


WAŻNE INFORMACJE

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 pielęgniarki/

położnej we wtorki od godz. 9.00 po

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

(94 342 59 93)

email: radcaprawny@oipip-koszalin.org

� 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
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liPiec
11.07 – przewodnicząca ORPiP Bożena

Wojcikiewicz uczestniczyła w pracy
Rady Społecznej SP ZOZ MSWiA 
w Koszalinie

16.07 – posiedzenie Prezydium ORPiP
17.07 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

sieRPień
2.08 – udział przewodniczącej ORPiP

Bożeny Wojcikiewicz w pracy Rady
Społecznej SP ZOZ MSWiA w Ko-
szalinie

6.08 – posiedzenie Prezydium ORPiP
20.08 – udział członków ORPiP w Kosza-

linie w uroczystościach pogrzebo-
wych Wiesława Kowalewskiego

wRzesień 
3.09 – posiedzenie Komisji kształcenia
3.09 – posiedzenie Komisji Socjalnej
3.09 – posiedzenie Prezydium ORPiP
10.09 – udział przewodniczącej ORPiP

Bożeny Wojcikiewicz w ogólnopol-
skiej konferencji „Zdarzenia niepo-
żądane w praktyce” zorganizowanej
przez NRPiP w Warszawie

11-12. - udział przewodniczącej ORPiP 
09 w posiedzeniu Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie 

18.09 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-
wodniczącej ORPiP w Koszalinie, 
w posiedzeniu Rady Uczelni
państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Koszalinie

20.09 – przewodnicząca ORPiP, Bożena
Wojcikiewicz uczestniczyła w pracy
Rady Społecznej WSPL w Koszalinie

21.09 – udział przewodniczącej ORPiP 
w konferencji „Leczenie ran prze-
wlekłych w praktyce pielęgniarskiej
i lekarskiej”. Konferencja odbyła się
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej w Koszalinie

24.09 – posiedzenie Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

PaździeRNiK
3.10 – spotkan ie  przewodniczące j  

Bożeny Wojcikiewicz z pielęgniar-
kami i położnymi SP ZOZ MSWiA 
w Koszalinie

4.10 – posiedzenie Okręgowej Komisji
Wyborczej

8.10 – udział przewodniczącej Bożeny
Wojcikiewicz w inauguracji roku
akademickiego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koszalinie

15.10 – posiedzenie Komisji Socjalnej
15.10 – posiedzenie Komisji Kształcenia
15.10 – posiedzenie Prezydium ORPiP
18.10 – udział członków ORPiP w posie-

dzeniu komisji konkursowej na
stanowisko położnej oddziałowej
Oddziału Położniczo-Ginekologicz-
nego z Izbą Przyjęć i pododdziałami:
Położniczym, Patologii Ciąży 
z blokami: Operacyjnym i Porodowo
Operacyjnym oraz pracownią USG
Szpitala Wojewódzkiego w Koszali-
nie.

K A L E N D A r I u M  O r P i P

UWAGA! KONKURS!
Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 

Trwa czwarta edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sywii. Nagroda
Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA) to wyjątkowe stypendium,
skierowane wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej oraz do studen-
tek i studentów pielęgniarstwa.

Konkurs w Polsce odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. Pani Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych już po raz czwarty zasiada w gronie komisji konkursu.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić swój innowacyjny pomysł na rozwój opie-

ki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję lub pomysł dotyczący rozwoju opieki
pielęgniarskiej nad pacjentami dorosłymi, z uwzględnieniem usprawnienia pracy pielęgniarek 
i pielęgniarzy. Opis pomysłu powinien być krótki, ok. 1800 znaków.

Nagrodą jest stypendium w wysokości 25000 zł oraz staż.
Podczas stażu laureat zdobywa cenne doświadczenie, uczestniczy w konferencjach i szko-

leniach w Polsce i za granicą, nawiązuje relacje z przedstawicielami organizacji partnerskich
konkursu, a także bierze udział w spotkaniach z pielęgniarkami z innych krajów.

W polskiej edycji konkursu biorą udział prace nadesłane przez osoby, które są w trakcie
edukacji w polskich uczelniach. Za organizację konkursu w Polsce odpowiada Fundacja Medicover.

ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSYŁAĆ DO 10 LISTOPADA 2019 r.
na stronie internetowej: https://campaign.queensilvianursingaward.pl/dashboard

Pytania dotyczące zasad konkursu należy kierować do koordynatora projektu: Agnieszka
Karasińska, agnieszka.karasinska@medicover.pl, tel. + 48 881 068 252.



N
adchodzi jesień, mam

nadzieję, że mieliście udane

urlopy, które są co prawda

już za nami, ale przynajm-

niej pozostały wspomnienia. 

W biuletynie sporo informacji 

z pracy Naczelnej Rady, która pomimo

sezonu urlopowego ciężko pracowała.

Pieniądze to temat zawsze gorący – od 

1 lipca mieliśmy dalszy wzrost wynagro-

dzenia o 100 zł do płacy zasadniczej dla

pielęgniarek i położnych zatrudnionych

na umowę o pracę. Kontrowersje wzbu-

dziły sposoby wypłat pochodnych od

wynagrodzenia – umieszczamy odpo-

wiedź Ministerstwa Zdrowia w tym

temacie. Od 1 lipca mamy także zmianę

ustawy o sposobie ustalenia najniższego

wynagrodzenia pracowników zatrudnio-

nych w podmiotach leczniczych – jest

modyfikacja kwoty bazowej która wyno-

si 4200 zł. Pojawiły się także niepokoje

związane dalszym wzrostem wynagro-

dzenia od 1 września 2019 roku, mamy

kontynuację wzrostu wynagrodzeń do

31 marca 2020 roku. Niestety, z przy-

krością stwierdzam, że jeszcze nie

wszystkie pielęgniarki w poz czy stacjach

sanitarno-epidemiologicznych otrzymały

należny wzrost wynagrodzenia. Działania

podejmowane przez Okręgową Radę

oraz Naczelną Radę są realizowane na

szczeblu krajowym. Mamy kolejny

nieszczęśliwy pomysł na deficyt kadry

pielęgniarskiej – kształcenie techników

pielęgniarstwa. Stanowisko samorządu

jest jednoznaczne – kształcenie

pielęgniarek i położnych odbywa się 

w Polsce na dwustopniowych studiach.

Należy kontynuować kształcenie opie-

kuna medycznego i stworzyć realne

możliwości zatrudnienia w systemie

ochrony zdrowia. 

WAŻNE INFORMACJE NA DOBRY POCZĄTEK

Drogie Koleżanki i Koledzy 
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W naszej ciężkiej pracy są chwile,

które dodają skrzydeł i byłam świadkiem

takich chwil podczas uroczystości wręcze-

nia nagród w plebiscycie Hipokrates 

w Szczecinie. Wszystkim laureatom jeszcze

raz gorąco i serdecznie gratuluję.

Zapraszam Was także na bezpłatne

szkolenia specjalizacyjne, które będą reali-

zowane na naszym terenie. Są to ministe-

rialne specjalizacje w czterech dziedzinach

– informacje w biuletynie i na stronie inter-

netowej. 

W tym numerze także wspomnienie 

o naszym koledze Wiesławie Kowalew-

skim, który… był po prostu dobrym czło-

wiekiem. Odszedł przedwcześnie pozosta-

wiając poczucie wielkiej straty. 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym

jesienią rozpoczynamy wybory delegatów

na okręgowy zjazd sprawozdawczo-wybor-

czy, który odbędzie się w marcu 2020 roku,

łącznie ze zjazdem budżetowym. 

O terminach wyborów w poszczególnych

rejonach wyborczych będziemy informo-

wali na bieżąco na stronie internetowej

www.oipip-koszalin.org Teraz mamy czas 

na zastanowienie się komu powierzymy

funkcję delegata na Okręgowy Zjazd

Pielęgniarek i Położnych VIII Kadencji 

w Koszalinie. 

Ważne abyśmy wybrali spośród siebie

osoby chętne do pracy i odpowiedzialne,

które włączą się w nurt pracy samorządo-

wej. Pamiętajmy, że jesteśmy sobie nawza-

jem potrzebni. „Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp, wspólna

praca to sukces” – jak powiedział Henry

Ford.

Serdecznie zapraszam na zebrania

wyborcze.

BOżeNA WOjciKieWicz

przewodnicząca ORPiP
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skontrolowano wprowadzanie 
w życie podwyżki

N
a posiedzeniu Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych we

wrześniu Janusz Cieszyński,

podsekretarz stanu w Mini-

sterstwie Zdrowia przedstawił wyniki

kontroli przeprowadzonej w podmiotach

leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu

wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Jeden z podmiotów na początku września
otrzymał zalecenia pokontrolne, które powin-
ny być zrealizowane w ciągu 30 dni. 
W ramach przeprowadzonej kontroli wyka-
zano m.in. brak włączenia podwyżek wynika-
jących z Rozporządzenia do wynagrodzenia
zasadniczego.

Członkowie Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych przedstawili przypadki niepra-
widłowości zgłaszane przez członków samo-
rządu, jakie występują w podmiotach
leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomimo licznych interwencji samorządu 
i Narodowego Funduszu Zdrowia część
podmiotów w dalszym ciągu nie wypłaca
wynagrodzeń.

Minister zobowiązał się do przeprowa-

dzenie kontroli w podstawowej opiece zdro-
wotnej i poinformowania NRPiP o jej wyni-
kach.

Podniesiona została również kwestia
braku podwyżek w niektórych stacjach sani-
tarno-epidemiologicznych, gdzie zatrudnio-
ne pielęgniarki nie otrzymały podwyżek
wynagrodzeń. Minister Cieszyński poinfor-
mował, iż w celu wyjaśnienia występujących
nieprawidłowości prowadzi rozmowy z Głów-
nym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem
Pinkasem.

Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o przekazanie informacji czy podmioty 
lecznicze, w których występowały niepra-
widłowości zmieniają swoją praktykę oraz
czy realizują wytyczne Ministerstwa Zdro-
wia.

Informacje prosimy przesyłać na adres
podwyzki@nipip.pl

W
sierpnia minister zdrowia podpisał rozporządzenie
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.

Rozporządzenie przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące

przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców
informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami
na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 
o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych
środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

W jedności siła
WSPóLNE DZIAŁANIA NAcZELNEj IZbY PIELęGNIArEK I POŁOŻNYch OrAZ
OGóLNOPOLSKIEGO ZWIąZKu ZAWODOWEGO PIELęGNIArEK I POŁOŻNYch
DOPrOWADZIŁY DO PrZEDŁuŻENIA ZMIANY rOZPOrZąDZENIA, KTórE 
GWArANTujE KONTYNuAcjE WZrOSTu WYNAGrODZEń DLA PIELęGNIArEK 
I POŁOŻNYch.
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C
elem ustawy o zmianie ustawy
o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadnicze-
go niektórych pracowników

zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest
modyfikacja „kwoty bazowej” służącej do
obliczania, w okresie przejściowym, naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego

pracowników podmiotów leczniczych
objętych ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa zmienia kwotę bazową, na
podstawie której oblicza się najniższe wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników

podmiotów leczniczych w okresie od 1 lipca
2019 r. do 30 czerwca 2020 r. – z kwoty
3900 zł, na kwotę 4200 zł. Ponadto ustawa
wydłuża o 6 miesięcy okres stosowania prze-
pisu przejściowego w art. 7 ustawy, z 31 grud-
nia 2019 r., na 31 czerwca 2020 r.

W art. 2 ustawy wprowadzono przepisy
dostosowujące, zgodnie z którymi określono
termin na zawarcie porozumienia lub
zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie
zawarte, o sposobie podwyższania na dzień 
1 lipca 2019 r. wynagrodzeń zasadniczych 
w podmiocie leczniczym, w zakresie wynika-
jącym ze zmian wprowadzanych ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.

ŹRóDłO:
https://www.prezydent.pl/prawo/usta-

wy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
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Prezydencki podpis
PrEZYDENT rP PODPISAŁ uSTAWę O ZMIANIE uSTA-
WY O SPOSObIE uSTALANIA NAjNIŻSZEGO WYNA-
GrODZENIA ZASADNIcZEGO NIEKTórYch PrA-
cOWNIKóW ZATruDNIONYch W PODMIOTAch
LEcZNIcZYch.

N
a stronie Narodowego Fundu-
szu Zdrowia znajduje się
zarządzenie prezesa NFZ
zmieniające zarządzenie 

w sprawie warunków zawarcia i realizacji
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie to realizuje zapisy porozu-
mienia z 9 lipca 2018 r. dotyczące podwyżek
dla pielęgniarek i położnych. Wchodzi ono 
z mocą od 1 lipca 2019 r. Zmiana ma na celu
realizację wzrostu kwoty pochodnych od
wynagrodzeń wypłaconym pielęgniarkom 
i położnym.

ZARZĄDZENIE 
Nr 92/2019/DSOZ
PREZESA 
NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 16 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie 
w sprawie warunków
zawarcia i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie
podstawowej opieki
zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25
oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 1)
zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warun-
ków zawarcia i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym
zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30
listopada 2018 r., wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w § 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:

„4) osoba niewymieniona w pkt 7, 
w wieku od 40. do 65. roku życia – od dnia 
1 lipca 2019 r. – współczynnik 1,34;”;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzy-
muje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego zarządzenia;

3) we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do zarządzenia, w § 11 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stawek, o których
mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz
ust. 4 pkt 1, obejmują one kwoty wynikające
z przekazania środków finansowych na
wzrost finansowania świadczeń opieki zdro-

wotnej udzielanych przez pielęgniarki, poło-
żne oraz higienistki szkolne, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art.
137 ust. 2 ustawy, w tym od dnia 1 lipca
2019 r.:

1) w przypadku stawki określonej 
w § 10 ust. 2 pkt 1 – kwotę w wysokości
0,92 zł (słownie: zero, 92/100 złotych);

2) w przypadku stawki określonej 
w § 10 ust. 3 pkt 1 – kwotę w wysokości
0,96 zł (słownie zero, 96/100 złotych);

3) w przypadku stawki określonej 
w § 10 ust. 4 pkt 1 – kwotę w wysokości
2,99 zł (słownie: dwa, 99/100 złotych).”.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddzia-
łów wojewódzkich Narodowego Funduszu
Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych
zmian wynikających z wejścia w życie przepi-
sów zarządzenia do postanowień umów
zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie 
z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lipca
2019 r.

PRezeS
NARODOWeGO FUNDUSzU

zDROWiA
Andrzej jacyna

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192

i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447,

730, 752 i 1079.

PODWYŻKI DLA PIELęGNIArEK I POŁOŻNYch W PODSTAWOWEj 
OPIEcE ZDrOWOTNEj

jest rozporządzenie nFZ
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OGŁOSZENIE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu 

informuje, że 
prowadzi nabór na BEZPŁATNE 

szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Planowany termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy z Ministerstwem Zdrowia
Miejsce szkolenia – KOSZALIN

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 14.11.2019 r. 
za pomocą systemu SMK

INfORMAcje na temat szkoleń można uzyskać w Ośrodku 
pod numerem telefonu: /15/823 28 80

lub OIPiP w Koszalinie pod numerem telefonu: /94/ 341 11 02



Nasze sPRawy Nasze sPRawy
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noWe sZanse ZaWodoWe

P
ielęgniarki, fizjoterapeuci, farma-
ceuci oraz diagności laboratoryj-
ni będą mogli przystąpić 
do szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.
Tak zakłada przyjęty przez Radę Ministrów
(23.07.) projekt ustawy o zmianie ustawy 
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzi-
nach mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia. Celem projektu jest zwiększenie dostęp-
ności do profesjonalnych usług medycznych.

Sytuacja epidemiologiczna chorób i zabu-
rzeń psychicznych w Polsce od wielu lat
wskazuje na niepokojące zjawisko wzrostu

kryzysów psychicznych wśród dzieci 
i młodzieży. Policyjne statystyki podają, że 
w 2017 roku samobójstwo popełniło 116
osób w wieku 7-18 lat. Wielu tych śmierci
można by uniknąć, gdyby dzieciom w kryzy-
sie psychicznym w odpowiednim momencie
dać wsparcie odpowiedniego specjalisty 
– psychiatry czy psychologa.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji
ustawy zakłada, że do szkolenia specjaliza-
cyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzie-
ci i młodzieży, będzie mógł przystąpić nie
tylko lekarz lub psycholog, ale każda osoba
wykonująca zawód medyczny, np. pielęgniar-

ka, fizjoterapeuta, farmaceuta czy diagnosta
laboratoryjny. Jeszcze szybciej zdobyć specja-
lizację będzie mogła osoba legitymująca się
dorobkiem naukowym lub zawodowym, jeśli
minister zdrowia uzna jej dorobek za równo-
ważny ze zrealizowaniem programu szkolenia
specjalizacyjnego.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych projektowane zmiany wpłyną na
zwiększenie zainteresowania odbywaniem
tego typu szkolenia specjalizacyjnego przez
pielęgniarki, co z pewnością przełoży się na
łatwiejszy dostęp do profesjonalnej pomocy
psychiatrycznej i psychologicznej.

Pielęgniarka będzie mogła zostać
specjalistą w dziedzinie psychoterapii
dzieci i młodzieży.

uSTAWA O OPIEcE ZDrOWOTNEj NAD ucZNIAMI 

nowe kompetencje
pielęgniarki

P
roblematykę dotycząca profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad
uczniami dotąd regulowało wiele
aktów prawnych. Nowe ustawa

jest pierwszym tego typu, który zapewnia
kompleksowość oraz integrację działań osób
sprawujących opiekę zdrowotną (pielęgniar-
ki, lekarza) nad uczniami. Podnosi również
znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz
edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia.

Jednym z głównych założeń nowych
przepisów jest określenie koordynującej roli
pielęgniarki szkolnej. W szczególności ustawa
wyznacza pielęgniarkom i higienistkom szkol-
nym odpowiedzialną rolę, jaką jest profilak-
tyczna opieka nad uczniami, ale też integracja
wszelkich działań podejmowanych dla zdro-
wia dzieci. Chodzi o współpracę wszystkich
osób i instytucji zaangażowanych w sprawo-
wanie takiej opieki, tj. pomiędzy między
podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną
nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka

szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapew-
niającymi warunki organizacyjne tej opieki
(dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę)
oraz nauczycielami i innymi pracownikami
szkoły (pedagog szkolny).

Pielęgniarka środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistka świadczenia
będzie realizować w gabinetach profilaktyki
zdrowotnej. Warto jednak podkreślić, że
pielęgniarka współpracować będzie z dyrek-
torem oraz pracownikami szkoły, ale nie
będzie pracownikiem szkoły. Za zapewnienie
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabi-
netu dentystycznego odpowiada organ

prowadzący szkołę, który będzie udostęp-
niać pielęgniarce środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistce szkolnej gabi-
net profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. 
W przypadku braku gabinetu profilaktyki
zdrowotnej w szkole, pielęgniarka może 
sprawować opiekę w miejscu określonym 
w umowie o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, tj. w poradni Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad
uczniami realizowane będzie przez wojewo-
dów oraz Instytut Matki i Dziecka.

MM

we wrześniu weszła w życie ustawa o opiece
zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia
wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia
profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole.
Osobami odpowiedzialnymi za jej sprawowanie są:
pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.
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„nie” dla ZaWodu
technika PielęgniarstWa

Stanowisko nr 27
Prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych
z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie utworzenia nowego zawodu
„Technik Pielęgniarstwa”

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych po zapoznaniu się z ustaleniami

wypracowanymi w ramach inicjatywy 

„Wspólnie dla Zdrowia” wyraża ogromne

zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw 

dla utworzenia nowego zawodu 

„Technik Pielęgniarstwa”. 

Zgodnie z uprawnieniami ustawowymi Prezydium NRPiP wnosi 
o utrzymanie dotychczasowego dwustopniowego systemu kształcenia
pielęgniarek i położnych RP w ramach szkolnictwa wyższego. System
ten:

1. jest zgodny z europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia 
i kształcenia pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu dnia 25
października 1967 roku (Dz. U. 96.83.384) oraz z wymaganiami
dotyczącymi kształcenia pielęgniarek i położnych, wynikającymi
z Dyrektywy 2005/36/We Parlamentu i Rady europy z dnia 7
września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo-
wych (Dz. U. Ue. L.05.255.22);

2. jest objęty dwustronnym systemem monitorowania jakości kształ-
cenia przez KRASzPiP oraz PKA, co zaowocowało doprowadze-
niem do wypracowania i realizacji efektywnego procesu ewaluacji
jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo,
głównie w zakresie programów i procesów kształcenia, kadry
dydaktycznej, bazy dydaktycznej oraz wewnątrzuczelnianych
systemów jakości kształcenia;

3. jest standaryzowany, co zapewnia regulacyjność zawodu i osiąg-
nięcie wyników końcowych w postaci sformułowanych i zreali-
zowanych efektów kształcenia;

Należy wskazać, iż limity przyjęć są określane na poziomie uczelni.
Uczelnie są zainteresowane pozyskaniem jak największej liczby
studentów dlatego nie wprowadzają niskich limitów. Powodem
niedoboru absolwentów nie są zatem trudności w dostępie do kształ-
cenia tylko w atrakcyjności zawodu, tj. warunkach pracy i wynagra-

dzania, co nasila zjawisko emigracji zarobkowej młodych adeptów
zawodu.

W ocenie Prezydium NRPiP problem stanowi również aktualnie
niezatrudnianie absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo
przez podmioty realizujące świadczenia zdrowotne. Dlatego wpro-
wadzenie dodatkowego szczebla kształcenia nie będzie skutkowało
wzrostem liczby potencjalnych pracowników do realizacji pielęgniar-
skich świadczeń zdrowotnych. Wprowadzenie kształcenia średniego
niewątpliwie przyczyni się do obniżenia poziomu jakości świadczeń
zdrowotnych. Kształcenie średnie sprawdziło się w przeszłości, gdy 
w systemie służby zdrowia potrzebny był pracownik realizujący świad-
czenia pomocnicze na rzecz świadczeń lekarskich. Obecnie pielęgniar-
stwo i położnictwo to samodzielne zawody medyczne wymagające nie
tylko przygotowania w zakresie wykonywania standardowych proce-
dur ale również samodzielnego podejmowania decyzji diagnostycznych,
profilaktycznych, terapeutycznych i ratunkowych, co wymaga szero-
kiego zakresu wiedzy i umiejętności. W całym rozwiniętym świecie
medycznym obserwuje się substytucję usług, czego wyrazem w RP
było wprowadzenie dla pielęgniarek i położnych uprawnienia do ordy-
nacji leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przezna-
czenia żywieniowego.

Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż należy kontynuować
kształcenie opiekuna medycznego będącego odpowiednikiem zachod-
nioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi
w kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i części
podstawowych czynności instrumentalnych wykonywanych na zlece-
nie pielęgniarki umożliwiłoby sprawniejszą organizację pracy i lepsze
wykorzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty 
– co w konsekwencji doprowadziłoby do poprawy jakości świadczeń
zdrowotnych i obniżenia wskaźnika zdarzeń niepożądanych. Wymaga
to jednak stworzenia dla opiekunów medycznych realnych możliwo-
ści zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia. Dzieje się tak w wielu
krajach europejskich, gdzie ustala się nawet stopniowanie ich kompe-
tencji. W Polsce pomimo wdrożenia kształcenia w zawodzie opiekun
medyczny, opiekun osoby starszej w dalszym ciągu absolwenci ci mają
duże trudności w znalezieniu miejsc zatrudnienia, szczególnie w lecz-
nictwie stacjonarnym. Stąd też zasadnym jest podejmowanie działań
systemowych dla zwiększenia możliwości zatrudnienia już wykształ-
conych absolwentów zawodów pomocniczych takich jak np. opiekun
medyczny.

Mając na względzie powyższe Prezydium NRPiP nie może pozo-
stawać obojętne na proponowane zmiany w systemie kształcenia
polskich pielęgniarek skutkujące dramatycznym obniżeniem jakości
kształcenia, a tym samym jakości świadczeń zdrowotnych i zagroże-
niem bezpieczeństwa pacjentów. Duże prawdopodobieństwo zdarzeń
niepożądanych pociągnie za sobą również dotkliwe skutki finansowe
leczenia naprawczego.

SeKRetARz NRPiP PRezeS NRPiP
jOANNA WAleWANDeR zOFiA MAłAS
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OGóLNOPOLSKA KONfErENcjA NAcZELNEj rADY 
PIELęGNIArEK I POŁOŻNYch

ZdarZenia niePożądane
W Praktyce 

J
ak zminimalizować ryzyko wystą-
pienia zdarzeń niepożądanych 
w podmiotach leczniczych? Jakie
błędy organizacyjne odgrywają 

w tym względzie zasadniczą rolę? Czy kiedy-
kolwiek uda nam się wyeliminować ryzyko

wystąpienia zranień ostrymi narzędziami 
w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych?
Jakie wnioski powinnyśmy wyciągnąć, anali-
zując wyniki kontroli NIK w podmiotach lecz-
niczych? I wreszcie – jakiego ubezpieczenia
potrzebuje pielęgniarka i położna, aby było

adekwatne do naszych potrzeb? Ważne wnio-
ski i uwagi ekspertów na tematy tak istotne
dla bezpieczeństwa personelu medycznego 
i pacjentów to tematy poruszane na wrze-
śniowej konferencji zorganizowanej przez
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

jak lecZyć
PrZeWlekłe
rany
21 września, w Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej im. Joachima
lelewela, odbyła się konferencja
„leczenie ran przewlekłych 
w praktyce pielęgniarskiej 
i lekarskiej”. 

K
onferencję zorganizował Zespół
Leczenia Ran przy Okręgowej
Radzie Pielęgniarek i Położnych
w Koszalinie. Honorowy patro-

nat nad konferencją objęła Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowa Izba
Lekarska w Koszalinie. 

Tematem wiodącym było leczenie 
i pielęgnacja rany przewlekłej z zastosowa-
niem nowoczesnych terapii leczenia ran, reko-
mendowanych przez Polskie Towarzystwo
Leczenia Ran. Jak zwykle na naszych szkole-
niach i konferencjach frekwencja dopisała,
co oznacza, że opieka nad pacjentem z raną
przewlekłą, to problem z którym się spotka-
my w naszej codziennej pracy i poszukujemy
wciąż nowych rozwiązań. 

Wszystkie nasze działania mają na celu
skrócenie czasu gojenia rany, zmniejszenie
kosztów leczenia, skrócenie okresu hospitali-
zacji, a przede wszystkim podniesienie
komfortu życia chorego. Na zakończenie
konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali
certyfikaty uczestnictwa. 

DANUtA BRAleWSKA,
przewodnicząca zespołu leczenia Ran



1) Uchwałę Nr 229/VII/2019 z dnia 25
czerwca 2019 roku w sprawie zarządzenia
wyborów delegatów VIII kadencji na Okręgo-
wy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,

2) Uchwałę Nr 230/VII/2019 z dnia 25
czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Okręgowej Komisji Wyborczej,

3) Uchwałę Nr 231/VII/2019 z dnia 25
czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu
działania Okręgowej Komisji Wyborczej,

4) Uchwałę Nr 253/VII/2019 z dnia 24
września 2019 roku w sprawie ustalenia
klucza wyborczego dla określenia ilości
mandatów w wyborach delegatów na
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie VIII Kadencji.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Koszalinie ustaliła rejony wyborcze obej-
mujące swoim zasięgiem część obszaru dzia-
łania okręgowej izby, określiła liczbę delega-
tów na okręgowy zjazd z każdego rejonu
wyborczego oraz powołała Okręgową Komi-
sję Wyborczą. 

Listy wyborcze obejmują osoby wpisane
do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
prowadzonych przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie na
dzień 17 września 2019 r. Wykaz zatwier-
dzonych rejonów wyborczych i listy wybor-
ców dostępne są w Dziale Rejestru Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 190 (telefon: 
94 347-15-78). Pielęgniarki/pielęgniarze 
i położne, których nie ujęto w rejestrach rejo-
nów wyborczych lub chcą zmienić rejon
wyborczy, prosi się o złożenie pisemnego
wniosku do Okręgowej Komisji Wyborczej
ze wskazaniem rejonu wyborczego, w którym
chcą wziąć udział na 14 dni przed planowa-
nym zebraniem wyborczym, na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
75-611 Koszalin ul. Zwycięstwa 190.

rEjONY WYbOrcZE:
Rejon wyborczy nr i
członkowie Komisji wyborczej: Jadwi-

ga Derda, Danuta Bralewska, Anna Choj-
nowska, Krystyna Morawska, Danuta Wojew-
ska

szpital wojewódzki im. Mikołaja
Kopernika w Koszalinie – oddziały 
i poradnie specjalistyczne oraz Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie, 
Centrum Dializ Fresenius Koszalin, Affidea
Koszalin Międzynarodowe Centrum Onko-
logii.

ilość mandatów: 13

Rejon wyborczy nr ii
członkowie Komisji wyborczej: Bożena

Wojcikiewicz, Justyna Laska, Katarzyna
Nowak, Krystyna Szczerbińska

Koszalin miasto – wszystkie podmioty
lecznicze oraz pielęgniarki/położne wykonu-
jące zawód w ramach działalności leczniczej
jako praktykę zawodową.

Ilość mandatów: 15

Rejon wyborczy nr iii
członkowie Komisji wyborczej: Anna

Burdziej, Renata Ataman
Powiat koszaliński (obejmujący gminy:

Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo,
Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno) 
– wszystkie podmioty lecznicze oraz
pielęgniarki/położne wykonujące zawód w
ramach działalności leczniczej jako praktykę
zawodową.

ilość mandatów: 4

Rejon wyborczy nr iV
członkowie Komisji wyborczej: Jolan-

ta Kiekisz, ewa Wojciechowska, Lucyna
Kamińska

Kołobrzeg miasto – Regionalny Szpital 
w Kołobrzegu (oddziały i poradnie) oraz
wszystkie pozostałe podmioty lecznicze oraz
pielęgniarki/położne wykonujące zawód 
w ramach działalności leczniczej jako prakty-
kę zawodową

ilość mandatów: 10

Rejon wyborczy nr V
członkowie Komisji wyborczej: Irena

Maciąg, Wioletta Figura
Kołobrzeg miasto – wszystkie podmio-

ty lecznictwa uzdrowiskowego.
ilość mandatów: 6

Rejon wyborczy nr Vi
członkowie Komisji wyborczej: Jolan-

ta Kiekisz, ewa Wojciechowska, Lucyna
Kamińska

Powiat kołobrzeski – (obejmujący
gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań,
Siemyśl, Ustronie Morskie) – wszystkie
podmioty lecznicze oraz pielęgniarki/poło-
żne wykonujące zawód w ramach działalno-
ści leczniczej jako praktykę zawodową.

ilość mandatów: 4

Rejon wyborczy nr Vii
członkowie Komisji wyborczej: Graży-

na Kuszmar, Wiesława Klepczarek
szpital w szczecinku spółka z o.o.

– wszystkie oddziały i poradnie specjalistyczne.
ilość mandatów: 3

Rejon wyborczy nr Viii
członkowie Komisji wyborczej:

Agnieszka Bogumił, Beata Jamrożek
Powiat szczecinecki (obejmujący miasto

i gminę Szczecinek, Barwice, Biały Bór, Borne
Sulinowo oraz gminę Grzmiąca) – wszystkie
podmioty lecznicze oraz pielęgniarki/
położne wykonujące zawód w ramach dzia-
łalności leczniczej jako praktykę zawodową

ilość mandatów: 7

Rejon wyborczy nr iX
członkowie Komisji wyborczej: Jolan-

ta Zagowałko, elżbieta Żebrowska
Świdwin – (obejmujący miasto i gminę:

Świdwin oraz gminy: Brzeźno, Rąbino, Sławo-
borze) – wszystkie podmioty lecznicze oraz
pielęgniarki/położne wykonujące zawód 
w ramach działalności leczniczej jako prakty-
kę zawodową

ilość mandatów: 2

Rejon wyborczy nr X
członkowie Komisji wyborczej: Izabela

Pawlak, Bożena Ratajczak, Małgorzata łęczek
Połczyn zdrój – Przyjazny Szpital 

w Połczynie Zdroju sp. z o.o., pozostałe
podmioty lecznicze oraz pielęgniarki/poło-
żne wykonujące zawód w ramach działalno-
ści leczniczej jako praktykę zawodową

ilość mandatów: 4

wyBORy HiPOKRaTes
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WyBory delegatóW na
okręgoWy ZjaZd Pielęgniarek 
i Położnych W kosZalinie
Informujemy, że VII Kadencja Organów Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie dobiega końca. W związku z tym, że rok 2019 jest rokiem wyborczym,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przyjęła:



Rejon wyborczy nr Xi
członkowie Komisji wyborczej: 

Danuta Bysyngier, Anna Gorzyńska, Maria
Kaźmierczak

drawsko Pomorskie – (obejmujący
miasto i gminę Drawsko Pomorskie oraz
gminę Kalisz Pomorski ) – Szpitale Polskie
S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne 
w Drawsku Pomorskim oraz wszystkie
podmioty lecznicze oraz pielęgniarki/
położne wykonujące zawód w ramach dzia-
łalności leczniczej jako praktykę zawodową

ilość mandatów: 4

Rejon wyborczy nr Xii
członkowie Komisji wyborczej: Danu-

ta Bysyngier, Anna Gorzyńska, Maria
Kaźmierczak

złocieniec – (obejmujący miasto i gminę
Złocieniec oraz gminy: Czaplinek, Ostrowice
Wierzchowo) – Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
MSWiA w Złocieńcu oraz wszystkie podmio-
ty lecznicze oraz pielęgniarki/ położne wyko-
nujące zawód w ramach działalności leczni-
czej jako praktykę zawodową

ilość mandatów: 2

Rejon wyborczy nr Xiii
członkowie Komisji wyborczej: Aneta

Jasińska, Agata Knap
sławno – (obejmujący miasta: Sławno 

i Darłowo oraz gminy: Sławno, Darłowo,
Malechowo, Postomino) – Szpital Powiatowy
w Sławnie oraz wszystkie pozostałe podmio-
ty lecznicze oraz pielęgniarki/położne wyko-
nujące zawód w ramach działalności leczni-
czej jako praktykę zawodową

ilość mandatów: 6

Rejon wyborczy nr XiV
członkowie Komisji wyborczej: Kata-

rzyna Mroczek, elżbieta Wegner
Białogard – (obejmujący miasto i gminę

Białogard oraz gminy: Karlino i Tychowo) 
– Centrum Dializa sp. z o.o. Szpital w Biało-
gardzie, Regionalne Centrum Medyczne sp. 
z o.o. w Białogardzie oraz pozostałe podmio-
ty lecznicze oraz pielęgniarki/położne wyko-
nujące zawód w ramach działalności leczni-
czej jako praktykę zawodową.

ilość mandatów: 6

Terminy, miejsca i godziny spotkań
wyborczych w poszczególnych rejonach
wyborczych zostaną opublikowane na stro-
nie internetowej Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych Koszalin w zakładce 
WYBORY 2019 (www.oipip-koszalin.org po
spotkaniu Okręgowej Komisji wyborczej,
które odbędzie się w dniu 4 października
2019 r.

wyBORy HiPOKRaTes
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MEDYcY ODEbrALI NAGrODY 
I GrATuLAcjE 

hiPokrates
roku

Hipokrates Pomorza Zachodniego 2019 to
plebiscyt organizowany przez redakcję „Głosu
Szczecińskiego" i „Głosu Koszalińskiego", pod
honorowym patronatem Olgierda Geblewicza,
marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego. Partnerem
merytorycznym plebiscytu jest Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 



HiPOKRaTes HiPOKRaTes
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HiPOKRaTes HiPOKRaTes

W
sumie, w plebiscycie
wzięło udział prawie 2300
osób. Pacjenci głosowali
na swoich kandydatów 

w kategoriach powiatowych i wojewódzkich.
Wybierali pielęgniarkę, położną, lekarza
rodzinnego, pediatrę, stomatologa, przy-
chodnię, chirurga, ginekologa, kardiologa,
ortopedę, dietetyka medycznego, fizjotera-
peutę, ratownika medycznego, przychodnię
stomatologiczną oraz szpital.

W sierpniu uroczystą galą w Operze na
Zamku w Szczecinie zakończony został tego-
roczny plebiscyt Hipokrates. Nagrody zosta-
ły wręczone laureatom z całego wojewódz-
twa. Podczas uroczystości było dużo słów
uznania, podziękowań a także odrobiny
humoru.

Prezentujemy nagrodzone
pielęgniarki i położne naszego
regionu: 

Finał wojewódzki Pielęgniarka Roku 
Jolanta Kiekisz – zajęła 3 miejsce, Regio-

nalny Szpital w Kołobrzegu 

Położna Roku 
agata Jasińska – zajęła 3 miejsce, Szpi-

tal w Szczecinku sp. z o.o 

Finał Powiatowy 
i miejsca w kategorii powiatowej 
– Pielęgniarki 

Grażyna Nowak – Szpital Powiatowy 
w Białogardzie 

Karolina Kowalonek-wolińska – Draw-
skie Centrum Specjalistyczne. 

Jolanta Kiekisz – Regionalny Szpital 
w Kołobrzegu

Marta synakiewicz – Specjalistyczny
Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszali-
nie

anna Bilińska –Sanatorium Uzdrowi-
skowe DUKAT Medical w Dąbkach 

danuta Koba – Szpital w Szczecinku 
sp. z o.o. 

Jadwiga Kotwa – Wojskowa Specjali-
styczna Przychodnia Lekarska w Świdwi-
nie 

iwona Połuboczek – Przychodnia Rejo-
nowa w Wałczu 

i miejsce w kategorii powiatowej 
– Położne

dorota siamro – Szpital Powiatowy 
w Białogardzie 

Renata Kochańczyk – Drawskie
Centrum Specjalistyczne

Henryka wiadro – Regionalny Szpital 
w Kołobrzegu 

dorota Pietnoczka – Asklepois Koszalin 
anna Błaszkiewicz – ZOZ w Malecho-

wie 
Katarzyna Jasik – Szpital Powiatowy 

w Sławnie 
agata Jasińska – Szpital w Szczecinku

sp. z o.o. 
edyta Kaleta Rusek – Przyjazny Szpital 

w Połczynie 
elżbieta Nowak – Szpital Wojskowy 

w Wałczu 
w kategorii wojewódzkiej szpital Roku 

Regionalny szpital w Kołobrzegu
– 2 miejsce 

sP zOz szpital specjalistyczny Mswia 
w złocieńcu – 3 miejsce

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy.
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W
edług Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO)
depresja jest wiodącą
przyczyną niesprawności 

i niezdolności do pracy na świecie oraz
najczęściej spotykanym zaburzeniem
psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego
życia kilkanaście procent populacji osób doro-
słych. Choroba ta dotyka dwa razy częściej
kobiety. Co dziesiąty pacjent, zgłaszający się
do lekarza pierwszego kontaktu z powodu

innych dolegliwości. ma pełnoobjawową
depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu
pojedynczych objawów depresyjnych. Nieste-
ty, ponad połowa tych przypadków pozosta-
je nierozpoznana, a spośród osób z rozpo-
znaną depresją jedynie połowa otrzymuje
adekwatne leczenie. Z tego względu niezwy-
kle ważną dla każdego (nie tylko dla lekarza)
kwestią jest znajomość natury i objawów
depresji oraz podstaw jej diagnostyki i lecze-
nia.

Depresja to choroba, którą można 
i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charak-
ter zarówno nawracający, jak i przewlekły.
Obecnie dostępne są coraz lepsze metody
terapii, które z jednej strony zapewniają
większą skuteczność a z drugiej – są coraz
mniej obciążające.

Najbardziej charakterystyczne
objawy depresji:
• Stopniowa utrata radości życia i odczuwa-

„Branie się W garść” 
depresji nie wyleczy

Chociaż depresja nieraz ma wyraźną przyczynę, często zjawia się 
w życiu bez ostrzeżenia. „Nagle bez widocznego powodu człowiek 
zaczyna czuć się tak, jakby zawisła nad nim jakaś posępna chmura”
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nia przyjemności, umiejętności cieszenia
się rzeczami i wydarzeniami, które do tej
pory były odczuwane jako radosne, aż do
całkowitego ich zaniku (anhedonia). 

• Obniżenie nastroju i przeżywania, połączo-
ne ze zobojętnieniem („jest mi wszystko
jedno, co się dzieje i co się stanie”) poczu-
cie pustki. Czasami zmienny (labilny), drażli-
wy nastrój, trudność w kontrolowaniu
nastroju oraz smutek (mające głęboki 
i przenikliwy charakter, doświadczane przez
większość czasu) płacz, który coraz trudniej
kontrolować, a czasami niemożność pano-
wania nad własnymi emocjami, impulsyw-
ność niezgodna z dotychczasowym zacho-
waniem.

• Ograniczenie aktywności życiowej, stop-
niowa utrata dotychczasowych zaintere-
sowań, trudności w podejmowaniu różnych
czynności i działań, aż do skrajnego zanie-
chania tych czynności (abulia) – na przykład
niemożność wstania z łóżka, wykonania
najprostszych czynności higienicznych, jak
ubranie się, umycie, uczesanie. 

• Myślenie depresyjne to pesymistyczna
ocena własnej przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości, utrata poczucia własnej
wartości, zaniżona samoocena, poczucie
bycia bezwartościowym, niepotrzebnym.
Czasami urojenia depresyjne (fałszywe
sądy, w których prawdziwość pacjent
wierzy, pomimo daremnych prób skon-
frontowania go z rzeczywistością) doty-
czące poczucia winy, bycia grzesznym,
karanym, skazanym, czy też dotyczące
biedy, ubóstwa, braku jakichkolwiek
perspektyw na przyszłość dla siebie i rodzi-
ny. Obecność takich urojeniowych myśli
jest bezwzględnym wskazaniem do konsul-
tacji u psychiatry.

• Narastające poczucie utraty sensu życia,
bezsens życia, poczucie beznadziejności,
myśli rezygnacyjne, myśli o śmierci. 

depresja mężczyzn inna 
niż kobiet?

Mężczyzna początkowo staje się osowia-
ły, rozdrażniony, nawet agresywny. Nie ma
apetytu lub ma nadmierny apetyt, pojawiają
się bezsenność, lęki, kłopoty z pamięcią 
i koncentracją. W dalszej kolejności izoluje
się od otoczenia – unika kontaktów z bliskimi
i znajomymi. Odcina się od emocji, nie rozma-
wia o swoim nastroju, choć jest przygnębio-
ny i czuje się bezwartościowy. 

Mężczyźni wykazują częściej niż kobiety
w depresji nadmierną agresję, ryzykowne
zachowania i nadużywają alkoholu, szukają
zapomnienia w seksie.

współistnienie depresji i lęku
80-90% osób cierpiących na depresję

ma objawy lęku. Wiąże się to z przewlekłością
zaburzenia, gorszą odpowiedzią na terapię,

niższą jakością życia w przebiegu depresji,
wyższym ryzykiem samobójstwa.

Krytyczny moment w leczeniu
depresji

Zdarza się, że osoby cierpiące na depre-
sję podejmują próbę samobójczą i to w dodat-
ku skuteczną, i paradoksalnie nie dzieje się to
wtedy kiedy pogrążone są w największym
smutku, a wtedy kiedy występuje poprawa.
W przebiegu depresji chory odczuwa również
lęk, który zostaje zmniejszony pierwszymi
dawkami leków przeciwdepresyjnych. Kiedy
już przestaje go odczuwać pozostaje poczucie
niskiej samooceny, niepokój, poczucie winy,
że jest ciężarem dla bliskich i może on podjąć
próbę samobójczą. Paradoksalnie, gdy odczu-
wa lęk obawia się także popełnienia samo-
bójstwa. Kolejnym paradoksem jest to. że gdy
już podejmie decyzję o próbie siucydalnej
odczuwa poprawę stanu psychicznego, bo
znalazł lekarstwo na swoje bolączki, znalazł
rozwiązanie. 

Mniej więcej 40% osób cierpiących na
depresję ma/miało myśli samobójcze, myśli
rezygnacyjne lub podejmuje próbę samobój-
czą.

depresja boli
30-60% chorujących na depresję ma

przewlekłe dolegliwości bólowe. Ból jest
drugim objawem somatycznym depresji,
który często maskuje jej objawy. Najczęściej
to bóle głowy, twarzy, szyi, pleców. Innymi
niespecyficznymi objawami depresji mogą
być: suchość w ustach, płytki oddech, impo-
tencja, bóle w okolicy sercowej, zaparcia,
zmęczenie.

co to jest depresja maskowana?
U części osób chorujących na depresję

objawy smutku czy spadek zainteresowań
mogą być niezauważalne, natomiast mogą oni
cierpieć na wiele dolegliwości bólowych lub
innych objawów somatycznych np. spadek
aktywności, zaburzenia łaknienia czy snu. Jeśli
objawy te nie znajdują odbicia w stanie soma-
tycznym pacjentów, nie reagują na leki „soma-
tyczne” np. przeciwbólowe, nasilają się 
w godzinach rannych, a w rodzinie chorego
można zauważyć przypadki depresji, mamy do
czynienia z postacią depresji maskowanej.
Czyli taką, w której typowe objawy depresyj-
ne nie są na pierwszym planie. Depresja
maskowana jest zwykle postacią depresji
endogennej. 

sezon na depresję, czyli depresja
sezonowa

To postać zaburzenia depresyjnego
którego objawy powracają zimą lub jesienią.
Skracanie się dnia jest czynnikiem który
wyzwala objawy depresyjne dlatego jedną 
z metod leczenia jest „terapia światłem”, pole-

gająca na ekspozycji chorego na jasne światło
o pełnym spektrum światła słonecznego.
Najczęściej depresja sezonowa manifestuje
się brakiem energii, zwiększoną potrzebą snu
lub większą chęcią spożywania węglowoda-
nów np. słodyczy. 

wyleczdepresje.pl
Terapia zwykle prowadzona jest 

w trybie ambulatoryjnym, jednak w przy-
padku nasilonych myśli samobójczych,
tendencji samobójczych czy ciężkich epizo-
dów z objawami psychotycznymi, powinna
odbywać się w warunkach szpitalnych.
Podczas leczenia bardzo duże znaczenie ma
ustalenie z pacjentem planu terapeutyczne-
go oraz jego udział w procesie leczenia. 
W tym celu koniecznie powinna być prowa-
dzona psychoedukcja, mająca na celu posze-
rzenie wiedzy pacjenta o chorobie i jej 
leczeniu, a także poprawę współpracy 
w prowadzonym leczeniu. Leczenie depresji
dostępnymi współcześnie metodami jest 
z reguły skuteczne – u większości pacjentów
dochodzi od remisji objawów.

Głównymi metodami leczenia są:
• Farmakoterapia lekami przeciwdepresyj-

nymi, których skuteczność odczuwa
pacjent po 2-4 tygodnie od zastosowania

• Psychoterapia, która w epizodach o nasile-
niu łagodnym i umiarkowanym jest równie
skuteczna jak farmakoterapia, a w epizo-
dach może być stosowana jako główna
metoda leczenia.

Pamiętajmy, że krótkotrwały smutek 
z powodu zawodu sercowego lub utraty pracy
nie jest jeszcze depresją. Ale jeśli przedłuża się
trwa nieprzerwanie od kilku tygodni, może
warto udać się do specjalisty, aby potwier-
dzić bądź wykluczyć depresję. W innym przy-
padku można popaść w tzw. stupor czyli stanu
paraliżu, który w skrajnych przypadkach unie-
możliwia poruszenie ręką czy nogą lub nawet
prowadzi do śmierci chorego. 

Nadzieja dla chorych 
Depresję trzeba leczyć i można ją WYLe-

CZYĆ. Można wyleczyć epizod i nie mieć
nawrotów. Niemniej jednak zawsze powinni-
śmy mieć na uwadze, że ktoś z naszych
bliskich może mieć taką chorobę i powinni-
śmy zwracać na to uwagę. Osoby wspierające
pacjenta pełnią w terapii bardzo ważna rolę.
Pamiętajmy, depresję można wyleczyć!

MGR MARiA DąBROWSKA
pedagog i terapeuta

członek zarządu Stowarzyszenia Feniks

leK. eWA GizA, 
specjalista psychiatrii

lekarz chorób wewnętrznych
prezes Stowarzyszenia Feniks
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D
renaż limfatyczny to specjali-
styczny masaż uciskowy,
który pomaga udrożnić węzły
chłonne oraz zaktywizować

ich pracę. W wyniku stymulacji odpowied-
nich punktów na ciele następuje lepsze odży-
wienie, poprawa pracy komórek oraz odpo-
wiednia regulacja krążenia krwi i limfy, jak 
i funkcjonowania organów wewnętrznych.
Poprawia się metabolizm tkanki tłuszczowej
oraz przemiana materii w partiach skórnych,
podskórnych i w mięśniach, redukuje tkankę
tłuszczową, likwiduje cellulit, zmniejsza
obwód ciała w takich partiach jak uda, brzuch,
biodra, pośladki. Co więcej taki zabieg prze-
ciwdziała powstawaniu żylaków, likwiduje
obrzęki i usuwa zalegającą wodę w opuchni-
ętych kończynach, dolegliwości towarzyszące
obrzękom tj. uczucie ciężkich kończyn oraz
dyskomfortu. Redukcja obrzęku sprzyja obni-
żeniu napięcia tkanek oraz usunięciu stanu
zapalnego, dodatkowo zmniejsza dolegliwości
bólowe. Oczyszcza organizm, ujędrnia i uela-
stycznia skórę oraz zapobiega przedwcze-
snemu starzenia się skóry.

Dobrze funkcjonujący układ limfatycz-
ny to skuteczne usuwanie zbędnych produk-
tów przemiany materii z tkanek ciała. Odgry-
wa również kluczową rolę dla układu
odpornościowego. 

Drenaż limfatyczny stosowany jest
zarówno w celach fizjoterapeutycznych jak 
i pielęgnacyjno-kosmetycznych Wykonuje się
go w profesjonalnych salonach masażu lub 
w gabinetach medycyny estetycznej i odnowy
biologicznej manualnie lub w „kombinezonie”.

Drenaż limfatyczny w „kombinezonie” to

taki rodzaj drenażu, gdzie do wykonania
masażu używamy aparatu. Urządzenie działa
na zasadzie sekwencyjnego masażu ucisko-
wego określanego mianem presoterapii.

Leczone kończyny dolne wprowadzamy
do tegoż właśnie „kombinezonu” sięgającego
dolnych żeber, którego niezależne komory
zostają wypełnione powietrzem. Kolejność,
tempo oraz moc wypełnienia komór zależy od
indywidualnych potrzeb pacjenta i jest dobie-
rana po zebraniu wywiadu.

Analogicznie kończynę górną umiesz-
czamy w rękawie sięgającym obręczy barko-
wej.

Jeśli nie występują przeciwwskazania,
terapię uciskową można wykonywać codzien-
nie.

W celu uzyskania zadowalających efek-
tów, z reguły zaleca się wykonanie serii zabie-
gów w odstępach nie dłuższych niż 1-2 dni.
Liczba zabiegów jest dowolna – w głównej
mierze zależy od zaobserwowanych
postępów w leczeniu oraz realnych potrzeb
danej osoby.

wskazania do drenażu
limfatycznego:
• niewydolność żylna
• przewlekłe obrzęki limfatyczne lub żylno-

limfatyczne (po zabiegach usunięcia
węzłów chłonnych)

• obrzęki pourazowe – po złamaniach,
skręceniach

• choroba niedokrwienne kończyn dolnych
• opóźniona bolesność mięśni (DOMS) 

– nazywana „zakwasami”;)
• zaburzenia odżywcze skóry

• neuropatia, neuralgia
• cellulit
• obrzęk tłuszczowy
• zespół ciężkich nóg
• otyłość
• po zabiegu liposukcji
• dna moczanowa
• a także w celach regeneracyjnych, detok-

sykacyjnych oraz rekonwalescencyjnych.

Przeciwwskazania do drenażu
limfatycznego:
• ostre stany zapalne
• niewyrównane choroby układu sercowo-

naczyniowego
• padaczka
• róża
• stany gorączkowe
• jaskra
• choroby zakaźne
• zapalenie naczyń chłonnych
• wszczepiony rozrusznik serca
• ciąża
• menstruacja
• choroby nowotworowe
• uszkodzenia i zmiany dermatologiczne

skóry
• ostra zakrzepica żylna rozpoznana lub

podejrzewana
• osteosynteza lub wymiana stawu w rejonie

objętym drenażem
• zaawansowana miażdżyca
• tętniaki
• niewydolność wątroby lub nerek.

Jak przygotować się do zabiegu
Ze względów higienicznych należy

zabrać ze sobą bawełniane leginsy/spodnie
dresowe oraz czyste skarpetki. Na 1-2h przez
masażem należy powstrzymać się przed
jedzeniem, a bezpośrednio przed – skorzystać
z toalety. Należy jednak pamiętać o piciu
wody co najmniej 2 litry w ciągu doby.

Drenaż limfatyczny zalecany jest jako
metoda leczenia, ale również świetnie spraw-
dza się jako element profilaktyki. A skoro
lepiej zabiegać niż leczyć, nie czekajmy do
momentu wystąpienia poważnych sympto-
mów – pomyślmy o zdrowiu zawczasu.

GRAżyNA MARGAS

M. Gwardzik, Masaż teoria i praktyka, Warszawa 2016,
Wyd. Edukacyjne ESAN Sp. z o.o.

liMFodrenaż
dla zdrowia i urody

Limfodrenaż w kombinezonie

Drenaż limfatyczny manualny
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J
uż kilka miesięcy przed wakacjami
pojawia się odwieczny problem.:
„Gdzie spędzić urlop?”. w tym
roku padło na chorwację. Teraz

tylko należało się dobrze przygotować. Lista
rzeczy do zrobienia ciągle rosła, a w głowie
rodziła się myśl... „Życie jest gdzie indziej...”,
wzywa mnie absolutnie ciekawy świat. Przy-
goda! Podróże! Po co?

„Żeby mnie było więcej, żeby mi się dużo
widziało” – jak pisała Krystyna Miłobędzka.

Postanowiliśmy zatankować samochody
i szesnastoosobową grupą wybrać się 
w drogę. Dwa tysiące kilometrów rozłożyli-
śmy na pół i pierwszy nocleg przypadł 
w Słowenii w miejscowości Maribor, gdzie
zatrzymaliśmy się w małym, urokliwym hote-
liku ze wspaniałą kolacją.

Okazało się, że Maribor to drugie co do
wielkości miasto Słowenii oraz bardzo ważny
ośrodek gospodarczy i naukowy, a jednocze-
śnie stolica jednego z większych regionów
winiarskich Slovenska Śtajerska, który słynie
z doskonałych białych win, mających swoich
koneserów na całym świecie.

Przede wszystkim w Mariborze rośnie
Stara trta, czyli wpisana do księgi rekordów
Guinnessa najstarsza w świecie winorośl.
Krzew liczy około 400 lat, a do tego wciąż
owocuje (!!!) i co roku rodzi od 35 do 55 kilo-
gramów winogron, z których wytwarza się
około 100 butelek wina. Tak czy inaczej Mari-
bor winem stoi, a Stara trta jest jego symbo-
lem, wokół którego każdej jesieni organizo-
wany jest Old Vine Festival.

I kto zaprzeczy, że podróże kształcą.
Miasto Maribor jest bardzo ciekawe, ale

nie będę się o nim rozpisywała, bo było tylko
krótkim przystankiem w przygodzie.

Po śniadaniu pojechaliśmy dalej, i około
godziny 19 byliśmy w Baśka Voda w aparta-
mencie przy ulicy Naputica 39.

Troszkę miny nam zrzedły, ponieważ
apartament nie spełnił naszych oczekiwań.
Szybko jednak doszliśmy do wniosku, że
będziemy tam tylko nocować.

***
Baśka Voda to gmina w Chorwacji, na

Riwierze Makarskiej w żupanii splicko-dalma-
tyńskiej. Leży nad Adriatykiem, u podnóża
masywu górskiego Biokovo. Jak tylko rozpa-
kowaliśmy bagaże pobiegliśmy na plażę, która
znajdowała się 20 m od apartamentów.
Właśnie rozpoczynał się piękny zachód
słońca. Kamienista plaża, krystaliczna, czysta
woda, kolacja nad brzegiem morza i doboro-
we towarzystwo. Czego nam było więcej
trzeba.

Zainteresowaliśmy się historią miejsca, 
w którym mieliśmy spędzić najbliższych kilka
dni.

Baśka Voda jest głównie znana ze swoich
kamienistych i żwirkowych plaż, otoczonych
gęstym lasem sosnowym. Znaleziska arche-
ologiczne wskazują, że obszar ten był
zamieszkany już 4000 lat p. n. e., a głównym
powodem osadnictwa na obszarze miasta
Baška Voda było źródło słodkiej wody. Pierw-
sze wzmianki na temat nazwy Baška Voda,
pojawiły się w 1688 roku, a pierwszym
publicznym budynkiem w tej okolicy był
późnobarokowy kościół świętego Lovro.

Poza rolnictwem, mieszkańcy zajmowa-
li się rybołówstwem i żeglugą morską. Najbar-
dziej znane zabytki to kościół świętego lovro
(późnobarokowa budowla z 1750 roku,
zbudowana na fundamentach starożytnych
zabudowań), kościół świętego Nikola

„Za dwadzieścia lat

bardziej będziesz żałował

tego, czego nie zrobiłeś,

niż tego, co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść

bezpieczną przystań.

Złap w żagle pomyślne

wiatry. Podróżuj, śnij,

odpoczywaj,”

Mark Twain

C H O R WA C J A
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(zbudowany w 1889 roku w neoromantycz-
nym stylu i posiadający bezcenne witraże,
będące dziełem Josipa Botteri Dini, jak
również stacje Drogi Krzyżowej autorstwa
Josipa Bifela), kościół świętego Rocha (z XV
wieku, zbudowany w stylu gotyckim), Kości-
ół wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(z 1636 roku, wybudowany w stylu późno-
barokowym), Kościół wszystkich Świętych
(z 1999 roku), posąg świętego Mikołaja
i wiele innych. 

W tej turystycznej miejscowości dla
każdego znajdzie się coś dobrego.

Miłośnicy sportu mogą grać w piłkę
nożną, tenisa, piłkę ręczną, koszykówkę, kręgle,
siatkówkę plażową, jeździć na rowerze lub
chodzić na spacery i górskie wycieczki, latać na
paralotni, uprawiać wspinaczkę, windsurfing,
parasailing, jeździć na nartach wodnych, nurko-
wać i robić różne inne ekscytujące rzeczy.
Organizowane są różne festyny, takie jak
Wieczory Rybackie, wieczory pieśni ludowych
Dalmacji, występy zespołów folklorystycznych
i różne inne koncerty. A więc nie da się tu
nudzić. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

W okresie komunizmu miejscowość
Baska Voda nazywane było Małym Watyka-
nem, bowiem stąd wywodziło się aż 12 księży.

Najbardziej podobały się nam wieczory
na plaży. Z daleka dochodziły rytmy i słowa
piosenek, również polskich. Byliśmy świad-
kami przecudnego pokazu sztucznych ogni
nad Adriatykiem. Kilkoro z naszej grupy
wybrało się na nurkowanie z instruktorem.
Podczas tego nurkowania zawiało grozą,
kiedy to na głębokości 10 m pod wodą star-
szy z moich synów przypadkiem wytrącił
swemu bratu ustnik. Ale takich sytuacji też się
nie uniknie. Widokami w głębinach byli
zachwyceni i dumni z siebie, że są bogatsi 
o nowe doświadczenia.

Bardzo podobała nam się plaża w Breli.
Szliśmy do niej brzegiem morza ok. 6 kilome-
trów.

Brela to miasteczko o długiej historii,
trwającej aż dwa tysiące lat, o czym świadczą
pozostałości dawnych czasów, takie jak
pochodząca z II lub III wieku płaskorzeźba,
przedstawiająca iliryjskiego boga Silwana, 
a przechowywana w miejscowości Soline.

Patronem miejscowości Brela jest święty
Stefan, którego dzień przypada na 3 sierpnia.
Mieszkańcy specjalnym kultem otaczają
jednak Matkę Boską Szkaplerzną. Podczas jej
uroczyście obchodzonego święta celebrowa-
na jest msza, po której następuje zabawa
ludowa. Kościół, w którym odbywa się
uroczystość liturgiczna, położony jest 
w sąsiedztwie Hotelu Soline. 

To, z czego Brela są najbardziej znane, 
a co jednocześnie wyróżnia je wśród innych
miejscowości turystycznych to niezwykła
uroda, którą udało się zachować bez wzglądu
na rozwój infrastruktury i bogatej oferty tury-
stycznej. 

Adriatycka perełka ma aż dwa znaki
rozpoznawcze: Kamień z miejscowości Brela.

Istnieje wiele legend wyjaśniających fakt,

że kamień ten tkwi w morzu. Tak czy inaczej
– jest zjawiskiem unikatowym.

Plaża Punta Rata, najpiękniejsza z szere-
gu plaż brelańskich, krystalicznie czystą wodą
i cieniem stuletnich sosen przyciąga chcących
zażyć kąpieli. 

O czystości morza świadczy przyznana
jej Błękitna Flaga, certyfikat potwierdzający
najwyższy stopień czystości morza.

Amerykańskie czasopismo Forbes umie-
ściło plażę Punta Rata wśród 10 najpiękniej-
szych plaż świata, stawiając ją na wysokim 
6 miejscu na świecie, a jako najpiękniejszą
plażę europejską – na pierwszym w europie. 

Plaża pokryta jest drobnymi kamyczkami
i stanowi świetną propozycję dla rodzin 
z dziećmi. Jest uporządkowana, oferuje leża-
ki, parasole słoneczne i prysznice. 

Niedaleko plaży znajdują się liczne loka-
le gastronomiczne, restauracje i bary. Polecam
restaurację „Punta Rata”, oferującą specjały
kuchni dalmatyńskiej i śródziemnomorskiej. 

Podczas pobytu w Chorwacji wybrali-
śmy się do krainy niezwykłych jezior oraz do
Parku Wodospadów KRKA.

Jezioro Modro i crveno to przykłady
interesujących jezior krasowych powstałych
w Chorwacji. Jeziora położone są w regionie
środkowej Dalmacji, w niewielkim mieście
Imotski graniczącym z Bośnią i Hercegowiną.
Miasto oddalone jest 3 kilometrów od Baśka
Voda. Teren Imotski rozciąga się na stromym
zboczu, przez co, górną i dolną część miasta
łączą ze sobą liczne schody.

Okolica jest bardzo malownicza.
Nieopodal przepływa rzeka Cetina, odsłania-
jąc przy swoim nurcie piękny kanion, skalne
brzegi oraz bajeczne krajobrazy.

Jezioro Modro ma około 800 metrów
długości i około 500 metrów szerokości, a jego
lej krasowy wynosi 290 metrów. W zależności
od pory roku, maksymalna głębokość jeziora
dochodzi do 100 metrów. Fenomenem jezio-
ra Modro jest to, że jego poziom wody przez
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cały rok podnosi się lub opada. Wszystko zale-
ży od warunków atmosferycznych oraz pory
roku. Jeszcze większym zjawiskiem jest całko-
wite wyschnięcie jeziora, które można zaob-
serwować podczas upalnego i suchego lata.

Modro jezero (Niebieskie jezioro) swoją
nazwę zawdzięcza turkusowemu kolorowi
wody. Kiedy jezioro zupełnie wyschnie prze-
istacza się na tymczasowe boisko do gry w piłkę
nożną. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to w ścianach
skalnych jeziora zobaczymy kilka niewielkich
jaskiń, które podczas II Wojny Światowej stano-
wiły schron dla tutejszych mieszkańców.

Do jeziora schodzi się wytyczoną ścieżką,
która jest utwardzona i bezpieczna. Zejście na
dół jest płatne i wynosi 20 kun za osobę doro-
słą, oraz 10 kun za dzieci i młodzież do lat 18.

crveno jezero (Czerwone jezioro) swoją
nazwę zawdzięcza czerwono-brązowemu
kolorowi otaczających go z każdej strony skał.
Crveno jezioro posiada największy w całej
europie lej krasowy mierzący około 240
metrów ponad poziom wody. Średnica leja
wynosi do 500 metrów, a jego objętość
szacowana jest na 25-30 mln m². Głębokość
jeziora szacowana jest na 245 metrów. 

Zjawiskowy lej jeziora najprawdopodob-
niej powstał w wyniku zawalenia się stropu
jaskini położonej pod samym dnem jeziora.
Zmieniający się bardzo często poziom wody 
w jeziorze, może także być dowodem o przepły-
wających pod lejem licznych strumieniach wody.

6 maja 2017 roku, francuski speleolog
Frederic Swierczynski jak pierwszy człowiek
na świecie dotknął dna jeziora. Frederic 
zszedł na 245 metrów głębokości, a cała
wyprawa zajęła mu cztery godziny.

Crveno jezioro robi niesamowite wraże-
nie. Patrząc na ten ogromny skalisty lej, po
ciele przechodzą dreszcze. Wiele osób z punk-
tu widokowego próbuje trafić do jeziora mały-
mi kamieniami wypatrując, kiedy trafią one
na taflę wody. Chyba nie tylko mnie jednej,
ciężko było uświadomić sobie jak wielka prze-
strzeń istnieje pomiędzy mną a jeziorem.

Złożyliśmy też wizytę w parku narodo-
wym – miejscu gdzie przyroda tworzy zapie-
rające dech w piersiach widoki. Był to Park

Narodowy Krka – miejsce znane przede
wszystkim ze wspaniałych wodospadów.

Cały park zajmuje powierzchnię 109 km
kwadratowych, więc do małych nie należy.
To, co wyróżnia Park Narodowy Krka to
powstałe w osadach wapiennych liczne wodo-
spady na rzece Krka. Ze względu na jej wyjąt-
kowe położenie oraz rożne rodzaje siedlisk,
obszar rzeki Krki cechuje wyjątkowo bogata
flora i fauna. Na terenie parku występuje
ponad tysiąc gatunków i podgatunków roślin-
nych. Odcinki, w których rzeka tworzy jezio-
ra, jak również bagna, zamieszkiwane są przez
płazy i gady, natomiast w rzece żyją liczne
endemiczne gatunki ryb. Krka odgrywa ważną
rolę w wiosennych i jesiennych wędrówkach
ptaków. Ze względu na liczność gatunków,
jest jednym z najważniejszych obszarów euro-
py pod względem ornitologicznym.

Obszar wzdłuż rzeki Krki obfity jest 
w pomniki kulturalne i historyczne, ślady
twórczości człowieka od prehistorii, aż po
dzisiejsze czasy. Znajdują się tam pozostało-
ści wodociągu rzymskiej Scardony, pozosta-
łości rzymskiego obozu wojskowego Burnum
oraz pozostałości średniowiecznych twierdz
chorwackich z XIV wieku.

Wśród obiektów sakralnych, najcenniej-
szymi budynkami są franciszkański kościół
Matki Boskiej Łaskawej, znajdujący się na
wysepce Visovac, jak również monastyr Krka.

Nasza droga prowadzi do najpiękniej-
szego wodospadu, jaki znajduje się w parku.

Zanim jednak dojdziemy do wodospa-
dów skradinski Buk musimy pokonać prawie
kilometrową sieć ścieżek i mostów. Ścieżki te
otoczone są soczystą, zieloną roślinnością,
która chroni przed żarem lejącym się z nieba.
Dookoła słychać szum wody, która przepływa
pod kładkami. Idealne miejsce na wypoczynek!

Skradinski Buk to najdłuższy i najczęściej
odwiedzany wodospad rzeki Krki. Wodospad
tworzą bariery osadów wapiennych, wysp 
i jezior. Można je odwiedzać cały rok dzięki
sieci ścieżek i mostów, umożliwiających
wygodny i bezpieczny spacer. Na odcinku
kilkuset metrów szumi siedemnaście kaskad
osiągających do 400 m szerokości.

W przeciwieństwie do Jezior Plitwickich,
w wodach rzeki Krka można się kąpać. Kąpiel
u podnóża wodospadu to najlepszy sposób na
ochłodę w upalne dni. Warto wziąć ze sobą
obuwie ochronne, ponieważ dno jest kamie-
niste i śliskie.

W pobliżu wodospadów znajdują się
punkty gastronomiczne i toalety. To idealne
miejsce na rodzinny piknik.

W okolicy Skradinskiego Buku stoją
odnowione młyny wodne z XIII wieku. Mieli-
ły one zboże dla całego wybrzeża przez setki
lat. W skład kompleksu wchodzi młyn, kuch-
nia na piętrze, mieszkanie młynarza oraz 
stajnia. Na dole wyeksponowano kamienie
młyńskie, ręcznie plecione kosze oraz
płócienne stroje ludowe.

Na wodospadzie Skradinski Buk znajdu-
ją się pozostałości po pierwszej w europie
elektrowni wodnej, która została uruchomio-
na w 1895 roku, dwa dni po uruchomieniu
elektrowni wodnej Nikoli Tesli, na wodospa-
dach rzeki Niagary.

Park Narodowy Krka to piękny zakątek
Chorwacji, w którym natura prezentuje się 
w całej okazałości. Wodospady Krka zachwy-
cają tysiące turystów! To miejsce pełne kaskad
wodnych, soczystej zieleni oraz spacerowych
kładek. To idealna miejscówka na jednodnio-
wą wycieczkę podczas wakacji w Dalmacji.

Mogłabym pisać o Chorwacji jeszcze
kilka stron, ponieważ urzekła mnie swoim
pięknem, pysznymi arbuzami, życzliwymi
mieszkańcami, piękną pogodą i urokliwymi
miejscami. Wszystkim, którzy jeszcze nie byli
w tym cudnym kraju gorąco polecam.

Wakacje były udane, wypoczynek
wyśmienity. Teraz trzeba powoli przygoto-
wywać się do następnego lata, bo jak powie-
działa Martyna Wojciechowska:

„Podróże mają magiczną moc uzdrawia-
nia duszy i zdecydowanie pomagają zdystan-
sować się do problemów dnia codziennego.
Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak
pomagają przewartościować i spojrzeć na nie
jakby z drugiego brzegu rzeki.”

DOROtA FeNKANiN
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P
odczas tegorocznych wakacji
pochłonęłam tyle dobrej litera-
tury, że mam dylemat co polecić
Wam, bo wiem, że nie mogę

zająć zbyt wiele miejsca.
Pierwszą pozy-

cją, która zrobiła 
na mnie ogromne
wrażenie jest cztero-
tomowa powieść
Marii Nurowskiej
„ P a n n y  
i wdowy”

C u d o w n i e
opowiada o niezwy-
kłych kobietach

żyjących w równie niezwykłych czasach.
Urzekła mnie kronikarskim zapisem czasów
minionych, wciągającą fabułą i rozmachem. 
I swoją ultrakobiecością – tradycyjną, nieco
pruderyjną i w żadnym wypadku ortodoksyj-
nie feministyczną czy wulgarną.

Panny i wdowy to epicka opowieść o stu
latach polskiej historii z punktu widzenia
kobiet, tytułowych panien i wdów. Akcja
powieści zaczyna się w 1864 roku, zaś kończy
w czasach współczesnych. Obejmuje dzie-
siątki historycznych wydarzeń, opowiada 
o losach sześciu kobiet i dziejach jednego
wyjątkowego dworu, pałacu w Lechicach.

Niezwykłość sagi Marii Nurowskiej tkwi
w jej niepowtarzalnym charakterze. Pisarka,
sięgając do konwencji melodramatu, roman-
su i powieści psychologicznej, stworzyła
utwór daleko wykraczający poza poetykę
klasycznej powieści kobiecej. Ukazała
bowiem niemal sto trzydzieści lat polskiej
historii przez pryzmat przeżyć sześciu przed-
stawicielek lechickiego rodu. Nurowska suge-
stywnie i drobiazgowo opisała nie tylko czasy
jej współczesne, ale również rzeczywistość
czasów powstania styczniowego – konfiska-

ty majątku, wywózkę na Sybir, losy zesła-
ńców. W tym jasno określonym i wiarygodnie
odmalowanym kontekście historycznym
pisarka przedstawiła nie tylko walkę o po-
nowne narodziny państwa polskiego, ale
również losy trudnych i bolesnych miłości 
– nieudanego małżeństwa Cypriana i eweliny,
miłości eweliny i Jana Darskiego czy sercowe
rozterki Karoliny. Bohaterki Nurowskiej są
bowiem nieprzeciętnie namiętne – poszuku-
ją miłości, której potrzebują do życia tak
bardzo, jak powietrza i pałacu w Lechicach. To
one uosabiają siłę i wytrwałość i to one 
z dumnie podniesioną głową wypełniają
obowiązek życia, częstokroć pozostawiając
daleko w tyle swoich słabych partnerów,
uginających się pod ciężarem Historii przez
duże H. A ta jest cichą bohaterką książki.
Powstanie styczniowe, przymusowa emigracja,
II Rzeczpospolita, kolejne wojny światowe,
okupacja hitlerowska, łagry, stalinizm, komu-
nizm, „Solidarność”, stan wojenny i lata 90. XX
wieku. Kolorowy wachlarz zdarzeń, których
znaczenie pisarka ukazała poprzez ich wpływ
na losy sfeminizowanej lechickiej rodziny.

Książkę tę gorąco polecam!!!
***
Chciałabym przedstwić i zareklamować

nową powieść Lisy Genovy, autorki niezapo-
mnianego „Motyla”.

„Kto choruje na als? z tego, czego był
świadkiem w klinice, odpowiedź brzmi:

każdy. (…)
ALS nie ma

żadnych uprzedzeń,
alergii ani fetyszów.
To zabójca, który nie
dyskryminuje. Dlacze-
go czterdziestopięcio-
letni pianista koncer-
towy zapada na ALS?
A dlaczego nie?”

lisa Genova, neurobiolożka i bestselle-
rowa autorka „Motyla” powraca z przejmującą
historią o żalu, przebaczeniu, wolności 
i wartości zdrowia. „Życie za wszelką
cenę” to wzruszająca, mistrzowska histo-
ria o szukaniu odkupienia i tym, co znaczy
znaleźć spokój w przebaczeniu. Richard to
wybitny pianista. Jego błyskotliwa kariera 
i świetny wygląd sprawiły, że stał się egocen-
trykiem, który nie widzi nic, poza czubkiem
własnego nosa. Tylko on tak mistrzowsko
potrafi łączyć emocje z bezbłędną techniką.
Tak było jeszcze osiem miesięcy temu.

Teraz Richard zmaga się z ALS (stward-
nienie zanikowe boczne). Jego prawe ramię
jest sparaliżowane, a palce pozbawione możli-
wości gry. Utrata ręki jest dla pianisty jak
śmierć. A wie, że za chwilę to samo stanie się
z lewą ręką. I na tym się nie skończy.

Karina, nauczycielka gry na pianinie 
i żona Richarda, sądzi, że bezpowrotnie stra-
ciła swoją szansę na spełnione życie. Parali-
żują ją strach i wymówki. Obwinia za wszyst-
ko Richarda i ich nieudane małżeństwo.

Choroba Richarda postępuje i nie jest on
już w stanie samodzielnie żyć. Trochę wbrew
sobie, to Karina staje się jego opiekunką. Gdy
mięśnie, głos i oddech Richarda zanikają,
zarówno on, jak i ona próbują naprawić swoją
przeszłość, zanim będzie za późno.

Sięgając po „Życie za wszelką cenę”,
musicie przygotować się na nie łatwą i bardzo
emocjonalną lekturę, o życiu z chorobą, która
po cichu, ale konsekwentnie i bardzo szybko
zabiera choremu wszystko, co kochał i kim
był. Daje trudną lekcję pokory, ale nigdy nie
daje drugiej szansy. Możesz wydłużyć czas
walki z nią, ale nigdy nie będziesz zwycięzcą.
I tak stajemy przed kolejnym trudnym pyta-
niem, które nie jest pozostawione w tej
książce bez odpowiedzi.

Mimo że książka nie należy do lekkich,

„Im bardziej
spoufalamy się 

z dobrymi 
książkami,

tym mniejszy staje
się krąg ludzi,

których 
towarzystwo nas
satysfakcjonuje.”

– LUDWIG ANDREAS 
FEUERBACH – 

#strona  28



#strona  29

KluB dOBReJ KsiĄŻKi KluB dOBReJ KsiĄŻKi / KONdOleNcJe

łatwych i przyjemnych, czyta się ją z ogrom-
nym zainteresowaniem, przez cały czas mając
wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko główne-
go bohatera i osób, które go otaczają. Wszyst-
ko to w połączeniu ze swobodą pisania autor-
ki sprawia, że książka czyta się niemal sama 
i trudno się od niej oderwać.

***
Mirosława Kareta i jej czterotomowa

saga o rodzie Petrycych na pewno spodoba
się pasjonatom czytania.

„Pokochałam wroga” Miro-
sławy Karety to pierwszy tom sagi rodu
Petrycych. Tajemnica wyjawiona na łożu
śmierci, zakazane uczucie, bezlitosna wojna 
– książka, którą chcę Wam dzisiaj polecić,
łączy w sobie losy dwóch pokoleń – matki,
doświadczonej tragizmem wojny, i syna, który
uczy się życia w wolnej Ojczyźnie.

Akcja powieści rozgrywa się na dwóch
płaszczyznach czasowych – podczas II wojny
światowej i na początku lat 90. XX wieku.
Okupacja niemiecka całkowicie zmienia życie
Jadwigi. Na skutek polityki mieszkaniowej
urzędników III Rzeszy cała rodzina zmuszona
jest opuścić ukochany dom i zamieszkać wraz
z kuzynką w niewielkim mieszkaniu. Do
wolnego pokoju zostaje zakwaterowany
niepełnosprawny oficer niemiecki, Max
Bayer. Mimo, że odznacza się szlachetnością
oraz czuwa nad życiem i bezpieczeństwem
swoich współlokatorów, nadal pozostaje

śmiertelnym wrogiem... Między żołnierzem, 
a młodziutką nauczycielką rodzi się uczucie.
Zakazane uczucie.

Kilkadziesiąt lat później o pilnie strzeżo-
nej rodzinnej tajemnicy dowiaduje się Maksy-
milian Petrycy – syn Jadwigi, szanowany
lekarz i aktywny działacz antykomunistycznej
opozycji. Słowa wypowiedziane na łożu
śmierci przez matkę, odnaleziony przy okazji
przeprowadzki pamiętnik, a także artykuł
początkującej, ambitnej i atrakcyjnej krakow-

skiej dziennikarki naprowadzają go na trop
historii znajomości Jadwigi i Maxa. Zaintry-
gowany wyrusza do Monachium, by odkryć
prawdę o matce i sobie samym. Szybko prze-
konuje się, że ktoś chce mu to uniemożliwić.

Wątki wojenne i tajemnicza przeszłość
pani Petrycy przeplata się z losami jej syna,
synowej oraz wnucząt, którzy uczą się żyć 
w wolnej Polsce. Wnuczka Anna wyprowadza
się z domu i na przekór woli ojca zamieszku-
je z chłopakiem. Ze względu na prywatyzację
zakładu pracy zatrudnienie Marii, żony
Maksymiliana, staje pod znakiem zapytania.
Doktor Petrycy natomiast aktywność 
w opozycji zamienia na fotel radnego 
w krakowskim Ratuszu. Mirosława Kareta
wiernie oddaje realia życia zarówno w okupo-
wanej jak i wyzwolonej spod jarzma komuni-
stów ojczyźnie.

Książka liczy przeszło 400 stron, ale
podobnie jak trzy następne tomy, czyta się ją
na jednym wdechu.

Mam jeszcze w zanadrzu kilka fanta-
stycznych pozycji, ale zamieszczę je w następ-
nym numerze Morza Spraw.

Pozdrawiam

DOROtA FeNKANiN
Onkologia i chemioterapia

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
e-mail: dofen69@gmail.com

662 355 883

Najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia 

koleżance 

Reginie 
Zaremba

z powodu śmierci 

mamy

składają 

koleżanki z PŚR „VeNa”

oraz lekarze i pielęgniarki 

z NZoZ „Cordis”.

„Są chwile by działać i takie,
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los.”

– Paulo Coelho –  

okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie z ogromnym
smutkiem żegna

dr. n. o zdr. WIesłaWa KoWaleWsKIego
który odszedł 11 sierpnia 2019 r. w wieku 52 lat.

Był przede wszystkim Pielęgniarzem o wielkim sercu, Człowiekiem życzliwym 
i otwartym na potrzeby innych.

Zdobytym doświadczeniem i ogromną wiedzą chętnie dzielił się zarówno 
z współpracownikami, jak i studentami pielęgniarstwa.

Był kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej szkole 
Zawodowej w Koszalinie i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego.
Brał udział w wielu programach profilaktycznych, był autorem publikacji 

medycznych oraz organizatorem konferencji i szkoleń.
odszedł przedwcześnie, zostawiając pustkę i poczucie wielkiej straty.
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„Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej”.  – Paulo Coelho –  

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy tragiczną wiadomość o śmierci naszego kolegi 

Dr. WiesłaWa KoWaleWsKiego. 
Ciągle trudno nam się z tym pogodzić, gdyż tacy ludzie nie zdarzają się często. 

Był wyjątkowy i tym boleśniej odczuwamy tę stratę.
odszedł od nas człowiek o niesamowitej wrażliwości, kochający życie, esteta, miłośnik kwiatów i kolekcjoner much. Jego humor

zawsze wprowadzał pozytywną atmosferę wszędzie, gdzie tylko się pojawił. 
Jego opowieści pełne życiowych anegdotek (również zawodowych), niejednokrotnie doprowadzały nas nie tylko 

do śmiechu ale też do łez radości.
odszedł od nas człowiek wykształcony, mądry, wymagający od wszystkich, ale przede wszystkim od siebie 

(był w trakcie przygotowań do habilitacji). 
Nauczyciel wielu roczników pielęgniarek i pielęgniarzy z różnych regionów kraju. 

Świetny kolega i przełożony, zawsze starał się znaleźć rozsądne rozwiązanie na każdy problem.
odszedł od nas człowiek, dla którego zawód był pasją, napotkanych na zawodowej drodze zarażał tą pasją niczym grypa w sezonie.

Dostrzegał potencjał zawodu, widział przyszłość tego zawodu ale również widział problemy środowiska pielęgniarskiego. 
odszedł od nas człowiek ale nie wszechmocny. Człowiek jak każdy z nas, z rozterkami, słabostkami, dylematami 

i problemami dnia codziennego.
Z takim człowiekiem mogą się wiązać tylko dobre wspomnienia, choć teraz to właśnie one sprawiają największy ból. Ciągle trudno
nam się z tym pogodzić. Możemy jednak życzyć sobie sił do zniesienia bólu po stracie i wyrazić nadzieję, że czas złagodzi poczucie

straty, jednakże na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa 

Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Koszalinie

Śmierć WIESŁAWA
KOWAlEWSKIEGO
dotknęła boleśnie Nas wszyst-
kich.

chciałoby się powiedzieć
wiele, jednak brakuje słów – żad-
ne z nich nie wyrażą uznania 
za „wypełnione po brzegi” życie
Wiesława Kowalewskiego i żalu
po jego stracie. 

***
Wiesław Kowalewski urodził

się w Miastku 9 marca 1967 roku.
był doktorem nauk o zdrowiu, magistrem pielęgniarstwa i dia-
gnostą laboratoryjnym. Specjalistą w dziedzinie Zdrowia 
Publicznego, Medycyny Społecznej oraz Laboratoryjnej Trans-
fuzjologii Medycznej.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk
o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu w 1996 roku, roz-
począł pracę na stanowisku pielęgniarza w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w Słupsku w Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej, Anestezjologii i reanimacji, następnie w Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Miastku. był koordynatorem Oddziału Terenowego cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Miastku, kierownikiem
Działu Zapewnienia jakości i Działu Preparatyki Krwi w re-
gionalnym centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słup-
sku. Adiunktem na Akademii Pomorskiej w Słupsku. W Szpita-
lu Miejskim w Miastku był koordynatorem Działu

Diagnostycznego z Pracownią Analityki Medycznej, Pracownią
Immunologii Transfuzjologicznej oraz Pracownią Mikrobiolo-
gii, oraz pracował także w innych ZOZ-ach, gdzie był pracow-
nikiem cenionym i lubianym.

Ostatnie lata swojego życia Wiesław Kowalewski związał 
z Koszalinem. Od kwietnia 2016 roku rozpoczął pracę jako pie-
lęgniarz w Szpitalu Wojewódzkim w Oddziale Wewnętrznym
„c” z pododdziałem Diabetologii, a od października 2016 roku
zajmował stanowisko kierownika Zakładu Pielęgniarstwa 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, gdzie
z całym sercem i pasją oddał się pracy na rzecz studentów pie-
lęgniarstwa. był również przewodniczącym Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego w Koszalinie.

Wiesław Kowalewski brał udział w wielu programach ba-
dawczych i był organizatorem licznych konferencji naukowych
i szkoleń. Współautor kilkunastu publikacji naukowych, które 
z pewnością będą służyły pomocą wielu pokoleniom studentów
i pracowników w różnych dziedzinach medycznych.

był nauczycielem, wykładowcą, badaczem i naukowcem, 
audytorem i autorem literatury medycznej, ale przede wszystkim
był pielęgniarzem.

W swoim dorobku naukowym pozostawił wiele certyfikatów
z kursów i szkoleń.

Oddany Pielęgniarz, wspaniały Kolega i dobry człowiek.
Odpowiedzialny, sumienny, pracowity, profesjonalny 

a także sympatyczny, przyjazny i radosny – to tylko niektóre 
jego cechy.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 
oddaje hołd i cześć jego pamięci!
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