednak uważam, że nie
wolno nam o nich zapominać. Kiedy w ubie-
głym roku spotkało nas coś nieoczekiwanego
w postaci nieznanego wirusa pojawiły się nowe
refleksje, pytania bez odpowiedzi i poczucie
zagrożenia. Dziś powoli słabną te emocje,
mimo, że nieustannie nam towarzyszą w mniej-
szym lub większym nasileniu. Wykonujemy
swoją pracę, podnosimy kwalifikacje, popra-
wiamy jakość usług, często nie mając czasu
zadbać o swoje własne potrzeby. Znane
wszystkim braki kadrowe przekładają się na
wzrost obowiązków, czy pracę w kilku miej-
scach. Zmęczenie mediami, wymaganiami,
ocenami społeczeństwa, czasami warunkami
pracy budzi niechęć. Pielęgniarkom stawia się
wysokie wymagania w obszarach umiejętności
interpersonalnych, co za tym idzie umiejętno-

ści empatycznych. Podczas szeregu trudności
jakie stają w obliczu naszego zawodu i wyko-
nywanych obowiązków, trudno jest zadbać 
o niezwykle ważne przestrzenie naszego życia
jakimi są komunikacja, życzliwość i współod-
czuwanie. Sama dostrzegam zmiany w ostat-
nim czasie w sposobie kontaktu z koleżankami
z grupy zawodowej. Krótkie zdawkowe komu-
nikaty, czasami jedynie gest i znamienny brak
czasu. Zawód pielęgniarki jest wyjątkowym
zawodem, gdzie kardynalnym przedmiotem
pracy jest zawsze drugi człowiek. Człowiek
chory, zagrożony, pełen obaw i strachu. Często
cierpiący i wymagający. W wielu publikacjach
można spotkać się z dekalogiem R.L. Messner,
który warto sobie przypominać.

Dekalog Pielęgniarek według
R. L. Messner

1. Wysłuchaj mnie.
2. zapytaj o moje zdrowie.
3. zawsze patrz na mnie, a nie na moją

chorobę; nie lekceważ moich skarg.
4. Mów do mnie, a nie przy mnie.
5. zachowaj dyskrecję.
6. nie każ mi czekać na siebie.
7. nie mów mi, co mam robić, zanim nie

powiesz, jak mam to robić.
8. informuj mnie zawsze.
9. Pamiętaj, kim byłem.
10. Pozwól mi doznać i przeżyć ciepło

twojej opieki.
Doskonale znamy brak czasu dla najbli-

ższych, dla siebie i swoje własne ograniczenia,
często wynikające z obciążeń i zmęczenia.
Trudno w obliczu rzeczywistych problemów
o empatię, a jednak jest ona kluczowa 

w podejmowanych działaniach zawodowych.
Wielokrotnie spotykamy się z osobami
niezwykle samotnymi. Zwłaszcza pacjenci
geriatryczni, obciążeni zaburzeniami psychicz-
nymi, czy chorobami przewlekłymi, to osoby
głodne kontaktu, krótkiej rozmowy, zrozu-
mienia. Bez wzbudzenia w chorym zaufania
zaniżamy możliwości pomocy.

Nastąpiło wiele zmian w zawodzie
pielęgniarki. Coraz mniej osób pracuje 
w jednym miejscu pracy, wzrastają potrzeby,
tym samym zmęczenie. Każda z nas powinna
się czasami na chwilę zatrzymać, zrobić sobie
herbatę i pomyśleć czym jest nasz zawód.
Jesteśmy najliczniejszą grupą wśród medy-
ków, wiele od nas zależy, mimo to musimy
pamiętać, że zawsze będziemy wykonywały
naszą pracę dla pacjenta, dla chorego, cierpi-
ącego, czasami trudnego człowieka. Każda 
z nas ma swój własny „termometr” zmęczenia
i wie, kiedy zwyczajnie po ludzku „ma dość”.
Dlatego tak ważne jest, aby mieć swoją prze-
strzeń, jakąś pasję, coś, co dodaje sił w trud-
nościach zawodowych. Tym bardziej, że wiele
z nas doświadczyło roli pacjenta. Jakiś czas
temu wracając autobusem z pracy do domu,
wracałam z koleżanką, od której się uczyłam
zawodu wiele lat temu. Dziś pracująca
emerytka, zmęczona, a mimo to, pełna wrażli-
wości opowiadała mi o sytuacjach w oddzia-
le covidowym. Nie rozmawiałyśmy o zdro-
wiu pacjentów, a o gestach życzliwości, które
zostają na długo w pamięci, nie tylko pacjen-
tów, czy ich rodzin. Takie rozmowy dodają
wiary w pielęgniarstwo. Zresztą może takim
jednym przykazaniem naszego zawodu
mogłoby być uświadomienie sobie, że mamy
szczęście będąc po stronie personelu, nie
pacjenta? Pamiętając o tym, że w każdej chwi-
li może się to zmienić, o czym głośno przy-
pomniał nam Covid. Podnosząc kwalifikacje 
i jakość świadczonych usług analogicznie trze-
ba kłaść nacisk na podnoszenie poziomu
empatii, która jest jak szczepionka przeciw
rutynie i zobojętnieniu. Nasz zawód zawsze
zostanie postrzegany jako swoista misja. Nie
każdy może go wykonywać. Jesteśmy 
w grupie ludzi, którzy chcą pomagać innym, 
o tym musimy sobie przypominać. O jego
wyjątkowości. 

IWOnA SAKRAJDA 
SZPItAl W SZCZeCInKU
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Z PRAC OIPiP PROMOCJA ZAWODU

ostrość wzroku, skontroluje ciężar ciała,
wysokość ciała, skontroluje postawę ciała,
wysokość ciśnienia tętniczego itd. 

Testy przesiewowe służą wczesnemu
wykrywaniu nieprawidłowości w rozwoju
dziecka, by móc w miarę szybko wprowadzić
działania naprawcze. Kto w takiej sytuacji
czuwa nad prawidłowym rozwojem dziecka?
Kto to kontroluje? W niedalekiej przyszłości
to się „zemści”, mówiąc językiem potocznym,

bo będzie wysyp zaburzeń w rozwoju fizycz-
nym u młodzieży, dorosłych, ale niestety na
działania naprawcze będzie już zbyt późno.
Pozostanie leczenie, a wiadomo: lepiej zapo-
biegać niż leczyć.

Z jednej strony Państwo tworzy ustawę 
o opiece zdrowotnej nad uczniami, która ma
być wynikiem troski o zdrowie i rozwój młode-
go pokolenia, a z drogiej strony pozwala na
zaniedbywanie go. Wiem, że nie można nikogo

do niczego zmuszać, ale w tym wypadku do 18.
roku życia dzieci i młodzież powinny być pod
szczególną opieką Państwa, tak, jak dzieje się to
choćby u naszych zachodnich sąsiadów.

Życzę wszystkim moim koleżankom
wytrwałości w naszej ciężkiej pracy i wiele
satysfakcji zawodowej. 

JOlAntA HeRBUś
„ZDROWA SZKOłA”, Przewodnicząca

Komisji ds. Medycyny Szkolnej przy OIPIP

ZaSZcZepić Się
empatią
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Zgodnie ze słowami Rektora PWSZ 
dr. Jana Kuriaty, uczelnia z nadzieją wchodzi
w kolejny trudny, 13. rok działalności. 

– Mam nadzieję, że ostatni raz jesteśmy
zmuszeni inaugurować w ten sposób rok
akademicki –rozpoczął rektor. – Jest to trud-
ne dla nas wszystkich: studentów i wykła-
dowców. Pandemia wywróciła do góry noga-
mi cały ten świat, który znaliśmy do tej pory
– mówił. – Powracająca fala zakażeń rodzi
obawy o sytuację w uczelniach. Wydawało
się, że będzie normalnie, jednak ogromne
ilości osób, które odmówiły i odmawiają

szczepień, przepełnione sklepy, kina, czy
restauracje osobami, które nie zakładają
maseczek, nie pozostawiają złudzeń co do
powrotu pandemii. Klęska nauki wobec
wiedzy i zabobonu może przerażać. Ludzie
w naszym kraju w bardzo dużych ilościach
nie wierzą nauce, ale za to ufają zabobon-
nym przeciwnikom szczepionek. W naszej
uczelni, gdzie są kierunki medyczne, szcze-
pienia to sprawa podstawowa. Mimo
wszystkich trudności starajmy się zacho-
wać nasz świat. Bądźmy solidarni w pande-
mii – podkreślił. 

W związku z trwającą sytuacją epide-
miczną tegoroczna inauguracja, podobnie jak
w roku ubiegłym, odbyła się w ścisłym reżimie
sanitarnym i przy ograniczonej liczbie uczest-
ników. Ten rok to też kolejne utrudnienia 
w działalności uczelni: trwa budowa hali spor-
towej, wyposażanie pracowni, zajęcia będą
się odbywały w systemie hybrydowym. 

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele społeczności Uczelni oraz nieliczne
grono zaproszonych gości: przedstawiciele
parlamentu, władz rządowych i samorządo-
wych, otoczenia społeczno-gospodarczego,
współpracujących z Uczelnią szkół licznych
instytucji współdziałających z PWSZ. 
W swoich wystąpieniach zaproszeni goście,
m. in. rektor Politechniki Koszalińskiej prof.
Danuta Zawadzka zaapelowała o integrację
środowisk akademickich koszalińskich uczel-
ni i stworzenie akademickiego Koszalina, 
a przedstawiciele samorządów miejskiego:
zastępca prezydenta Przemysław Krzyża-
nowski i wojewódzkiego – członek zarządu
województwa zachodniopomorskiego, Stani-
sław Wziątek złożyli deklarację o dalszym
wsparciu finansowym uczelni.

Przedstawicielki środowiska pielęgniar-
skiego będące na inauguracji: Bożena Wojci-
kiewicz – przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych oraz Grażyna
Margas – pielęgniarka naczelna SP ZOZ
MSWiA w Koszalinie podkreśliły potrzebę
wykształcenia młodej kadry i zachęcały
młode koleżanki i kolegów do podejmowania
kształcenia kierunkowego i pozostawania 
w zawodzie, w którym mogą się spełniać 
i realizować. 

– Zawód pielęgniarki i położnej jest
zawodem deficytowym – zawodem przy-
szłości tzn. że popyt na rynku pracy dla zawo-
du będzie przez co najmniej 10-20 lat. 

Kolejne
Gaudeamus

7 października 2021 r. 
odbyła się Xiii uroczysta inaugu-

racja roku akademickiego
2021/2022 w państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koszalinie. 
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W polskim systemie ochrony zdrowia jest
więcej miejsc pracy niż absolwentów. Młoda
kadra, czyli pielęgniarki do 40. roku życia
stanowią 20 proc. wszystkich zatrudnionych,
żeby mówić o poprawie sytuacji kadrowej 
co roku powinno wejść do systemu około 
10 tys. absolwentów. Tymczasem w roku
ubiegłym ukończyło studia 5 tys. absolwen-
tów, a odebrało prawo wykonywania zawodu
tylko 50 proc. Zawód pielęgniarki i położnej
jest zawodem wyjątkowym, trudnym i odpo-
wiedzialnym, gdyż powierza nam się życie 
i zdrowie pacjentów. Zawód pielęgniarki 
i położnej jest zawodem samodzielnym.
Pielęgniarki i położne pracują w oparciu 
o ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej.
Wykonują czynności lecznicze, diagnostycz-
ne, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne. Stano-
wią część zespołu terapeutycznego, obok
lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i fizjote-
rapeutów – podkreślała przewodnicząca
ORPiP w Koszalinie. 

– Zakres uprawnień i kompetencji znacz-
nie się rozszerzył dzisiaj pielęgniarka wyko-
nuje badanie fizykalne może ordynować leki,
wyroby medyczne, wystawiać skierowania
na badania diagnostyczne. Jeżeli chodzi 
o rozwój zawodowy to w naszej profesji
można się specjalizować w 17. dziedzinach
pielęgniarstwa. Oferta, jeżeli chodzi o rozwój
zawodowy i zatrudnienie, dla przyszłych
pielęgniarek/pielęgniarzy jest bardzo boga-
ta.

Nowy przewodniczący Samorządu
Studentów PWSZ Marcel Burczak, kierując
swe słowa do studentów, wyraził nadzieję, 
że „z łatwością odnajdą się w murach uczel-
ni, a wybrane przez nich kierunki studiów
spełnią ich oczekiwania”. 

– To będzie dla was piękny czas, który, 
w co wierzę, wykorzystacie efektywnie.
Zdobędziecie niezbędną wiedzę, nawiążecie
przyjaźnie i znajomości, aktywnie działać
będziecie na rzecz uczelni – powiedział
Burczak.

Podczas uroczystości nastąpiła imma-
trykulacja przedstawicieli studentów pierw-
szego roku poszczególnych kierunków 
kształcenia, którzy następnie odśpiewali
uroczyste „Gaudeamus”. Żacy złożyli ślubo-
wanie, że „będą wytrwale dążyć do zdoby-
wania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy
z rąk Rektora PWSZ. 

W tym roku akademickim został urucho-
miony dziesiąty już nowy, autorski kierunek
studiów – Sport, fitness, wellness i spa, który
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na
rynku pracy. Wykład inauguracyjny związany
z nowym kierunkiem „Wellnes w życiu
codziennym i w pracy. Corporate wellness”
wygłosiła dr Marzena Rypina. 

Uczelnia przyjęła w tym roku trzystu
nowych studentów, łącznie studiuje tu prawie
tysiąc studentów.

„Wydaje nam się nieraz, że jesteśmy samotni wtedy, 
kiedy odchodzą od nas ludzie. 
Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, 
kiedy sami od ludzi odchodzimy.” ks. Jana Twardowski

17 sierpnia 2021 r. z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki pielęgniarki emerytki

Leokadii kopczyńskiej
Była osobą zawsze uśmiechniętą, życzliwą i otwartą na potrzeby innych. 

Dla wielu z nas koleżanka, przyjaciółka i dobry człowiek. 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Najszczersze wyrazy współczucia 
rodzinie i najbliższym 

składają

Pielęgniarki i Położne SP ZOZ MSWiA 
w Koszalinie

Pani Beacie Walczak, 
z powodu śmierci 

mamy,
wyrazy szczerego współczucia 

i słowa otuchy 

składają 

koleżanki 

z Oddziału Dziecięcego 

Szpitala Wojewódzkiego 

w Koszalinie

Pani 
Grażynie Ostrowskiej, 

z powodu śmierci 

mamy,
wyrazy szczerego współczucia 

i słowa otuchy 

składają 

koleżanki 

z Oddziału Dziecięcego 

Szpitala 

Wojewódzkiego 

w Koszalinie
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C
o wyróżnia Japonki? Na pewno
ich piękna skóra, która kojarzy się
z najwyższej jakości porcelaną.

Zawdzięczają to między innymi kobido. Ten
masaż twarzy dawniej zarezerwowany był
tylko dla rodziny cesarskiej.

Od wieków Japończycy bardzo dbają 
o swoja urodę i higienę, bo jest w ich kulturze
oznaką zdrowia i status społecznego. Pewnie
dlatego tak poważnie podchodzą do technik
upiększających, które doskonalono przez wiel-
ki, doprowadzając je do mistrzostwa. Wiemy
o kąpielach w ryżu, maseczkach z odchodów
słowika żyjącego na jednej z japońskich wysp,
natomiast o kobido – masażu, który działa jak
głęboki lifting, wie się niewiele.

Kobido to tradycyjny japoński masaż
twarzy, szyi i dekoltu, który ma niesamowite
działanie odmładzające, modelujące i ener-
getyzujące. To manualny, bardzo intensywny,
a jednocześnie bezbolesny zabieg, który dzia-
ła na głębsze warstwy skóry oraz mięśni, co
prowadzi do intensywnej odnowy komórek 
i pobudzenia produkcji kolagenu i elastyny.

Jest całkowicie naturalną i nieinwazyjną
alternatywą dla wszystkich, którzy boją się
igieł, nie mogą, bądź nie chcą poddać się chirur-
gicznemu liftingowi twarzy. Jest niezwykle
relaksujący i odprężający. Obszar, na którym
działamy to mięśnie naramienne, dekoltu, szyj-
ne, grzbietu, głowy oraz twarzy. Efekt widocz-
ny jest już po pierwszym zabiegu w celu jego
pogłębienia oraz utrzymania sugerowane jest
powtórzenie masażu raz w tygodniu.

Dziś kobido to najstarsza i najbardziej
skomplikowana manualnie forma terapii
twarzy dostępna w Japonii. Jest oparta na
48. starożytnych technikach stymulacji
mięśni. Wyjątkowo trudnych do opanowa-
nia. 

W ogromnym uproszczeniu, rytuał Kobi-
do jest podzielony na trzy fazy. Najpierw jest
mieszanką ruchów wygładzających i relaksu-
jących, aby uwolnić twarz z napięć powodu-
jących zmarszczki, asymetrie i blokowanie
energii. Do tego stopniowo dołączają rozci-
ąganie, ugniatanie, szczypanie i delikatne
opukiwanie oraz wibracje. To po to, aby
stymulować metabolizm komórkowy, dotlenić
tkanki, wymodelować twarz i ostatecznie
pozbyć się skutków stresu. Ostatni etap to
drenaż, który sprzyja usuwaniu toksyn,
nadmiaru wody i przyspiesza regenerację
komórek. Zazwyczaj sesja zaczyna się od
biustu, aby poprawić krążenie krwi, potem
masowana jest lewa strona twarzy, a następ-
nie prawa strona. Skóra staje się pulchna,
jędrniejsza i gładsza. Aby jeszcze lepiej zrów-
noważyć energię życiową organizmu, wyko-
nuje się też czasem masaż przedramion, łydek
i stóp.

Regularne sesje co dwa-trzy tygodnie
spowalniają starzenie się skóry, poprawiają
owal twarzy, pobudzają krążenie krwi i limfy,
sprzyjają produkcji kolagenu, odnawiają
naskórek, zmniejszają zmarszczki, obrzęki 
i cienie, poprawiają teksturę skóry, rozluźnia-
ją mięśnie twarzy i szyi. Zapewniają głęboki

relaks i sprawiają, że śpimy głęboko i mocno.
A zabieg robiony od czasu do czasu odświe-
ża rysy twarzy, nadaje skórze blask i usuwa
skutki stresu.

Wizualne efekty masażu kobido

Masaż kobido znany jest jako „niechirur-
giczny lifting twarzy”. Dzięki technikom kobi-
do można naturalnie i z biegiem czasu:

• Zniwelować napięcia mięśniowe,
które powodują zmarszczki mimiczne

• Zapobiec bądź zmniejszyć efekty
starzenia się naszej skóry

• Odzyskać młodą twarz poprzez
głęboką pracę na strukturach mięśni

• Stymulować metabolizm komórko-
wy, co przyczyni się do szybszej regeneracji
skóry

• Oczyścić skórę usuwając toksyny,
zanieczyszczenia i martwe komórki skóry
dzięki czemu dodamy jej naturalnego blasku

• Zniwelować nadmierne napięcie 
w okolicach szyi, klatki piersiowej i owalu twarzy

• Stymulować produkcję składników
skóry – kolagen i elastynę.

zdrowotne efekty masażu kobido:

• Reguluje bilans energetyczny całe-
go ciała

• Walczy z stresem
• Zapewnia pełny relaks i odprężenie
• Zmniejsza efekty bruksizmu
• Łagodzi bóle głowy
• Unika sztywności twarzy
• Zmniejsza problemy z układem

pokarmowym

Zabiegu Kobido nie można wykonać, gdy
występują: stany zapalne skóry, problemy 
z węzłami chłonnymi, nowotwory i blizny po
operacji, miażdżyca naczyń, gorączka, wyso-
kie ciśnienie, poważne kłopoty stomatolo-
giczne, niewygojone rany po zabiegach chirur-
gicznych czaszki oraz trądzik.

DOROtA FenKAnIn

KoBido 
– jaPońSKi lifting tWarZy
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Kobido kochają Gwyneth paltrow i Halle Berry. ten
wschodni masaż twarzy niweluje oznaki starzenia,

walczy z trądzikiem i działa jak lifting.



kLUB dOBReJ kSiĄŻki

P
iękna złota jesień – pora roku,
która dla osób lubiących czytać
oznacza często same przyjem-
ności. Dłuższe, chłodniejsze

wieczory są znakomitym pretekstem do wyci-
ągnięcia z szafy miękkiego koca, zaparzenia
sobie ciepłej herbaty i zatopienia się w dobrej
książce. 

Tyle się mówi o tym, że czytanie jest
ważne i że nie ma złej pory na przyjemną
lekturę. Umberto Eco twierdził, że „kto czyta
książki, ten żyje podwójnie” i trudno się z tym
nie zgodzić. 

Dawno nie było powieści biograficznej,
dlatego dzisiaj postanowiłam opowiedzieć
Wam o książce, którą przeczytałam ostatnio. 

Ekskluzywna biografia twórcy firmy
Apple – Steve'a Jobsa (jedyna napisana przy
jego współpracy) pióra Waltera Isaacsona,
autora bestsellerowych biografii Benjamina
Franklina i Alberta Einseina. 

Opierając się na ponad czterdziestu
rozmowach z Jobsem, przeprowadzonych 
w ciągu dwóch lat, a także na wywiadach 
z ponad setką osób: członkami rodziny, przy-
jaciółmi, przeciwnikami, konkurentami i kole-
gami Jobsa, Walter Isaacson spisał wciągającą
opowieść o pełnym wzlotów i upadków życiu
oraz płomiennej osobowości twórczego
przedsiębiorcy, którego wykraczająca poza
wszelkie schematy pasja i perfekcjonizm
zrewolucjonizowały sześć branż: komputery
osobiste, filmy animowane, muzykę, telefony,
tablety i publikacje cyfrowe.

Steve Jobs był postacią kontrowersyjną.
Zagłębiając się w jego dzieciństwo, dowia-
dujemy się, co miało wpływ na późniejszą
ekscentryczność tego wielkie wizjonera. 

Twórca Apple miał też swoją ciemną
stronę, której nie ukryto, ani nie wybielono 
w tej biografii. Dostajemy całego Jobsa, jego
genialność, jak i paskudną stronę jego osobo-
wości. Wyzywanie ludzi od debili i poniża-
nie, najczęściej publiczne, było czymś, co Jobs
traktował jako narzędzie do motywowania
swoich współpracowników. Steve nie był
nieomylny, a jego umiłowanie do kształto-
wania rzeczywistości według swoich zasad

miało również katastrofalne skutki. Przeko-
nanie o nieomylności miało ogromny wpływ
na rozwój nowotworu u Jobsa i postawiło na
jego drodze przeciwności, których nie był 
w stanie nagiąć do swoich potrzeb.

Polecam z całego serca!!!
„Miłość 
i wojna” 
autorstwa Maxa
Czornyja to opowie-
ść o ludziach, żyjących
w nieludzkich
czasach. To opowieść
o smutnym, przeraża-
jącym świecie, 
w którym zewsząd

wylewa się potworne cierpienie. Lecz to także
opowieść o miłości- tej prawdziwej, nie
zhańbionej żadnym plugawym uczynkiem czy
też słowem. I wreszcie to opowieść o wojnie,
która niczym nowotwór, wdarła się w milio-
ny ludzkich serc, by niszczyć je jeszcze wiele,
wiele lat po jej zakończeniu.

„Miłość i wojna” to powieść pisana trud-
nym momentami dla mnie językiem, opisująca
straszliwe czasy, w których potrafiło się rodzić
i kiełkować prawdziwe uczucie, przytłaczająca
niezrozumiałą brutalnością świata, przesiąk-
niętego nienawiścią ludzi do ludzi. Max Czor-
nyj udowodnił po raz kolejny, że jest wirtu-
ozem słowa i potrafi tworzyć piękne obrazy
równie wiarygodnie, jak makabryczne opisy 
i przerażające zbrodnie. Literacki kunszt auto-
ra nie podlega już dziś żadnej polemice
bowiem w tym przypadku mamy do czynienia
z naprawdę dobrą literaturą. Literaturą, którą
należy przede wszystkim zrozumieć. To,
niestety, nie jest takie łatwe, kiedy przycho-
dzi nam się zmierzyć z niewiarygodnym wręcz
okrucieństwem. Nie jest łatwo rozpamięty-
wać nieludzkie czasy wiedząc, że „ludzie
ludziom zgotowali ten los”. Mimo tego powin-
niśmy to robić z pełnym przekonaniem, by
nigdy nie doświadczyć podobnego żywota. 

„Licho nie śpi” emilli Szelest to
ostatnia propozycja, jaką dzisiaj przedstawię. 

Na pewno każdy z nas miał chociaż raz 
w życiu ochotę, aby rzucić wszystko i wyru-

szyć w Bieszczady.
Odciąć się od różnego
rodzaju problemów,
stresów życia
codziennego czy
dręczących demo-
nów.

Dla Damiana
Bieszczady są kryjów-
ką. Były policjant

ucieka przed swoją przytłaczającą przeszło-
ścią, uzależnieniem i mrokiem, który czai się
głęboko w jego duszy. Praca w tartaku ma
zagłuszyć palące wyrzuty sumienia, a odosob-
nienie przynieść upragnione ukojenie. 

Magda Jaskólska, młoda asesor proku-
ratury, zostaje rzucona na głęboką wodę 
– przełożeni przydzielają jej sprawę, którą
wszyscy już dawno spisali na straty. Zdespe-
rowana i pozbawiona wsparcia kobieta nie
cofnie się przed niczym, by znaleźć odpowie-
dzi na wszystkie pytania. Aby to zrobić, musi
przedrzeć się przez mur nieufności Damiana,
odkryć głęboko skrywane miejscowe sekrety,
a przede wszystkim uporać się z dziką nami-
ętnością, która nieoczekiwanie przejmuje nad
nią kontrolę.

Cudowny i mroczny klimat Bieszczad
ponownie wciąga nas bez reszty. Witamy się
z załogą tartaku jak ze starymi znajomymi 
i czekamy co nowego się wydarzy. W końcu
Magda jako Pani prokurator z całą pewnością
nie będzie w tej części jedynie rozmyślać nad
dylematami, czy słuchać serca czy rozumu, 
i przy którym mężczyźnie układać sobie życie.
Chociaż oczywiście temu wątkowi autorka
poświęca też dużo uwagi, a czytelnik z rado-
ścią, a czasem z irytacją śledzi jak Magda 
i Damian krążą w koło siebie okłamując siebie
i cały świat, że to co ich łączy to jedynie przy-
jaźń. Irytacja ta jednak jest z tych pozytyw-
nych, bo po prostu bohaterowie zdobywają
serce czytelnika i chciałoby się już widzieć
ich razem. 

Polecam!
DOROtA FenKAnIn

Onkologia i Chemioterapia
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

„Jak przyjemnie jest spędzać
wieczór w podobny sposób. 

Nie ma jak lektura, to moje święte
przekonanie. 

Książka nigdy człowieka nie
męczy. 

Kiedy będę miała własny dom nie
zaznam spokoju bez wybornej

biblioteki”.

– JANE AUSTEN, 
„DUMA I UPRZEDZENIE” – 
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