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OD REDAKCJI
Zdrowie to bogactwo, zaś pieniądze wydawane na 

zdrowie są mądrą i opłacalną inwestycją w naszą przy-
szłość. Musimy poszerzać wiedzę, odkrywać nowe techno-
logie i korzystać z dostępnych zasobów w sposób bardziej 
efektywny i innowacyjny. Musimy być w stanie uzyskiwać 
więcej – mniejszym kosztem. Należy wykorzystywać wiedzę 
i dowody naukowe o najwyższej jakości i na tej podsta-
wie budować wydajne publiczne systemy ochrony zdrowia, 
które poprawią zdrowie naszych obywateli – akcentował 
komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i konsumentów 
John Dalli podczas swojego wystąpienia 16 kwietnia br. 
w auli Collegium Novum. Jego słowa stały się mottem 
specjalnego wydania miesięcznika „Alma Mater”, tym ra-
zem poświęconego uniwersyteckiemu Wydziałowi Nauk 
o Zdrowiu, który w swej naukowej działalności wielki 
nacisk kładzie właśnie na promocję zdrowia i stawia na 
interdyscyplinarne podejście do profi laktyki zdrowotnej, 
diagnostyki, leczenia, opieki i rehabilitacji. 

Jednostka ta oferuje szesnaście różnych form studiów 
na pięciu kierunkach, między innymi na pielęgniarstwie, 
które w tym roku obchodzi w Polsce 100-lecie swego 
istnienia. Warto podkreślić, że jedną z pierwszych szkół 
kształcących pielęgniarki na ziemiach polskich była właś-
nie założona 100 lat temu w Krakowie Szkoła Zawodo-
wych Pielęgniarek Stowarzyszenia Panien Ekonomek. Jej 
głównymi organizatorkami były Maria Epstein, Anna Ryd-
lówna, Maria Wiszniewska i Joanna Stryjeńska. Wydział 
kultywuje tradycję tej szkoły. Kontynuuje także działalność 
pierwszej w Polsce Szkoły Zdrowia Publicznego, powołanej 
w 1991 roku jako międzywydziałowa jednostka Akademii 
Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W przyszłym roku Wydział Nauk o Zdrowiu będzie ob-
chodził 15-lecie swojego istnienia. Jest dynamiczną jed-
nostką i ma ciekawe perspektywy rozwoju, co ogromnie 
cieszy, zwłaszcza w kontekście alarmujących słów komisa-
rza Unii Europejskiej ds. zdrowia i konsumentów w związ-
ku ze zmniejszającą się liczbą pracowników opieki zdro-
wotnej w Europie. Notabene, w opublikowanym niedawno 
przez miesięcznik „Menedżer Zdrowia” rankingu akade-
mickich jednostek kształcących menedżerów zdrowia stu-
dia z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej 
realizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu UJ CM uznano za najlepsze podyplo-
mowe studia menedżerskie w kraju. Sukcesów i powodów 
do dumy jest więcej. Jakich? O tym warto przeczytać w tej 
specjalnej edycji pisma.

Rita Pagacz-Moczarska
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□ Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM posiada pierwszą katego-
rię w ocenie parametrycznej, przyznaną mu przez ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego. Dzięki wskaźnikowi efek-
tywności naukowej, który wynosi 53,24, Wydział uplasował 
się na drugiej pozycji w rankingu, w którym oceniane były 
33 jednostki o podobnym profi lu. Sukcesów jest więcej, bo 
przecież w lipcu br. Państwowa Komisja Akredytacyjna 
przyznała Wydziałowi ocenę wyróżniającą w zakresie jakości 
kształcenia na kierunku zdrowie publiczne. 

■ Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i dumni. Wysoka ocena 
przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną oznacza, 
że Wydział spełnia wszystkie standardy nauczania, jak również 
wyróżnia się spośród innych uczelni medycznych prowadzących 
ten kierunek studiów. 

W tym miejscu warto dodać, że pozostałe kierunki, czyli 
pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia, otrzymały ocenę 
bardzo dobrą. 

□ W ramach Wydziału działają trzy instytuty oraz jeden za-
kład: Instytut Fizjoterapii, Instytut Pielęgniarstwa i Położnic-
twa, Instytut Zdrowia Publicznego oraz Zakład Ratownictwa 
Medycznego. Czy w najbliższym czasie planowane są jakieś 
zmiany w strukturze?

■ W związku z tym, że spełniamy już warunki formalne, w jednym 
z instytutów planujemy powołanie katedry. Będzie to pierwsza 
katedra wydziałowa...

□ Dziś na Wydziale kształci się ponad dwa i pół tysiąca stu-
dentów, ale w 1997 roku, gdy jednostka rozpoczynała swoją 
działalność, studentów było znacznie mniej…

■ 15 lat temu na Wydziale Pielęgniarskim istniał tylko kierunek 
pielęgniarstwo na czteroletnich studiach magisterskich. Nie było 
studiów niestacjonarnych. Na pierwszy rok przyjmowaliśmy 
wtedy około 60 osób, a na Wydziale kształciło się w sumie około 
200 studentów. 1 października 1997 Wydział Pielęgniarski został 
przekształcony w Wydział Ochrony Zdrowia. Funkcję dziekana 
sprawował wówczas doc. Antoni Czupryna, dziś profesor Wy-
działu Lekarskiego. Wraz z nim jednostkę tworzyli inni świeżo 
upieczeni docenci, wśród których byli Tomasz Brzostek, Anna 
Macurowa, Bogusław Frańczuk i ja. Byliśmy pełni entuzjazmu 
i mieliśmy wizję tego, co chcemy robić. Każdy z nas reprezento-
wał inny kierunek badań, dlatego też od początku swego istnienia 
Wydział miał charakter interdyscyplinarny. 

WYDZIAŁ 
NASTAWIONY NA ROZWÓJ
Rozmowa z prof. Jolantą Jaworek, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

W kolejnych la-
tach systematycznie 
wzrastała liczba stu-
dentów, a wraz z nią 
liczba pracowników 
naukowo-dydaktycz-
nych.

□ W tym miejscu 
warto przypomnieć, 
że w zakresie kształcenia pielęgniarek Wydział Nauk o Zdro-
wiu kultywuje tradycję zapoczątkowaną w 1911 roku w ra-
mach Szkoły Pielęgniarstwa. Kontynuuje także działalność 
pierwszej w Polsce Szkoły Zdrowia Publicznego, powołanej 
w 1991 roku jako międzywydziałowa jednostka Akademii 
Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

■ W 1997 roku Szkoła została przekształcona w Instytut Zdro-
wia Publicznego, który w kolejnych latach rozwijał działalność, 
prowadząc różnorodne studia podyplomowe, między innymi 
w zakresie zarządzania szpitalem dla osób zatrudnionych na sta-
nowiskach kierowniczych w instytucjach ochrony zdrowia, dla 
inspektorów farmaceutycznych oraz studia dla osób realizujących 
zadania w zakresie programów zdrowotnych.

Rok 1997 był rokiem szczególnym w historii naszego 
Wydziału, bo, jak już wspomniałam, 1 października Wydział 
Pielęgniarski został przekształcony w – jedyny wówczas taki 
w Polsce – Wydział Ochrony Zdrowia. Dziesięć lat później, już za 
mojej kadencji, również 1 października, nasza jednostka została 
przemianowana na Wydział Nauk o Zdrowiu. Przeprowadzane 
w tamtych latach zmiany w strukturze i nazwie Wydziału były 
spowodowane nową sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce, 
związaną z reformą zdrowia i powstaniem nowego rynku pracy. 
Należało na nowo spojrzeć na kształcenie pracowników służby 
zdrowia, stworzyć nową fi lozofi ę zarządzania na tym polu, a także 
większy nacisk położyć na profi laktykę, uwzględniając przy tym 
rozwój technologii medycznej.

□ Jako jednostka akademicka Wydział koncentruje się na 
kształceniu studentów. Ale równocześnie prowadzi działalność 
naukowo-badawczą. W jakiego rodzaju badania zaangażowa-
ni są pracownicy naukowi? 

■ Liczba realizowanych na Wydziale projektów badawczych jest 
imponująca. Prowadzone są tu zaawansowane badania naukowe 
z zakresu biologii medycznej, w tym immunologii. Ciekawe 
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badania genetyczne na zwierzętach nokautowanych prowadzi, 
między innymi, prof. Marian Szczepanik. Dotyczą one nowych 
sposobów uodporniania, leczenia astmy czy leczenia chorób 
uwarunkowanych defektem immunologicznym, jak na przykład 
reumatoidalne zapalenie stawów. 

Prowadzimy ponadto badania biologii komórki, endokrynolo-
gii rozrodu, fi zjologii i patofi zjologii układu trawienia, ergonomii 
i wysiłku fi zycznego. Badamy, na przykład, wpływ wysiłku 
fi zycznego na czynności różnych narządów, między innymi na 
poziom hormonów związanych z czynnością układu trawienia, 
a także z zachowaniem, psychiką. Te badania, które, notabene, są 
i mnie bardzo bliskie, prowadzi doc. Jan Bilski z zespołem. 

W swej działalności naukowej nasz Wydział wielki nacisk 
kładzie na promocję zdrowia. Podejmuje tematykę interdyscy-
plinarnego podejścia do profi laktyki zdrowotnej, diagnostyki, 
leczenia, opieki i rehabilitacji. Pracownicy specjalizują się rów-
nież w badaniach nad zagadnieniami organizacji i ekonomiki 
zdrowia, gospodarki farmaceutykami i materiałami medycznymi, 
informatyzacji. Ponadto Wydział rozwija działalność dotyczącą 
upowszechniania wiedzy, na przykład w zakresie pielęgniarstwa 
klinicznego, internistycznego i środowiskowego, epidemiologii, 
problemów zdrowia środowiskowego – badamy, między innymi, 
wpływ czynników środowiskowych na płodność człowieka. 
Zajmujemy się także upowszechnianiem wiedzy dotyczącej po-

stępowania o charakterze ratowniczym w stanach nagłego 
zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, psychologii 
zdrowia i pedagogiki medycznej. Trzeba też podkreślić, 
że jesteśmy wydziałem posiadającym najbardziej opty-
mistyczny, nastawiony na przyszłość kierunek, jakim 
jest położnictwo.

W tym miejscu warto jeszcze dodać, że wielu naszych 
pracowników pełni funkcje konsultantów wspomagają-
cych środowisko służby zdrowia. 

□ A co znajduje się w obszarze Pani zainteresowań 
badawczych?

■ Badania mojego zespołu dotyczą fi zjologii i patofi zjo-
logii ostrego zapalenia trzustki, czynników chroniących 
przed ostrym zapaleniem, między innymi zajmujemy się 
melatoniną i jej rolą w układzie trawiennym. Notabene, 

badania dotyczące roli melatoniny i jej prekursora L-tryptofanu 
w regulacji wydzielania trzustkowego oraz w ochronie trzustki 
przed uszkodzeniem opublikowaliśmy jako pierwsi na świecie.

Melatonina jest hormonem młodości, ma działania ochronne, 
niszczy wolne rodniki, zwiększa zdolność obronną, ma działanie 
przeciwutleniające, chroni przed stresem oksydacyjnym, który jest 
czynnikiem niszczącym komórki, poza tym promuje eliminację 
komórek uszkodzonych, pobudza apoptozę, można zatem powie-
dzieć, że ma też pewne działania antynowotworowe.

Ostatnie, bardzo ciekawe badania, które opublikowaliśmy, 
dotyczą roli melatoniny szyszynkowej, która – jak się okazuje 
– ma nie tylko wpływ na sen i czuwanie, ale także na wszystkie 
tkanki organizmu. Na przykład, zwierzęta pozbawione źródła 
melatoniny szyszynkowej są bardziej podatne na stany zapalne, 
uszkodzenia narządów, stres, a zapewne też szybciej się starzeją, 
choć to zagadnienie nie wchodzi już w zakres moich badań.

□ Co ciekawe, melatoninę, jako hormon szyszynki, odkrył 
ponad 50 lat temu dermatolog – Aaron Lerner z Uniwersy-
tetu Yale. 

■ Istotnie. Z przysadek bydlęcych wyizolował on indoloaminę, 
którą nazwał melatoniną, ponieważ powodowała skupienie barwni-

ka w melanocytach. Aby otrzymać 
melatoninę, pobierał szyszynki od 
zwierząt z rzeźni. W swych bada-
niach zużył podobno aż 200 tysięcy 
tych gruczołów.

Ciekawsze jest jednak to, że 
kolejne badania wykazały, że 
melatonina jest także produkowa-
na w przewodzie pokarmowym, 
gdzie jej wydzielanie jest związane 
z przyjmowaniem pokarmu i nie 
zależy od rytmu dobowego. W ba-
daniach doświadczalnych wykaza-
no, że melatonina chroni śluzówki 
przełyku, żołądka i jelit przed 
powstawaniem nadżerek oraz 
przyspiesza gojenie owrzodzeń. 
Na tym nie koniec, bo okazuje się, 
że może również zapobiegać lub 

Dziekan Jolanta Jaworek  podczas wystąpienia w auli Collegium Novum
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łagodzić stany zapalne w przebiegu schorzeń, takich 
jak, na przykład, ostre zapalenie trzustki.

Proszę sobie wyobrazić, że wyliczono, że w ukła-
dzie trawiennym melatoniny jest 400 razy więcej 
niż w szyszynce. Źródłem melatoniny w przewodzie 
pokarmowym są specjalne komórki, które ją produ-
kują, melatonina występuje także na zakończeniach 
nerwów jako neuroprzekaźnik. Naturalnym źródłem 
melatoniny są pokarmy, które zjadamy, gdyż powstaje 
ona przede wszystkim z aminokwasu L-tryptofanu, 
zawartego w zbożach, poza tym występuje w owocach, 
szczególnie w czereśniach. 

Wstępne wyniki badań klinicznych dowodzą, że 
melatonina nie wykazuje działań ubocznych, a co wię-
cej – może być obiecującą substancją wspomagającą 
leczenie takich schorzeń przewodu pokarmowego, jak 
wrzód żołądka, choroba refl uksowa czy zespół jelita 
nadwrażliwego. 

□ To zatem kolejny dowód na to, jak niezwykle ważna dla 
zdrowia człowieka jest odpowiednia dieta.

■ Nie tylko dieta, ale również ruch. Stosowanie odpowiedniej 
diety ogólnie wpływa na poprawę naszego samopoczucia, między 
innymi zwiększa uwalnianie hormonu wzrostu, a także innych 
hormonów o działaniu regenerującym. Hormon wzrostu jest 
uwalniany nocą, podczas głębokiego snu, dlatego też tak ważne 
jest również, by się wysypiać i nie chodzić spać zbyt późno. Jest 
to szczególnie ważne dla kobiet, bo pozwala im dłużej zachować 
urodę, dobrą kondycję, zdrowie, odnowę wszystkich tkanek, 
także produkcję neuroprzekaźników. Mówimy o regeneracji 
podczas snu, ale hormon wzrostu uwalnia się także podczas 
ruchu, wysiłku fi zycznego, pracy mięśni, dlatego też sportowcy 
się wyżsi, lepiej zbudowani. Poza tym ruch uwalnia endorfi ny, 
hormony szczęścia. 

□ Baza lokalowa Wydziału jest rozproszona w różnych częś-
ciach miasta. Czy jest wystarczająca na obecne potrzeby 
studentów?

■ Bazę lokalową pozyskiwaliśmy przyczółek po przyczółku. Pierw-
szy był historyczny budynek pielęgniarstwa przy ul. Kopernika 25.
Następny budynek przy ul. Grzegórzeckiej 20, gdzie mieściła się 
Szkoła Zdrowia Publicznego i gdzie obecnie znaj-
duje się Instytut Zdrowia Publicznego. Później od 
marszałka wojwództwa małopolskiego udało nam 
się pozyskać kamienicę na rogu ulic Michałowskie-
go i Kochanowskiego, gdzie obecnie znajduje się 
dziekanat Wydziału. Przekazano nam ten budynek 
w dość dobrym stanie, ale aby go dostosować do 
potrzeb nowoczesnego kształcenia na kierunku 
pielęgniarstwo, wymagał on sporych nakładów 
fi nansowych, przeróbek i remontów. Na siedzibę 
położnictwa pozyskaliśmy z kolei część budynku 
przy ul. Zamoyskiego. W wyremontowanym gmachu 
mieszczą się dwie pracownie, sala wykładowa oraz 
pokoje dla asystentów. 

Nasza, niedawno oddana do użytku, pięknie 
wyposażona pracownia fizjoterapii, znajduje się 

natomiast na ostatnim piętrze budynku przy ul. Medycznej w Pro-
kocimiu, w którym mieszczą się wszystkie jednostki farmacji. 

Baza mogłaby być, oczywiście, większa, tym bardziej że 
Wydział ma perspektywy rozwoju. Ale nie narzekamy.

□ Gorzej jest natomiast z bazą kliniczną…

■ Niestety, w tej kwestii faktycznie jest problem. Jesteśmy 
wydziałem, który szkoli w zawodach paramedycznych. Zatem 
to oczywiste, że kierunki takie jak pielęgniarstwo, położnictwo, 
fizjoterapia czy ratownictwo medyczne wymagają licznych 
praktyk odbywanych w klinikach, w szpitalach. W standardach 
nauczania liczba zajęć praktycznych, jaką mają odbyć nasi 
studenci, jest ogromna. A mamy zaledwie dwie kliniki i trzecią 
w ograniczonym zakresie: Klinikę Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu, znajdującą się w Szpitalu Specjalistycznym 
im. Ludwika Rydygiera, gdzie ordynatorem i kierownikiem jest 
prof. Tadeusz Niedźwiedzki, oraz powstałą w ubiegłym roku 
Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej, którą kieruje doc. Jarosław 
Kużdżał, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana 
Pawła II. Oprócz tego jest jeszcze niewielka Klinika Rehabilitacji 
kierowana przez dr. Wojciecha Szwarczyka. W miarę możliwo-
ści korzystamy oczywiście z bazy Szpitala Uniwersyteckiego, 
ale w głównej mierze zajęcia prowadzimy na bazie obcej także 
w innych szpitalach krakowskich. Baza kliniczna jest zbyt mała 
w stosunku do potrzeb. 
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Obok dziekan Jolanty Jaworek 
prorektor UJ ds. Collegium Medicum 

prof. Wojciech Nowak



□ Czy widać jakieś światełko w tunelu?

■ Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Wojciech Nowak 
jest pełen zrozumienia dla naszych potrzeb. Jeżeli tylko pojawi 
się jakaś możliwość, z pewnością nam pomoże. Tak, jak pomógł 
w utworzeniu Kliniki Klatki Piersiowej.

□ Wydział Nauk o Zdrowiu jest stosunkowo młodym wydzia-
łem. Jakie są perspektywy jego rozwoju? 

■ Sądzę, że nadal będzie wzrastać zapotrzebowanie na zawody 
paramedyczne. I to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. 
Jeszcze bardziej wzrośnie pozycja dobrze wykształconych pie-
lęgniarek i położnych. Niezwykle ważnym ogniwem w procesie 
leczniczym stają się fi zjoterapeuci. Dlatego też w zakresie nauk 
o zdrowiu będą powstawać nowe kierunki, by przygotowywać 
młodych ludzi do wykonywania zawodów takich jak, na przykład 
opiekunka medyczna, opiekunka higienistka, ortoptysta, czyli 
technik okulistyczny. Jest wiele zawodów, które jeszcze nie uzy-
skały pełnego statusu, ale już w niektórych wyższych szkołach 
medycznych kształci się młodych ludzi pod ich kątem. Tak więc 
na tym obszarze pojawią się nowe możliwości. 

Chciałabym też dodać, że nasz Wydział planuje otwarcie od 
roku akademickiego 2012/2013 unikatowego kierunku, jakim jest 
elektroradiologia. Jego otwarcie jest uzależnione od zgody naszego 
ministerstwa i opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Złoży-
liśmy już stosowny wniosek i z nadzieją czekamy na decyzję.

□ Wydział współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami. 
Proszę wymienić kilka z nich.

■ Współpracujemy, między innymi, z University of 
Sheffi eld, którego wychowankami było kilku noblistów, 
ponadto z Sheffi eld Hallam University, Uniwersytetem 
w Rennes oraz z ośrodkiem w Lailly-en-Val we Francji, 
Uniwersytetem Katalońskim w Barcelonie, uniwersyteta-
mi w Granadzie, Brnie, Maastricht, Kopenhadze, Kownie, 
Pilźnie, Kristianstad, a także z HAV Universität w Ham-
burgu i, w ramach sieci HPM, z Fundacją Bertelsmanna. 
Prowadzimy wymiany studenckie, a także wymiany 
pracowników.

□ Funkcję dziekana Wydziału pełni Pani drugą kaden-
cję. Co jest dla Pani priorytetem w tej pracy?

■ Od początku priorytetem był rozwój naukowy Wydziału, a także 
zapewnienie takiej liczby samodzielnych pracowników, która otwo-
rzy przed tą jednostką możliwość tworzenia i prowadzenia nowych 
kierunków i uzyskiwania odpowiednich uprawnień. To w dużej 
mierze się udało. Mamy prawo do nadawania stopnia doktora 
w dwóch dyscyplinach i jednej dziedzinie. Można u nas otrzymać 
tytuł doktora nauk medycznych z medycyny i biologii medycznej 
oraz doktora nauk o zdrowiu.

Udało się też wypromować kilku samodzielnych pracowników 
(a kolejni są na końcowym etapie opracowywania postępowania 
habilitacyjnego), pozyskać nowych profesorów, zwłaszcza młodych. 
Mamy zabezpieczone wszystkie kierunki, zabezpieczone uprawnie-
nia. Jest to niezmiernie istotne, bo prowadzenie kierunku na poziomie 
magisterskim wymaga zatrudnienia przynajmniej sześciu pracowni-
ków naukowych, a na poziomie licencjackim –  trzech. W przypadku 
uprawnień do nadawania stopnia doktora wymaganych jest sześciu 
pracowników kierunkowych dla danego uprawnienia. 

Obecnie staramy się o uzyskanie prawa do habilitacji w naukach 
o zdrowiu. Bardzo chciałabym, aby nasze starania zakończyły się 
sukcesem. Kluczowym będzie nadchodzący rok.

□ Z czego Pani Dziekan jest najbardziej dumna?

■ Przede wszystkim z uzyskania przez Wydział tych trzech upraw-
nień, o których już mówiłam. Z tego, że mamy perspektywy rozwoju, 
że udało się stworzyć zgrany zespół ludzi. 

Zawsze zależało mi na tym, by każdy, kto tu pracuje i studiuje, 
czuł się dobrze, by identyfi kował się z wydziałem, by mówił „mój” 
Wydział, a nie „ten” wydział. 

Rada Wydziału obraduje w nowym skrzydle budynku, pozys-
kanym i wyremontowanym podczas mojej kadencji. Zasiadamy 
przy okrągłym stole, który, z jednej strony, ma prowokować do 
dyskusji, a z drugiej – symbolizować chęć porozumienia w każdej 
trudnej sytuacji.

Przyznam, że trochę bolało mnie to, że z różnych względów 
Wydział nie miał najlepszej opinii na początku. Mam jednak nadzieję, 
że podczas ostatnich lat udało się nam ten wizerunek poprawić. Bo 
przecież sukcesy odnoszą nie tylko nasi pracownicy naukowi, ale 
także uczestniczący w licznych konkursach i projektach studenci 
oraz absolwenci, którzy z kolei cieszą się bardzo dobrą opinią pra-
codawców i są chętnie zatrudniani.

Cieszy też to, że Wydział uzyskuje bardzo dobre oceny w an-
kietach studentów. 

□ Życzę zatem dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Od lewej rektor UJ prof. Karol Musioł, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. 
Jolanta Jaworek, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Wojciech Nowak
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□ Z racji pełnionej funkcji zajmuje się Pan wszystkimi spra-
wami, które dotyczą różnych form kształcenia studentów 
studiów niestacjonarnych. Od ubiegłego roku odpowiada Pan 
również za rekrutację na Wydział. Ile osób studiuje obecnie 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu?

■ W roku akademickim 2010/2011 kształci-
ło się u nas prawie dwa tysiące studentów, 
z czego jedną trzecią stanowili studenci nie-
stacjonarni, i to zarówno na pierwszym, jak 
i drugim stopniu studiów oraz na studiach 
pomostowych, fi nansowanych w ramach 
projektu Unii Europejskiej. 

Podczas tegorocznej rekrutacji na pięć 
kierunków na 1245 miejsc, w tym prawie 
600 na studiach niestacjonarnych, mieliśmy 
2550 kandydatów – czyli ponad dwie osoby 
na jedno miejsce. 

□ Wydział oferuje szesnaście różnych 
form studiów na pięciu kierunkach. Które 
z nich cieszą się największym zaintereso-
waniem?

■ Największą popularnością cieszy się 
fi zjoterapia – i to zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, 
ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo. 

Przykładowo, liczba kandydatów w stosunku do liczby miejsc 
wynosiła w tym roku: na fi zjoterapii pierwszego stopnia – 9,2, 
na ratownictwie medycznym – 7,4, na pielęgniarstwie – 2,5. 
A pamiętać trzeba, że fi zjoterapię na studiach niestacjonarnych 
drugiego stopnia otwarliśmy dopiero w tym roku.

□ Ciekawą formą kształcenia są studia pomostowe, przezna-
czone dla pielęgniarek i położnych...

■ Społeczeństwa europejskie starzeją się, z roku na rok będą wy-
magały większej liczby pielęgniarek, a tymczasem wśród mło-
dych ludzi zainteresowanie tym zawodem nie wzrasta, a część 
wykształconych pielęgniarek odchodzi od zawodu. Przyczyn jest 
wiele, między innymi warunki pracy. Ale nie tylko. To problem 
ogólnoeuropejski. Stąd też ten szczególny rodzaj studiów, który 
w latach 2008–2015 wspierany jest przez projekt Unii Euro-
pejskiej. Ta forma kształcenia skierowana jest do osób, które 

RN4CAST SZANSĄ 
NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ
Rozmowa z prof. Tomaszem Brzostkiem, prodziekanem ds. studenckich 
studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

wcześniej uzyskały dyplom pielęgniarki, po ukończeniu różnych 
typów szkół, i pracują lub pracowały już w swoim zawodzie, 
ale chcą polepszyć swoje kwalifi kacje i uzyskać wykształcenie 
i uprawnienia porównywalne z tymi, jakie mają pielęgniarki 

bądź położne w innych krajach Unii. Studia 
te kończą się bowiem uzyskaniem dyplomu 
licencjata. Po 2015 roku studia pomostowe 
najpewniej będą jeszcze kontynuowane, 
ale prawdopodobnie zmieni się ich forma 
i zasady fi nansowania.

Chciałbym dodać, że wszystkie studia 
niestacjonarne są przygotowywane pod 
kątem ludzi, którzy posiadają praktykę 
w swoich zawodach i którzy chcą poszerzać 
swoją wiedzę, pozyskiwać dodatkowe wy-
kształcenie. Studia niestacjonarne stanowią 
dla studentów wyzwanie – zajęcia odbywają 
się w piątki, soboty i niedziele, a do zreali-
zowania jest duża liczba godzin. 

□ Gdzie odbywają się zajęcia?

■ Głównie w budynkach przy ul. Micha-
łowskiego i przy ul. Kopernika, a w razie 
konieczności również w innych obiektach 

Collegium Medicum, oraz oczywiście w szpitalach, gdzie pro-
wadzone są zajęcia praktyczne. W trakcie weekendów studenci 
niestacjonarni mają pierwszeństwo do prowadzenia zajęć w salach 
dydaktycznych, które w pozostałe dni tygodnia są przeznaczone dla 
studentów stacjonarnych. Przyznam, że ułożenie planu zajęć tak, 
by odpowiadał on wszystkim naszym słuchaczom korzystającym 
ze studiów niestacjonarnych, jest wyzwaniem. 

□ Jest Pan koordynatorem w Polsce projektu RN4CAST, w któ-
rym, między innymi, partnerem jest Instytut Pielęgniarstwa 
i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Przedsię-
wzięcie realizowane jest w ramach 7. Programu Ramowego 
Unii Europejskiej w obszarze „Zdrowie”. Czego dotyczy ten 
projekt i co jest jego podstawowym celem?

■ Założenia projektu wypływają z przeprowadzonych przez zespół 
prof. Lindy Aiken z Uniwersytetu Pensylwania badań, które wyka-
zały, że liczba pielęgniarek oraz kwalifi kacje personelu pielęgniar-
skiego mają istotny wpływ na jakość opieki nad pacjentem, efekty 
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leczenia, a także występowanie zespołu wypalenia zawodowego 
i odchodzenie pielęgniarek od zawodu. Podobne wyniki uzyskano 
zarówno z Stanach Zjednoczonych, jak i innych krajach. W Polsce 
takich badań dotąd nie przeprowadzano. 

Realizowany projekt jest pierwszym i jedynym tego typu 
przedsięwzięciem w naszym kraju. Jest to również największy 
realizowany dotychczas w Europie projekt dotyczący prognozowa-
nia zasobów ludzkich w pielęgniarstwie. Pozwoli, między innymi, 
zbadać warunki pracy pielęgniarek w różnych krajach, porównać 
je i przeanalizować, jakie są uwarunkowania satysfakcji z pracy 
oraz jakie czynniki wpływają na brak rekomendacji czy nawet 
odchodzenie od zawodu. 

W projekcie RN4CAST jednostką badawczą jest szpital, 
a w nim dwa rodzaje oddziałów: chirurgiczne i internistyczne. 
Badanie – łącznie w całym projekcie – obejmie około 350 szpi-
tali i około 50 tysięcy pielęgniarek. W Polsce planowane było 
włączenie około 1500 pielęgniarek (włączyliśmy 2605) z 30 szpi-
tali, stanowiących próbę reprezentatywną dla kraju, dobraną 
pod względem terytorialnym, zagęszczenia populacji i stopni 
referencyjności. 

Procedura badawcza jest zunifi kowana we wszystkich krajach 
uczestniczących w projekcie, o którym więcej informacji można 
znaleźć na stronie http://www.biomedcentral.com/1472-6955/10/6 
oraz po wpisaniu w wyszukiwarce Google hasła: RN4CAST. 

Podstawą osiągnięcia założonego celu jest zebranie i analiza 
danych dotyczących charakterystyki struktury i funkcjonowania 
szpitala (Hospital Survey), wpływu środowiska pracy i kwalifi ka-
cji zawodowych na skuteczność opieki, migrację, wypalenie za-
wodowe oraz pozostawanie w relacji zatrudnienia (Nurse Survey), 
satysfakcji hospitalizowanych pacjentów (Patient Satisfaction 

Survey) oraz zbiorczych ogólnych danych dotyczących pacjentów 
leczonych w badanych szpitalach (Patient Outcome).
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W pochodzie inauguracyjnym 
przed Auditorium Maximum
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Dane te będą mogły stać 
się punktem wyjścia przy 
podejmowaniu ważnych 
decyzji politycznych i or-
ganizacyjnych dotyczących 
funkcjonowania szpitalnego 
systemu opieki zdrowot-
nej. Dzięki nim strategie 
planowania personelu pie-
lęgniarskiego uzyskają pod-
stawę naukową, bazującą 
na danych europejskich, 
i będą mogły być bardziej 
efektywne. 

□ Kim są partnerzy realizu-
jący wspólnie z Instytutem 

Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM projekt RN4CAST? 

■ W projekcie bierze udział 15 zespołów z różnych krajów 
– z Belgii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Nie-
miec, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii, 
a także z czterech krajów spoza Europy: Stanów Zjednoczonych, 
Botswany, Chin i Republiki Południowej Afryki. Koordyna-
torami międzynarodowymi projektu są prof. Walter Sermeus 
z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz prof. Linda Aiken 
z Uniwersytetu Pensylwania. 

□ A kto wchodzi w skład zespołu z Polski?

■ W skład polskiego zespołu wchodzi 14 osób: naukowcy, pielęg-
niarki, lekarze, socjolog, statystyk, informatyk, wśród nich są także 
badacze z uniwersytetów medycznych w Lublinie i w Łodzi. 

Warto też dodać, że projekt wspierają, między innymi, Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie, Stowarzyszenie Dyrektorów ds. Pie-
lęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek, Pielęgniarek Przełożonych, 

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Sto-
warzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Rzecznik Praw 
Pacjenta, Stowarzyszenie Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia,
a w szczególności minister Marek Haber i Departament Pie-
lęgniarek i Położnych, a także posłowie do Sejmu i Parlamentu 
Europejskiego. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że projekt 
wspierała również śp. senator Janina Fetlińska. 

□ Projekt rozpoczął się w styczniu 2009, a zakończy w grud-
niu 2011 roku. Jak można by posumować dotychczasową 
działalność zespołu polskich badaczy, realizowaną w ramach 
tego przedsięwzięcia?

■ W Polsce, która po raz pierwszy uczestniczy w tak szeroko 
zakrojonym projekcie, przeprowadzono badanie pilotażowe, 
którego wyniki zostały przestawione w postaci dwóch prezentacji 
na konferencji międzynarodowej 13th Biannial Congress of the 
European Society for Health and Medical Sociology w Gandawie 
w sierpniu 2010 roku. 

Obecnie w naszym kraju zakończono zbieranie danych. Co 
ważne, poziom zwrotu w badaniach ankietowych indywidualnych 
wynosił 97 procent w populacji pielęgniarek, 93 procent w po-
pulacji hospitalizowanych pacjentów, 100 procent w obszarze 
organizacji szpitala i 96 procent w zakresie wyników leczenia. 
Przygotowana została baza danych do dalszych analiz. Przesłano 
dwie prace do publikacji, a kolejną przyjęto do wygłoszenia na 
15th International Nursing Research Conference w Madrycie, która 
odbędzie się w listopadzie 2011 roku. 

□ Spotkania partnerów projektu RN4CAST odbyły się także 
w Krakowie, w dniach 1–3 czerwca 2011.

■ Nie tylko spotkania partnerów, ale także grupy osób wspiera-
jących projekt – Stakeholders Meeting, w których uczestniczyło 
ponad 80 osób z kraju i zagranicy i na których zaprezentowano 
wstępne wyniki projektu.

Spotkanie Zespołu RN4CAST, 
Kraków 2 czerwca 2011
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Warto podkreślić, że specjalne podziękowania dla polskich 
badaczy i organizatorów spotkania skierowała prof. Jacquelin
Filkins – prezydent European Nurse Directors Association 
(ENDA).

□ Jest Pan lekarzem internistą. Co znajduje się w kręgu 
Pana zainteresowań badawczych?

■ Kardiologia, a szczególnie kardiologia interwencyjna. 
Począwszy od mojej pracy w Zakładzie Hemodynamiki Aka-
demii Medycznej w Krakowie, kierowanej wówczas przez śp. 
prof. Jerzego P. Dubiela, przez kolejne studia w KU-Leuven 
w Belgii, pracę w Instytucie Kardiologii w Krakowie, kiero-
wanym przez prof. Antoniego Dziatkowiaka, w uniwersytec-
kim szpitalu kantonalnym w Genewie, w II Katedrze Chorób 
Wewnętrznych, kierowanej przez prof. Andrzeja Szczeklika, po 
obecną moją pracę na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. W mojej 
działalności lekarskiej przechodziłem różne etapy: zajmowałem 
się, między innymi, krążeniem płucnym, reaktywnością naczyń, 
leczeniem trombolitycznym w zawale serca, jednak przez cały 
czas kardiologią interwencyjną. Obecnie w kręgu moich zainte-
resowań badawczych są również zagadnienia prewencji i reha-
bilitacji pacjentów kardiologicznych oraz prewencji miażdżycy 
i schorzeń z nią związanych.

□ W ramach pracy naukowej w Zakładzie Pielęgniarstwa 
Internistycznego i Środowiskowego, którym, notabene, Pan 
kieruje, przeprowadzone zostały ciekawe badania prewen-
cyjne. Jakie płyną z nich wnioski?

■ Badania te przeprowadzaliśmy w różnych grupach: aktyw-
nych mężczyzn, kobiet, a także studentów i młodzieży szkolnej. 
Z analizy wynika, że pewne ewidentne czynniki ryzyka, takie jak 
otyłość, nieodpowiednia dieta, brak ruchu, palenie, brak kontroli 
ciśnienia, są obecne w każdej z tych grup. 

Ciekawe prace, które wykonaliśmy w ramach tych badań, 
dotyczyły oceny świadomości czynników ryzyka, między innymi 
palenia papierosów, wśród studentów wydziałów nauk o zdrowiu 
oraz studentów z innych wydziałów uczelni niemedycznych. Oka-
zuje się, że w grupie studentów z uczelni medycznych, pomimo 
ich pozornie dobrej wiedzy na temat ryzyka palenia, odsetek ludzi 
palących jest wysoki, a przekonanie o konieczności rzucenia 
palenia czy też wystrzegania się palenia – stosunkowo niskie. 

Realizujemy też inny interesujący projekt, będący już na etapie 
publikacji, w ramach którego analizujemy, w jakim stopniu prob-
lem palenia i innych czynników zagrożenia miażdżycą dotyczy 
młodych ludzi, którzy kończą liceum. 

□ Badania naukowców z Uniwersytetu Queensland w Brisbane
w Australii, opublikowane niedawno w „British Journal of 
Sports Medicine”, dowodzą, że dla zdrowia równie szkodliwe 
jak palenie papierosów czy otyłość jest także wielogodzinne 
oglądanie TV. Z badań tych wynika, że osoby spędzające 
przed telewizorem około sześciu godzin dziennie będą żyły 
o pięć lat krócej od tych, który prowadzą aktywny tryb życia. 
Naukowcy z Tajwanu w artykule opublikowanym w tygodniku 
„Lancet” twierdzą zaś, że każdy, kto codziennie ćwiczy przez 
15 minut, ma szansę żyć dłużej średnio o trzy lata niż ten, kto 
nie ćwiczy w ogóle.

■ Nie ulega wątpliwości, że częste i długotrwałe oglądanie TV 
wiąże się z siedzącym trybem życia, co z kolei zwiększa ryzyko 
zgonu, zwłaszcza z powodu zawału serca lub udaru mózgu. Nie 
dyskutuję, o ile lat można przez takie nawyki skrócić sobie życie, ale 
faktem jest, że ukazują się publikacje wiążące wyższe ryzyko zgonu 
z unieruchomieniem nawet wśród osób zdrowych. Na przykład, 
przez wiele lat mówiono o zatorowości płucnej jako o chorobie, 
na którą narażeni są ludzie podróżujący samolotami, gdyż podczas 
lotu pasażerowie przez wiele godzin nie ruszają się, na skutek czego 
zwiększa się ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej.  

Tymczasem w czasopismach zagranicznych (R. Beasley, 
R. Raymond, S. Hill et al., eThrombosis: the 21 Century Va-
riant of Venous Thromboembolism Associated with Immobility, 
„European Respiratory Journal”, 2003, nr 21, s. 374–376), a w 
tym roku także w polskich („Kardiologia Polska”, 2011, nr 69, 
s. 377–381) ukazały się publikacje na temat tzw. e-thrombosis, czyli 
zakrzepicy związanej z siedzącym trybem pracy, na przykład przy 
komputerze. Zakrzepicy, która występuje także u ludzi młodych, 
zwłaszcza obciążonych innymi czynnikami ryzyka i pracujących 
lub organizujących sobie wolny czas przy komputerze. Zwiększenie 
ryzyka wystąpienia zakrzepicy obserwuje się także wśród kobiet 
palących i zażywających środki antykoncepcyjne, ale to już nie ma 
bezpośredniego związku z unieruchomieniem.

□ Został Pan zaproszony do uczestnictwa w europejskiej 
debacie, która odbędzie się 5 października br. w Warszawie 
z udziałem środowisk pielęgniarskich oraz polityków. Czego 
spodziewa się Pan po tym spotkaniu?

■ Debata ma dotyczyć działań na rzecz wysoko wykwalifi ko-
wanego personelu opieki zdrowotnej. Uczestniczyć w niej będą 
reprezentanci Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, lekarzy, 
pielęgniarek, a także środowisk pacjentów. 

Podczas dyskusji zamierzam podzielić się dotychczasowymi 
wynikami badań RN4CAST i porównać je do wyników z innych 
krajów europejskich w szczególnym aspekcie zwiększonego za-
potrzebowania na pielęgniarki.

Mam nadzieję usłyszeć opinie dotyczące tej problematyki od 
innych uczestników spotkania. Z pewnością jednym z potencjal-
nych elementów poprawy zaistniałej sytuacji są warunki pracy 
i system kształcenia.

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Z rektorem UJ prof. Karolem Musiołem podczas opłatka akademickiego
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Kształcenie pielęgniarek na poziomie 
wyższym w Krakowie ma wieloletnią 

tradycję – rozpoczęto je bowiem w 1975 
roku na nowo powstałym Wydziale Pie-
lęgniarstwa Akademii Medycznej. W 1997 
roku, w wyniku połączenia Szkoły Zdrowia 
Publicznego z Wydziałem Pielęgniarskim, 
zmieniono nazwę na Wydział Ochrony 
Zdrowia, który ostatecznie w 2007 roku 
przyjął nazwę Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Zmiany nazwy wydziałów pielęgniarskich 
dokonano w ostatnich latach również 
na wielu innych uczelniach w Polsce 
w wyniku transformacji edukacji w innych 
zawodach medycznych (np. fi zjoterapia, 
ratownictwo medyczne, położnictwo) oraz 
interdyscyplinarnego podejścia w kształ-
ceniu pielęgniarek w nowym modelu. 

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM jako 
pierwszy w Polsce rozpoczął w 1998 roku 
kształcenie pielęgniarek według nowego 
modelu (studia dwustopniowe), tworząc 
podstawy organizacyjne i dydaktyczne dla 
innych uczelni. 

Wdrażając nowy model kształcenia 
pielęgniarek, kadra naukowo-dydak-
tyczna korzystała z doświadczeń najlep-
szych uczelni europejskich, na przykład 
Sheffield i Hallam University (projekt 
Tempus Management and educational 
development for nursing teachers w la-
tach 1996–1998, program Leonardo da 
Vinci w latach 2002–2003 Exchange of 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK 
NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UJ CM

experience between Polish and English 
nursing practitioners who conduct practi-
cal training in undergraduate nursing 
studies), Bielefeld (program Leonardo da 
Vinci w latach 2001–2003 Modulariza-
tion of Vocational Education for nursing 
professions – a conceptual framework). 
Współpraca z ośrodkami zagranicznymi 
pozwoliła na opracowanie modułowego 
programu kształcenia, dokumentacji 
kształcenia praktycznego, wdrożenie no-
woczesnych metod kształcenia i kryteriów 
oceny oraz modelu egzaminu praktyczne-
go. Ponadto pracownicy naukowo-dydak-
tyczni prowadzący zajęcia na kierunku 
pielęgniarstwo opublikowali kilkadziesiąt 
podręczników dydaktycznych obowiązu-
jących w kształceniu pielęgniarek lub są 
autorami rozdziałów w podręcznikach 
przygotowanych przez autorów z innych 
ośrodków w Polsce. 

Założeniem zarówno władz Uczelni, 
jak i kadry naukowo-dydaktycznej jest 
dbanie o ciągłe doskonalenie procesu dy-
daktycznego, co zostało pozytywnie oce-
nione przez dwie komisje akredytacyjne: 
Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA) 
i Krajową Radę Akredytacji Szkolnictwa 
Medycznego (KRASM) działającej przy 
Ministerstwie Zdrowia. W dwukrotnej 
ocenie jakości kształcenia przez te komisje 
kierunek pielęgniarstwo uzyskał pięciolet-
ni okres akredytacji. Fakt ten jest bardzo 

istotny, ponieważ absolwent kierunku 
pielęgniarstwo uzyskuje prawo wykony-
wania zawodu wystawiane przez samorząd 
zawodowy na podstawie dyplomu uczelni, 
która uzyskała akredytację KRASM. 

Obecnie na kierunku pielęgniarstwo 
na Wydziale Nauk i Zdrowiu UJ CM 
w Krakowie prowadzone jest kształcenie 
na studiach:

• stacjonarnych I stopnia – przygoto-
wujących absolwenta do wykonywania 
zawodu pielęgniarki opieki ogólnej (zgod-
nie z wymogami UE), 

• niestacjonarnych I stopnia, tzw. 
studiach pomostowych dla pielęgniarek, 
które posiadają dyplom pielęgniarki uzys-
kany w tzw. starym systemie kształcenia 
(liceum medyczne, medyczne studium 
zawodowe), umożliwiających kontynua-
cję kształcenia na studiach II stopnia oraz 
automatyczne uznawanie kwalifikacji 
w krajach UE, 

• studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych II stopnia. 

Ponadto w ramach kształcenia pody-
plomowego prowadzone są specjaliza-
cje z różnych dziedzin pielęgniarstwa, 
fi nansowane z budżetu państwa i Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. 

Zgodnie z obowiązującymi stan-
dardami kształcenia absolwent studiów 
pielęgniarskich jest przygotowywany do 
sprawowania wysokiego poziomu opie-
ki nad człowiekiem zdrowym i chorym 
w zakresie świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilita-
cyjnych; edukacji chorego i jego bliskich 
do życia z chorobą i niepełnosprawnością; 
interdyscyplinarnego komunikowania 
się w zespole medycznym; inicjowania 
i wspierania działań społeczności lokalnej 
na rzecz zdrowia; promocji zdrowego 
stylu życia; organizowania pracy własnej 
i nadzorowania opieki pielęgniarskiej 
włącznie z wdrażaniem nowoczesnych 
rozwiązań; prowadzenia kształcenia 
zawodowego oraz badań naukowych 
w zakresie swojej specjalności.

Podczas zajęć
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Biorąc pod uwagę, że pielęgniarstwo 
jest zawodem autonomicznym, a jego dy-
namiczny rozwój powoduje ciągłe rozsze-
rzanie zakresu kompetencji zawodowych, 
realizowany program kształcenia podlega 
stałej ocenie i doskonaleniu. 

Dbając o wysoki poziom jakości 
kształcenia i profesjonalne przygotowanie 
studenta do pracy w zawodzie pielęgniarki, 
w trakcie studiów zapewniamy mu: 

• nowoczesny program kształcenia
• kadrę z dużym doświadczeniem dy-

daktycznym i dorobkiem naukowym
• dobrą bazę kształcenia teoretycznego 

(własne nowocześnie wyposażone sale 
dydaktyczne) 

• nowocześnie wyposażone pracownie 
do nauczania umiejętności pielęgniarskich 
w warunkach symulowanych 

• dostęp do najlepszych zakładów 
opieki zdrowotnej, w których odbywa 
się kształcenie praktyczne (głównie baza 
Szpitala Uniwersyteckiego) 

• dostęp do własnej wydziałowej bi-
blioteki wraz z czytelnią

• możliwość rozwoju w ramach dzia-
łalności studenckich kół naukowych 

• poznanie historii zawodu pielęg-
niarki przez możliwość zapoznania się 
ze zbiorami zgromadzonymi w Saloniku 
Historii Pielęgniarstwa, który został ot-
warty w bieżącym roku z okazji 100-lecia 
pielęgniarstwa polskiego 

• przygotowanie do podjęcia pracy 
w publicznych i niepublicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej, jak również 
prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej w zakresie usług medycz-
no-pielęgniarskich, poradnictwa w za-
kresie profi laktyki i edukacji medycznej, 
włącznie ze świadczeniem usług w domu 
chorego

• przygotowanie do podejmowania 
różnych form kształcenia podyplomo-
wego 

• możliwość rozwoju naukowego 
i uzyskanie stopnia doktora z dziedzin 
naukowych prowadzonych przez wydział 
(nauki medyczne w dyscyplinach: me-
dycyna i biologia medyczna, oraz nauki 
o zdrowiu).

W związku z niedoborem kadry pie-
lęgniarskiej w Polsce i innych krajach, 
który pogłębia się, między innymi, w wy-
niku dynamicznego procesu starzenia się 
społeczeństw i wzrostu zapotrzebowania 
na usługi zdrowotne, absolwent studiów 
może mieć pewność zatrudnienia w za-
wodzie. Dobrzy studenci już w trakcie 

studiów często otrzymują propozycję 
pracy w jednostkach, w których realizują 
kształcenie praktyczne. Ponadto zakłady 
opieki zdrowotnej z kraju i zagranicy 
przysyłają corocznie do uczelni oferty 
pracy dla absolwentów kierunku, pro-
ponując im ciekawą pracę, zwrot kosz-
tów szkolenia podyplomowego i dobre 
warunki zatrudnienia. Potwierdzeniem 
pogłębiającego się braku kadry pielęg-
niarskiej w Polsce w ostatnich latach są 
wskaźniki zatrudnienia, które wykazują 
tendencję spadkową. Obecnie wskaźnik 
zatrudnienia pielęgniarek w systemie 
opieki zdrowotnej w naszym kraju na 
tysiąc mieszkańców wynosi 6,4 i jest 
najniższy w stosunku do innych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, na 
przykład w Czechach wynosi on 8,1, 
we Francji – 7,5, w Niemczech – 9,6, 
w Wielkiej Brytanii – 9,2.

Z raportu Światowej Organizacji 
Zdrowia 2006 wynika, że istnieje bez-
pośrednia zależność pomiędzy pozytyw-
nymi wynikami zdrowotnymi a wskaź-
nikami liczebności kadr pielęgniarskich. 
Ponadto w krajach, w których jest 
niedobór kadr, są trudności w realizacji 
zadań polityki zdrowotnej. Przedstawione 
dane pozwalają zakładać, że absolwent 
studiów pielęgniarskich nie znajdzie się 
w najbliższych latach w grupie absolwen-
tów bezrobotnych. 

W procesie dydaktycznym kadra pro-
wadząca zajęcia dydaktyczne dużo uwagi 
przywiązuje nie tylko do opanowania 
przez studentów wiedzy i umiejętności, 
ale również do kształtowania u nich 
postawy zawodowej i sytemu wartości. 

Punktem odniesienia w kształtowaniu 
systemu wartości studenta pielęgniarstwa 
są obowiązujące standardy etyczne okre-
ślone w Kodeksie Etycznym Pielęgniarki 
Polskiej i w Kodeksie Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek (ICN). Do podstawo-
wych wartości zawodowych ICN zaliczy-
ła, między innymi: respektowanie praw 
człowieka, łącznie z prawem do życia, 
godności i do traktowania z szacunkiem; 
świadczenie opieki bez względu na wiek, 
rasę, narodowość wiarę, ułomności i cho-
robę czy stan społeczny. Profesjonalizm 
zawodowy pielęgniarki, obejmujący za-
równo wiedzę, umiejętności, jak i postawy, 
wraz z systemem wartości stanowią ważny 
czynnik prestiżu społecznego zawodu. Za-
dowalający jest fakt, że zawód pielęgniarki 
od kilku lat zajmuje wysokie miejsce 
w grupie zawodów zaufania społecznego. 
W badaniach przeprowadzonych przez 
CBOS w 2009 roku zawód pielęgniarki 
zajmuje drugie miejsce (po naukowcu) 
wśród 23 zawodów pod względem uczci-
wości i rzetelności zawodowej. 

  
Maria Kózka 

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także 

trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, 

by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokie-

runki (Dz.U. nr 164, poz. 1166, z dnia 12 lipca 2007). 

Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położ-

nych w Polsce do roku 2010, Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Położnych, Warszawa, czerwiec 2010. 

Th e World Health Report 2006 – Working together for 

Health, WHO, Genewa 2006.

CBOS. Prestiż zawodów. Komunikat z badań, Warszawa 

2009 (data pobrania 29 lipca 2011): http://www.solidar-

nosc.uni.wroc.pl/dokumenty/PRESTIZ_ZAWODOW.

pdf) 

W procesie dydaktycznym kadra prowadząca zajęcia dydaktyczne dużo uwagi przywiązuje nie tylko do 
opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności, ale również do kształtowania u nich postawy zawo-
dowej i sytemu wartości
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Motywacja jest tak ważnym czyn-
nikiem uruchamiającym celowe 

działanie człowieka, że należy kształ-
cić profesjonalistów w tej dziedzinie 
i wzbogacać  programy edukacyjne 
o te treści. Czynniki motywacyjne mogą 
działać na poziomie świadomym lub 
być nieuświadomione. U osób będą-
cych odbiorcami informacji istotną rolę 
pełni zarówno motywacja wewnętrzna, 
jak i zewnętrzna. Jest ona związana 
z potrzebą samookreślenia (poczucie, że 
przyczyna działania leży w jednostce) 
oraz z potrzebą skutecznego działania 
(poczucie kompetencji i skuteczności). 
Należy pamiętać, że motywacja do wpro-
wadzenia zmiany jest w promocji zdro-
wia zagadnieniem kluczowym. Nikt nie 
jest w stanie nic zrobić, jeżeli człowiek 
nie zechce sam zmienić czegoś w swoim 
życiu. Dlatego wzbudzanie motywacji do 
zmiany zachowania to podstawa działań 
w promowaniu zdrowia. 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI 
MOTYWACYJNYCH

Psychologia i doświadczenie wska-
zują, że ludzie chętniej zmieniają swoje 
przekonania, kiedy czują, że zmiana ta 
wypływa z ich własnego wyboru. Dla-
tego w modelu poznawczym stosuje się 
podejście zwane współpracą opartą na 
doświadczeniu. Osoba motywująca nie 
sprzeciwia się przekonaniom pacjenta, 
współpracuje z nim. Z punktu widzenia 
terapii poznawczej zmiana zachowań 
jest najlepszym sposobem na zmianę 
przekonań, a zachowanie można zmienić 
w stopniowym procesie.

MOTIVATE to nazwa europejskiego 
projektu badawczego (UK/06/B/F/PP-
162_507) „Szkolenie umiejętności mo-
tywacyjnych w opiece zdrowotnej i po-
mocy społecznej” (Motivational Skills 
Training in Health and Social Care), 
fi nansowanego w ramach Programu Edu-
kacji Ustawicznej Komisji Europejskiej 
(EC Lifelong Learning Programme). 
Realizowany był w latach 2006–2008 

przez międzynarodowy zespół z sześciu 
europejskich ośrodków uniwersyteckich: 
Sheffi eld (Wielka Brytania), Barcelona 
(Hiszpania), Leuven (Belgia), Ljubljana 
(Słowenia), Wenecja (Włochy) i Kraków. 
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, repre-
zentowany przez Instytut Pielęgniarstwa 
i Położnictwa, uczestniczył jako partner 
w tym projekcie, a polskim koordyna-
torem projektu była dr Ewa Wilczek-
-Rużyczka. 

Głównym celem projektu było roz-
wijanie europejskiego standardu kształ-
cenia umiejętności motywacyjnych 
przez opracowanie programu kształcenia 
umiejętności motywacyjnych w opiece 
zdrowotnej i społecznej. Elementy prac 
projektowych angażowały partnerów 
projektu do współpracy w licznych te-
matach, takich jak przegląd literatury, 
opracowanie leksykonu, ocena potrzeb 
w zakresie motywowania, program 
i metody kształcenia, ocena wszystkich 
etapów realizacji projektu, opracowanie 
wstępnego standardu, rozpowszechnianie 
i korzystanie z wyników prac. 

Okazało się, że projekt MOTIVATE 
zarówno zapewnił możliwości kształce-
nia i szkolenia praktykom w sześciu róż-
nych krajach europejskich, jak i ułatwił 
wypracowanie europejskiego konsensusu 
w sprawie charakteru umiejętności moty-
wacyjnych i zaleceń na temat najlepszej 
praktyki w ich wdrażaniu.

W oparciu o wyniki projektu MO-
TIVATE, którego efekty wskazują na 
konieczność  rozwijania w Europie 
programu szkolenia praktycznego, 
sprzyjającego rozwijaniu umiejętności 
motywacyjnych pośród profesjonalistów 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 
działających w różnych środowiskach 
i na różnych poziomach tej opieki, zo-

Podsumowujące spotkanie 
uczestników projektu MOTIVATE



17ALMA MATER nr 140

stał opracowany przez dr Ewę Wilczek-
-Rużyczkę moduł kształcenia „Trening 
umiejętności motywacyjnych”. Jest on 
realizowany przez autorkę na dwóch 
kierunkach studiów: pielęgniarstwo oraz 
położnictwo – jako moduł do wyboru. 
Od samego początku cieszy się wśród 
studentów uznaniem i jest najczęściej 
wybieranym modułem na tych kierun-
kach, zarówno na studiach stacjonar-
nych, jak i niestacjonarnych. W efekcie 
uczestnictwa w zajęciach tego modułu 
studenci poznają zasady i nabywają 
umiejętności potrzebne w motywowaniu 
pacjenta do zmiany zachowania. Stanowi 

Prowadząca i studenci w trakcie treningu motywacyjnego

to rozwój jednego z trzech 
kluczowych czynników na-
pędzających zmiany w rea-
lizacji podstawowej opieki 
zdrowotnej w Europie, 
jakim jest, obok zmian 
w polityce zdrowotnej oraz 
ogromnego postępu tech-
niki medycznej, rosnące 
zaangażowanie pacjenta 
w proces opieki. 

W realizacji modułu 
bardzo pomocna okazuje 
się monografia Jak mo-
tywować do zmiany za-

chowania. Trening motywacyjny dla studentów 
i profesjonalistów, której współredaktorką jest dr 
Ewa Wilczek-Rużyczka. Opracowanie stanowi jeden 
z bardziej znaczących efektów projektu MOTIVATE. 
Pozycja ta skierowana jest nie tylko do studentów, ale 
i do wielu innych osób związanych ze świadczeniem 
opieki zdrowotnej, z uwagi na to, że zawarto w niej 
również standardy prowadzenia szkoleń motywacyj-
nych na poziomie europejskim. 
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Studenci w trakcie treningu motywacyjnego

Studenci podczas przedstawiania scenki

Tęcza jako symbol, który stanowi indukcję energii, wykorzysty-
wana jest do przeprowadzania ćwiczeń w trakcie treningu
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100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. 
Teoria i praktyka pielęgniar-

stwa XXI wieku to tytuł międzynarodowej 
konferencji dydaktyczno-szkoleniowej, 
która w dniach 2–3 czerwca 2011 odbyła 
się w Auditorium Maximum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane przez Instytut Pielęg-
niarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum przy współudziale 
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych oraz Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego. Patronat honorowy 
nad konferencją objęli prezydent RP 
Bronisław Komorowski, minister zdrowia 
Ewa Kopacz oraz minister nauki i szkol-
nictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. 
Patronat medialny pełniły „Służba Zdro-
wia”, „Dziennik Polski”, Radio Kraków 

TEORIA I PRAKTYKA 
PIELĘGNIARSTWA 
XXI WIEKU

Małopolska, „Ogólnopol-
ski Przegląd Medyczny” 
i „Magazyn Pielęgniarki 
i Położnej”.

Zorganizowanie sym-
pozjum zainspirowane 
było mijającą w tym roku 
100. rocznicą powstania 
Szkoły Zawodowych Pielęgniarek Sto-
warzyszenia PP. Ekonomek w Krakowie 
– jednej z pierwszych tego typu szkół na 
ziemiach polskich. Głównymi organiza-
torkami Szkoły były Maria Epstein, Anna 
Rydlówna, Maria Wiszniewska i Joanna 
Stryjeńska, które, między innymi, z Hanną 
Chrzanowską i Teresą Kulczyńską konty-
nuowały nauczanie pielęgniarek w Uni-
wersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Opie-
kunek (Higienistek). Wykłady prowadzili 
tam wybitni profesorowie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Szkoła ta ukształtowała 

rodzime wzorce i odegrała ogromną rolę 
w rozwoju pielęgniarstwa świeckiego 
w Polsce. Jej tradycje kontynuowane są 
do dziś przez nauczycieli akademickich 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy są do-
ceniani i nagradzani za wkład w rozwój 
polskiego pielęgniarstwa. 

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło 
się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 
Licznie zgromadzonych gości powitała 
dziekan WNZ UJ CM prof. Jolanta Jawo-
rek. Wykład inauguracyjny, zatytułowany 
Wawelska katedra – kamienna księga 

Maria Epstein – zdjęcie archiwalne

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
prof. Jolanta Jaworek podczas otwarcia konferencji 

w Teatrze im. Słowackiego
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dziejów Polski i Kościoła, wygłosił prof. 
Franciszek Ziejka.

Do uczestników konferencji z refl ek-
sją nad współczesnym pielęgniarstwem, 
problemami i sukcesami w opiece nad 
drugim człowiekiem oraz życzeniami 
owocnych obrad zwrócili się rektor UJ 
prof. Karol Musioł, minister zdrowia Ewa 
Kopacz, dyrektor ds. zdrowia publicznego 
w Departamencie Dyrekcji Generalnej 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji 
Europejskiej Andrzej Ryś oraz dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholew-
ka. 

Podczas uroczystości z rąk rektora 
Karola Musioła medale Plus Ratio Quam 
Vis otrzymali zasłużeni dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego: 

•  dr hab. Helena Lenartowicz – emery-
towana dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa 
WOZ CM UJ, kierownik Zakładu Orga-
nizacji Pracy Pielęgniarskiej w Instytucie 
Pielęgniarstwa WOZ/WNZ

• prof. Irena Wrońska – była dziekan 
Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
członek The Academy of International 
Nursing (FIAN), kierownik Katedry 
Rozwoju Pielęgniarstwa WPiNoZ UM 
w Lublinie

• dr hab. Danuta Dyk – kierownik 
Zakładu Pielegniarstwa Anestezjologicz-
nego i Intensywnej Opieki Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, przewodnicząca Rady Akre-
dytacyjnej Szkolnictwa Medycznego 

• dr hab. Maria Szewczyk – kierownik 
Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
WNZ Collegium Medicum im. Rydygiera 
w Bydgoszczy;

• dr Marek Szypulski – dyrektor Domu 
Opieki Maison Retraite du Fonds Humani-
taire Polonais w Lilly-en-Val we Francji 

• mgr Grażyna Wójcik – pełnomocnik 
dziekana WNZ Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego ds. kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek, członek Światowej 
Grupy Ekspertów do spraw pielęgniarstwa 
i położnictwa przy Biurze Dyrektora Ge-
neralnego WHO w Genewie.

Wieczór uświetnił występ Capelli 
Cracoviensis. 

Na konferencję złożyło się dziesięć 
sesji naukowych obejmujących swoją 
tematyką historię i najnowsze osiągnięcia 
nauk związanych z pielęgniarstwem. Sesja 
plenarna otwierająca obrady poświęcona 
została historii kształcenia i rozwoju 
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Uroczyste przyznanie przez rektora UJ prof. Karola Musioła medali Plus Ratio Quam Vis

Uczestnicy konferencji podczas pierwszego dnia obrad

Uczestnicy konferencji podczas sesji poświęconej projektowi RN4CAST
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zawodowego pielęgniarstwa w Polsce. 
Ponadto pierwszego dnia uczestnicy mieli 
okazję wysłuchać referatów z zakresu mię-
dzykulturowego wymiaru pielęgniarstwa, 
edukacji w pielęgniarstwie, pielęgniarstwa 
w podstawowej opiece zdrowotnej, opieki 
położniczo-ginekologicznej, problemów 
pielęgniarstwa klinicznego. 

Drugiego dnia w godzinach przed-
południowych odbyły się dwie sesje, 
obejmujące spotkanie partnerów projektu 
Registered Nurse Forecasting (RN4CAST) 
z osobami wspierającymi projekt (Stoke-
holders), decydentami i uczestnikami kon-
ferencji. W spotkaniu wzięło udział około 
200 osób. Celem projektu RN4CAST jest 
sformułowanie założeń polityki efektyw-
nego zatrudniania i zarządzania kadrą 
pielęgniarską w szpitalach w aspekcie 
poprawy jakości opieki szpitalnej nad 
pacjentem. Projekt rozpoczął się w 2009 
roku, a jego prognozowane efekty obejmą 
kolejne 10–20 lat. W projekcie uczestniczy 
11 krajów europejskich, Stany Zjednoczo-
ne oraz Międzynarodowa Grupa Partnerów 
(Chiny, Botswana, Republika Południowej 
Afryki). Obrady otworzył prof. Tomasz 
Brzostek – koordynator polskiej części 
projektu, a sesje prowadzili: prof. Anne 
Scott (University of Dublin), prof. Carol 
Tishelman (Karlinska Institutet Medi-
cal University), prof. Tomasz Brzostek 
(WNZ UJ CM), prof. Anne Marie Rafferty 
(King’s College London). Referaty wy-
głosili: Walter Sermeus (Katholieke Uni-
versiteit Leuven), Linda Alken (University 
of Pennsylvania), Lucyna Przewoźniak 
(WNZ UJ CM), Teresa Gabryś (WNZ UJ 
CM), Reinhard Busse (Technische Uni-
versität Berlin). 

Po popołudniu obrady kontynuowano 
na sesjach: Problemy etyczne w pielęgniar-
stwie, Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wy-
korzystanie osiągnięć biologii medycznej 
w pielęgniarstwie, Humanistyczny i spo-
łeczny wymiar opieki pielęgniarskiej. 

Warto podkreślić, że przedsięwzięcie 
stało się także okazją do spotkania dzie-
kanów wydziałów nauk o zdrowiu z całej 
Polski. 

Liczba nadesłanych referatów (127) 
świadczyła o bardzo dużym zaintere-
sowaniu środowiska pielęgniarskiego 
problematyką konferencji. Niestety, ze 
względu na ograniczenia czasowe nie 
wszystkie zakwalifi kowane referaty mogły 
zostać zaprezentowane. Przedstawiono je 
w sali wystawowej Auditorium Maximum 
podczas dwóch dni konferencji w trzech 

Spotkanie dziekanów wydziałów nauk o zdrowiu w sali obrad Rady Wydziału WNZ UJ CM

Uczestniczki konferencji podczas sesji posterowej

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Jolanta Jaworek (w środku) z uczestniczkami konferencji i stu-
dentkami pielęgniarstwa w strojach historycznych Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek (Higienistek)
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sesjach posterowych. Łącznie wystawiono 
w formie plakatów 56 prac, a najlepsze 
z nich zostały nagrodzone. 

Wszystkie wysoko ocenione za za-
wartość merytoryczną i zakwalifi kowane 
przez Komitet Naukowy do publikacji 
referaty zostały zamieszczone w jednym 
z trzech czasopism naukowych o profi lu 
pielęgniarskim: „Problemy pielęgniar-
stwa”, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, „Pie-
lęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologicz-
ne”, lub w wydanej w języku angielskim 
monografi i Interdisciplinary Research in 
Nursing – Past and Present. 

Konferencji towarzyszyły, bardzo 
wysoko oceniane przez uczestników, 
warsztaty szkoleniowe, podczas których 
uczestnicy mieli możliwość poznania 
najnowszych osiągnięć nauki i ich za-
stosowania w praktyce w zakresie kom-
presjoterapii, wentylacji oszczędzającej 
płuca, zasad postępowania w profi lak-
tyce przeciwzakrzepowej, leczenia ran 
przewlekłych, a także motywowania 
do zmiany zachowania i komunikacji 
z pacjentem.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa przygotowana przez pracowni-
ków WNZ UJ CM poświęcona historii 
krakowskiego pielęgniarstwa, którą pre-
zentowano na parterze Auditorium Maxi-
mum. Uczestnicy konferencji mieli także 
możliwość zwiedzania nowo otwartego 
Saloniku Historii Pielęgniarstwa, znajdu-
jącego przy ul. Kopernika 25 (w siedzibie 
byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgnia-
rek i Higienistek, a obecnie Instytutu 
Pielęgniarstwa i Położnictwa). 

W konferencji uczestniczyło około 
700 osób, wśród których znalazło się wie-
lu wybitnych naukowców i specjalistów 
z polskich oraz zagranicznych uczelni, 
ośrodków naukowych i stowarzyszeń 
(USA, Wielka Brytania, Norwegia, Bel-

gia, Szwajcaria, Szwecja, Niemcy, Grecja, 
Irlandia, Francja). Na konferencji gościli, 
między innymi, dyrektor naczelny Mię-
dzynarodowej Rady Pielęgniarek David 
C. Benton, prezydent Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek Rosemary Bryant, pre-
zydent Europejskiej Federacji Stowarzy-
szeń Pielęgniarek Unni Hembre, dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

Ministerstwa Zdrowia Beata Cholewka, 
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego Dorota Kilańska, prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Elżbieta Buczkowska, konsultant krajo-
wy w dziedzinie pielęgniarstwa Grażyna 
Kruk-Kupiec, prorektor UJ ds. Collegium 
Medicum prof. Wojciech Nowak oraz 

byli dziekani Wydziału Pielęgniarskiego 
Akademii Medycznej w Krakowie: prof. 
Rudolf Klimek i prof. Julian Frendo, 
a także kardynał Franciszek Macharski. 
Wśród uczestników konferencji byli rów-
nież zaproszeni emerytowani nauczyciele 
akademiccy Wydziału, emerytowani na-
uczyciele krakowskich szkół medycznych 
oraz studenci WNZ.

Program sympozjum wywołał wie-
le interesujących dyskusji i ożywioną 
wymianę poglądów, zarówno pomiędzy 
gośćmi honorowymi, wykładowcami, 
prelegentami, uczestnikami konferencji, 
jak i studentami. 

Joanna Zalewska-Puchała

Uczestniczki konferencji oglądające wystawę poświęconą historii krakowskiego pielęgniarstwa
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Kardynał Franciszek Macharski w otoczeniu uczestniczek konferencji



22 ALMA MATER nr 140

Tradycja zjazdów absolwentów 
pielęgniarstwa nie jest długa. Za-

częły się odbywać dopiero po 25 latach 
kształcenia pielęgniarek na poziomie 
wyższym na Wydziale Pielęgniarskim 
Akademii Medycznej im. Mikołaja 
Kopernika w Krakowie, a następnie na 
Wydziale Ochrony Zdrowia, w Instytucie 
Pielęgniarstwa, z okazji ważnych kon-
ferencji organizowanych przez Wydział 
Ochrony Zdrowia, a następnie Wydział 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

I Zjazd Absolwentów Wydziału 
Pielęgniarskiego / Instytutu Pielęgniar-
stwa (WP/IP) CM UJ, który odbył się 
9 września 2000, towarzyszył między-
narodowej konferencji naukowej Pie-
lęgniarstwo a jakość życia człowieka. Za 
jego przygotowanie z ramienia komitetu 
organizacyjnego konferencji odpowie-
dzialna była Anna Majda. W spotkaniu 
uczestniczyło dziewięćdziesięciu jeden 
absolwentów oraz emerytowani i pra-
cujący nauczyciele akademiccy WP/IP. 
Otwierając zjazd, ówczesny dziekan Wy-
działu Ochrony Zdrowia (WOZ) CM UJ 
dr hab. Antoni Czupryna podczas swoje-
go wystąpienia zaproponował utworzenie 
stowarzyszenia absolwentów. Przybyli na 
uroczystość goście wysłuchali referatu 
Kształcenie pielęgniarek – wczoraj i dziś, 
wygłoszonego przez jedną z pierwszych 
absolwentek Wydziału Pielęgniarskiego 
Zenonę Basę-Cierpiałek, oraz wykładu 
Pielęgniarstwo w działaniu – zaprezento-

ZJAZDY ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA 

wanego przez dawnego studenta uczelni, 
pracującego obecnie w USA Mieczysława 
Witka. Zjazd zakończył się koncertem –
Sinfonietta Cracovia wykonała Cztery 
pory roku Antonia Vivaldiego, oraz spot-
kaniem towarzyskim.

25 kwietnia 2003 odbyło się ze-
branie założycielskie Stowarzyszenia 
Absolwentów Pielęgniarstwa (SAP). 
Komitet założycielski opracował statut 
stowarzyszenia, wystąpił z wnioskiem 
do Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia o wpisanie stowarzyszenia 

do rejestru stowarzyszeń, co nastąpiło 
14 stycznia 2004. SAP, z siedzibą przy 
ul. Michałowskiego 12 w Krakowie, 
zostało wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, 
Innych Organizacji Społecznych i Za-
wodowych, Fundacji oraz Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

II Zjazd Absolwentów WP/IP CM 
UJ odbył się 17 września 2005 przy 
ul. św. Anny 12. Spotkanie zostało 
zorganizowane na koniec międzynaro-
dowej konferencji naukowo-szkolenio-
wej Interdyscyplinarny wymiar opieki 
zdrowotnej. Zjazd otworzyła uroczyście 
prof. Jolanta Jaworek – dziekan WOZ UJ 
CM, natomiast wykład inauguracyjny 
wygłosiła zastępca dyrektora Insty-
tutu Pielęgniarstwa dr Maria Kózka. 
Następnie odbyły się wybory zarządu, 
komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego 
SAP oraz spotkanie towarzyskie w sali 
restauracyjnej hotelu Wyspiański. W wy-
borach wzięło udział dziewięćdziesięciu 
czterech absolwentów, którzy wypełnili 
deklarację członkowską. W skład władz 
zarządu weszli: Anna Majda – przewod-
nicząca, Elżbieta Walewska – wiceprze-
wodnicząca, Ewa Wilczek-Rużyczka 
– wiceprzewodnicząca, Iwona Oskędra – 

I Zjazd Absolwentów Wydziału Pielęgniarskiego / Instytutu Pielęgniarstwa CM UJ; 
absolwenci z byłymi i pracującymi nauczycielami,  9 września 2000; ze zbiorów dr Marii Cisek

II Zjazd Absolwentów Wydziału Pielęgniarskiego / Instytutu Pielęgniarstwa CM UJ; 17 września 2005, 
dziedziniec Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; ze zbiorów SAP
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skarbnik, Ewa Ziarko – sekretarz, oraz 
członkowie: Mieczysław Witek, Izabela 
Chmiel, Nela Łabińska, Grażyna Tajs-
-Zielińska. Do podstawowych zadań 
stowarzyszenia należą: utrzymywanie 
kontaktów koleżeńskich absolwentów 
mieszkających w Polsce i za granicą, 
zarówno aktywnych zawodowo, jak 
i niepracujących; wspieranie rozwoju 
naukowego i zawodowego członków; 
utrzymywanie więzi z własną uczelnią 
i współdziałanie w zakresie dydaktyki, 
badań naukowych, praktyki pielęgnowa-
nia i podtrzymywania tradycji; nawią-
zywanie kontaktów i podtrzymywanie 
współpracy w dziedzinie pielęgniarstwa 
i zarządzania w ochronie zdrowia po-
między ośrodkami krajowymi i zagra-
nicznymi.

III Zjazd Absolwentów Pielęgniar-
stwa odbył się 3 czerwca 2011 z ini-
cjatywy SAP w Hotelu Europejskim 
w Krakowie na zakończenie między-
narodowej konferencji dydaktyczno-
-szkoleniowej 100-lecie pielęgniarstwa 
w Polsce. Teoria i praktyka XXI wieku. 
Uroczystego otwarcia zjazdu dokonały 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
UJ CM prof. Jolanta Jaworek oraz 
przewodnicząca SAP dr Anna Majda. 
W zjeździe wzięło udział siedemdziesię-
ciu siedmiu absolwentów, emerytowani 
nauczyciele akademiccy WP/IP oraz 
dwie absolwentki Państwowej Szkoły 
Pielęgniarstwa z lat 1951–1953, kiedy 
to kształcąca pielęgniarki Uniwersytecka 

Szkoła Pielęgniarek i Higienistek została 
w 1950 roku odłączona od Uniwersytetu 
w związku z przekształceniem Wydziału 
Lekarskiego UJ w samodzielną akademię 
medyczną: Regina Jelonek (na dyplomie 
Trojak), Alicja Pietrzyk (na dyplomie 
Grelak) – laureatka Medalu Florence 
Nightingale (najwyższego międzyna-
rodowego odznaczenia pielęgniarek, 
przyznawanego przez Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża). Podczas 
spotkania książkę Dzieje pielęgniarstwa 
w Krakowie podpisywała jej redaktorka, 
była dyrektor Medycznego Studium 
Zawodowego nr 1 Wydział Pielęgniar-
stwa im. Anny Rydlówny i wykładowca 
Instytutu Pielęgniarstwa dr Kazimiera 
Zahradniczek. Miejsce spotkania nie 
było przypadkowe. Wybrano na nie 
dziewiętnastowieczny budynek wybu-
dowany przez Jana Kazimierza Lubicz-
Łapińskiego. Urok budowli dostrzegli-
śmy dopiero po latach, w czasie zjazdu, 
a przecież obok niej w czasie studiów 
przemierzaliśmy drogę na wykłady 
i ćwiczenia na Wydział, do Instytu-
tu Pielęgniarstwa, obecnie Instytutu 
Pielęgniarstwa i Położnictwa, przy ul. 
Kopernika 25, na zajęcia praktyczne w 
klinikach.
Wchodzę, przyjazne witają podwoje,
dookoła słyszę gwar znajomych głosów.
Jakimś zrządzeniem łaskawego losu,
trochę wzruszona znów przed wami stoję.
Porzucam szarej codzienności znoje.
Dawne wspomnienia dopuszczam do głosu.

Zmieniam kierunek biegnącego czasu.
W stronę studenckich wracam niepokojów.
Wśród was miłości pierwszej są westchnienia.
Mkną przed oczami zdarzenia i twarze.
Snują się czasem nieobecnych cienie.
Przebrzmiałą młodość dostaję znów w darze.
A co minęło tak jak w oka mgnieniu,
wraca w pamięci ku dawnym mirażom 
– mówiła, witając zjazdowiczów, prze-
wodnicząca SAP. Spotkaniu towarzyszył 
Koncert refl eksyjny w wykonaniu Karo-
liny Pasiut i Artura Wiśnicza, po którym 
odbyła się uroczysta kolacja oraz wieczór 
niekończących się wspomnień. 

Zjazdy są okazją do wymiany in-
formacji o znajomych, nawiązania za-
wodowych kontaktów, zapoznania się 
z bieżącymi sprawami Wydziału. I choć 
wszystkim na kolejnych zjazdach przy-
bywa zmarszczek, to nie brakuje humoru 
i dobrej zabawy. Przykro jest jedynie 
wtedy, gdy zabraknie kogoś ze stałych 
zjazdowiczów... W tym roku zabrakło dr 
Stefanii Poznańskiej, wspaniałego czło-
wieka i znakomitego pedagoga. Zabrakło 
też kilku innych naszych koleżanek. Po-
zostaną na zawsze w naszej pamięci. 

Należy mieć nadzieję, że podczas 
kolejnych zjazdów dołączą nowi absol-
wenci, studenci tej samej uczelni i wy-
działu, uczniowie tych samych mistrzów 
i profesorów, i wszyscy, bez względu na 
zawodowe osiągnięcia, znajdą czas na 
rozmowy i wspólną zabawę. 

Anna Majda

III Zjazd Absolwentów Wydziału Pielęgniarskiego / Instytutu Pielęgniarstwa UJ CM; 3 czerwca 2011, sala restauracyjna Hotelu Europejskiego; ze zbiorów SAP
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Na parterze budynku byłej Uni-
wersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 

i Opiekunek Zdrowia (Higienistek), 
obecnie siedzibie Instytutu Pielęgniar-
stwa i Położnictwa Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum, przy ul. Kopernika 
25, w byłej sali kominkowej, z okazji 
Międzynarodowej Konferencji Dydak-
tyczno-Szkoleniowej 100-lecie pielęg-
niarstwa w Polsce. Teoria i praktyka 
pielęgniarstwa XXI wieku powstała stała 
ekspozycja dokumentów świadczących 

o początkach i rozwoju kształcenia 
pielęgniarek w Krakowie. Jej otwarcie 
odbyło się 17 maja 2011. Pomieszczenie 
z ekspozycją zostało nazwane Salonikiem 
Historii Pielęgniarstwa.

SALONIK 
HISTORII 
PIELĘGNIARSTWA

Inicjatorką zorganizowania ekspozycji 
była dr Kazimiera Zahradniczek, redaktor-
ka niedawno wydanej książki Dzieje pie-
lęgniarstwa w Krakowie. Rada IPiP WNZ 
UJ CM podjęła 9 grudnia 2009 uchwałę 
o powierzeniu zaprojektowania, aranżacji 
i zorganizowania ekspozycji dr Kazimie-
rze Zahradniczek i dr Annie Majdzie, którą 
jednocześnie powołała na jej opiekuna. 
W prace przy zorganizowaniu ekspozycji 
zaangażowali się także nauczyciele Pra-
cowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa 
IPiP: mgr Bogumiła Baran-Osak, mgr 

Maria Ogarek, dr Joanna Zalewska-Pu-
chała, dr Ewa Ziarko. Ekspozycja powstała 
dzięki finansowemu wsparciu dziekan 
WNZ prof. Jolanty Jaworek i dyrektora 
IPiP prof. Antoniego Czupryny.

Przywołanie historii stało się możliwe 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu w jej 
tworzenie znamienitych pielęgniarek, pre-
kursorek pielęgniarstwa polskiego i kra-
kowskiego, między innymi Marii Epstein 
(córki zamożnego przemysłowca), Anny 
Rydlówny (córki profesora okulistyki UJ), 
Marii Wiszniewskiej (córki właściciela 
największego składu aptecznego w Krako-
wie), Teresy Kulczyńskiej (córki profesora 
gimnazjalnego, docenta pedagogiki na 
UJ), Joanny Stryjeńskiej (córki znanego 
krakowskiego architekta). 

Nie należy zapominać, że w ramach 
starań o zachowanie w pamięci tradycji 
krakowskiego pielęgniarstwa, za sprawą 
dyrektorki Stefanii Poznańskiej i na-
uczycieli Państwowej Szkoły Medycznej 
Pielęgniarstwa, w 1970 roku została zor-
ganizowana wystawa fotografi i i pamiątek. 
W 1982 roku, z inicjatywy jego dyrektorki 
Kazimiery Zahradniczek i grona pedago-
gicznego, Medycznemu Studium Zawodo-
wemu (MSZ) nr 1 Wydział Pielęgniarstwa 
nadano imię Anny Rydlówny, w 1986 
roku odbyła się uroczystość jubileuszowa 
75-lecia Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek 
(nieformalna nazwa przyjęta w środowisku 
pielęgniarek), a w 1991 roku otwarto stałą 
ekspozycję obrazującą 80 lat działalności 
Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek. W 2001 
roku zbiory historyczne MSZ nr 1 przeka-
zano Wydziałowi Ochrony Zdrowia UJ CM 
(obecnie Wydziałowi Nauk o Zdrowiu). 
Znalazły się one w obecnym Saloniku.

Ekspozycja w nim zaprezentowana 
obejmuje oryginalne dokumenty, kroniki, 
protokoły, fotografie, portrety, albumy, 
listy, obszerny księgozbiór zawierający 
podręczniki i czasopisma dla pielęgniarek, 

Fronton budynku Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa przy ul. Kopernika 25 z napisem: Uniwersytecka 
Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia

Sala kominkowa w budynku Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 
i Opiekunek Zdrowia (Higienistek)
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mundury pielęgniarek z lat 30. XX wieku, 
odznaczenia międzynarodowe i krajowe 
przyznane zasłużonym nauczycielkom 
pielęgniarstwa, meble i przedmioty użytko-
we. Niewiele jest pamiątek pozostałych po 
Marii Epstein, gdyż większość z nich znaj-
duje się w archiwum sióstr dominikanek 
na Gródku w Krakowie. Zwraca natomiast 
uwagę kilka płyt z jej obszernej kolekcji, 

przekazanych ze zbiorów prywatnych, oraz 
pianino, na którym grała.

Ważną częścią ekspozycji są fotogra-
fie i dokumenty przybliżające początki 
działalności nestorek krakowskiego pie-
lęgniarstwa na rzecz kształcenia zawodo-
wego pielęgniarek. Ukazują między innymi 
prace Marii Epstein, Anny Rydlówny, 
Marii Wiszniewskiej jako ochotniczek 
w prowadzonym przez siostry miłosierdzia 
(szarytki) przy ul. Warszawskiej 6a ambu-

latorium dla ubogich, w którym od 1909 
roku zaczęły pełnić dyżury pod kierunkiem 
dr. Adolfa Klęska, prymariusza oddziału 
chirurgicznego Szpitala św. Łazarza, orga-
nizującego dla nich krótkie kursy samary-
tańskie. Potrzeby były tak duże, że ochot-
niczki zaangażowały się w stworzenie przy 
ambulatorium niewielkiego szpitalika, co 
uwidoczniło jeszcze bardziej brak fachowe-
go przygotowania wolontariuszek do opieki 
nad chorymi. Wtedy Maria Epstein, mając 
poparcie środowiska lekarskiego Krako-
wa, jako pierwsza poddała myśl założenia 
Szkoły Zawodowych Pielęgniarek. Siostry 
miłosierdzia udostępniły budynek przy 
ul. św. Filipa 15 i udzieliły fi nansowego 
wsparcia. Szkołę otwarto 5 listopada 1911 
pod nazwą: Szkoła Zawodowych Pielęg-
niarek Stowarzyszenia P.P. Ekonomek św. 
Wincentego a Paulo. W latach 1911–1921 
(z przerwą w czasie I wojny światowej 
w latach 1914–1916) „starą szkołę kra-
kowską” ukończyło 41 uczennic na pięciu 
kursach, w tym w 1913 roku Maria Epstein, 
Anna Rydlówna, Maria Wiszniewska, a w 
1921 roku Teresa Kulczyńska. W 1916 
roku wznowiono naukę w szkole, która 
w ciężkich warunkach ekonomicznych 
i bytowych tamtych czasów funkcjonowała 
dzięki wysiłkom Marii Epstein i nakładom 
fi nansowym z jej osobistego majątku. Jed-
nak z braku funduszy w 1921 roku szkołę 
rozwiązano.

Na uwagę zasługują fotografi e i do-
kumenty z okresu działalności Uniwersy-
teckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek 
Zdrowia (Higienistek) (USPiH). Maria 
Epstein wraz z gronem nauczycielek „starej 
szkoły krakowskiej” usilnie poszukiwała 
pieniędzy na wznowienie kształcenia pie-
lęgniarek w Krakowie. Najpierw zdołała 
przekonać przedstawicieli Fundacji Rocke-
fellera, uzyskując stypendia zagraniczne 
dla Teresy Kulczyńskiej i Marii Wiszniew-
skiej. Następnie, w 1922 roku, przyjechała 
do Krakowa przedstawicielka Fundacji na 
Europę Elizabeth Crowell, dyplomowana 
pielęgniarka, która doceniła determinację 
Marii Epstein i bardzo pozytywnie wy-
raziła się o pracujących absolwentkach 
i dwóch krakowskich stypendystkach 
przebywających w Bostonie. Maria Epstein 
przez cały czas prowadziła korespondencję 
z Georgem Vincentem, przewodniczącym 
Fundacji Rockefellera, wspierana przez 
profesorów UJ Kazimierza Kostaneckiego 
i Maksymiliana Rutkowskiego. Wreszcie 
9 lipca 1924 podpisano wstępny protokół 
ustaleń pomiędzy przedstawicielami Mini-

sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, szefem Departamentu Szkół 
Wyższych, delegatem UJ prof. Aleksan-
drem Rosnerem oraz przedstawicielką 
Fundacji Rockefellera Elizabeth Crowell, 
dotyczących Szkoły. Fundacja przyznała 
dotację na adaptację budynku przy ul. Ko-
pernika 23 (obecnie 25) oraz uruchomienie 
kształcenia pielęgniarek. Maria Epstein 
otrzymała od Fundacji półroczne stypen-
dium. Zwiedziła najważniejsze placówki 
szpitalne, szkoły pielęgniarskie w Europie. 
W lutym 1925 roku, będąc w szkole zało-
żonej w 1860 roku przez Florence Nightin-
gale przy Szpitalu św. Tomasza w Lon-

Okładka książki Kazimiery Zahradniczek (red.).: 
Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie

Maria Epstein

Anna Rydlówna

Teresa Kulczyńska
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Salonik Historii Pielęgniarstwa, ul. Kopernika 25

Ambulatorium P.P. Ekonomek św. Wincentego à Paulo w Krakowie, ul. Warszaw-
ska 6a, uczestniczki kursu samarytańskiego w latach 1909–1910. Stoją od lewej: 
Helena Gutowska, Maria Epstein, Anna Rydlówna, Maria Wiszniewska-Drzewie-
cka, dr Adolf Klęsk, Elżbieta Dębowska-Dobrowolska, NN, NN, s. Maria Popiel, 
Anna Pawlikowska, NN

Szpitalik P.P. Ekonomek św. Wincentego à Paulo w Krakowie, 
ul. Warszawska 6, ok. 1911 r.

Widok na budynek Szkoły Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia PP Ekono-
mek św. Wincentego à Paulo od ul. św. Filipa

Fotografi a dyplomowa pierwszych absolwentek Szkoły Zawodowych Pielęg-
niarek Stowarzyszenia P.P. Ekonomek św. Wincentego à Paulo, w Krakowie 
przy ul. św. Filipa 15. Dyplom z datą 13 maja 1913. Siedzą od lewej: Anna 
Rydlówna, Maria Epstein, dyrektor szkoły dr Wacław Damski, Maria Wisz-
niewska-Drzewiecka, Helena Gutowska

Absolwentki ostatniego kursu Szkoły Zawodowych Pielęgniarek Stowarzysze-
nia P.P. Ekonomek św. Wincentego à Paulo 1919–1921 z Teresą Kulczyńską
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Książeczka legitymacyjna dla zawodowej pielęgniarki Teresy Kulczyńskiej 
z 1921 roku, w której poświadczono wynik uzyskany na zakończenie kursu 
teoretycznego, rodzaj oddziałów, na których była realizowana praktyka, czas 
jej trwania, uzyskanie dyplomu

Opinie 
prymariuszy 

Szpitala 
św. Łazarza 
w Krakowie 
o odbyciu 
praktyk 
pielęg-

niarskich 
przez Annę 
Rydlównę 
i Teresę 

Kulczyńską 

Fotografi a z uroczystości otwarcia Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 
i Higienistek w Krakowie 10 (12 według innych źródeł) grudnia 1925. 
Przemawia rektor UJ prof. Michał Rostworowski

Zarząd Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, 
1927 r. Siedzą od lewej: Teresa Kulczyńska, Maria Epstein – dyrektor-
ka, Anna Rydlówna, Maria Michałowska

Fotografi a obrazująca odwiedziny członków Fundacji Rockefellera 
w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie 
21 lipca 1927 r. Od lewej: Maria Epstein, dr George Vincent z mał-
żonką L. Vincent, ks. Jan Lorek, prawdopodobnie E.D. Grant, Anna 
Rydlówna
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Uczennice Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Kra-
kowie oraz instruktorki w czasie praktyki na Oddziale Niemowląt 
Kliniki Położniczej UJ

Teresa Kulczyńska w sali ćwiczeń

Zarząd i absolwentki I kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 
i Higienistek w Krakowie, 14 lutego 1928. Siedzą od lewej: Teresa 
Kulczyńska, Maria Epstein – dyrektorka, Anna Rydlówna, Elżbieta 

Borkowska. Stoi od prawej: Hanna Chrzanowska

Zarząd i absolwentki VIII kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Hi-
gienistek w Krakowie, 1932 r. Siedzą od lewej: trzecia: Teresa Kulczyńska, 
szósta: Anna Rydlówna – dyrektorka, siódma: Maria Michałowska. Stoi 
w środkowym rzędzie trzecia od lewej: Elżbieta Borkowska

Zarząd i absolwentki XXII kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek 
w Krakowie, 1946 r., pierwszy dyplom po drugiej wojnie światowej. Siedzą od 
lewej w drugim rzędzie: Hanna Chrzanowska, Teresa Kulczyńska, NN, Anna Ryd-
lówna – dyrektorka

Protokoły Wydziału Wykonawczego USPiH, sporządzone przez Teresę Kulczyńską

Księga pamiątkowa USPiH zawierająca wpis z pierwszego dnia egzaminu dyplo-
mowego w 1928 r. komisji zatwierdzonej przez ministra i w obecności jego dele-
gata, kierownika referatu pielęgniarstwa Marii Babickiej-Zachertowej
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Regulamin 
Uniwersyteckiej Szkoły 
Pielęgniarek z 1937 r. Podpis prezydenta Ignacego Mościckiego 

w Księdze Pamiątkowej USPiH z 1929 r. 

Dyplom Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej –
Stefanii Poznańskiej

Umundurowanie uczennicy Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 
i Opiekunek Zdrowia (Higienistek)

Pierwsze podręczniki do nauczania pielęgniarstwa 
i pierwsze czasopismo pielęgniarskie
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dynie, zaprojektowała umundurowanie 
w przyszłej krakowskiej Szkole, zarówno 
dla instruktorek, jak i uczennic. Szkołę 
otwarto 10 grudnia (według niektórych źró-
deł 12 grudnia) 1925 pod nazwą: Uniwer-
sytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek 
Zdrowia (Higienistek), w ramach Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Z wpisu do księgi pamiątkowej Szkoły 
i zdjęć dowiadujemy się, że w 1927 roku 
wizytę w Szkole złożył Georg Vincent 
w towarzystwie małżonki, a w 1929 roku 
prezydent RP Ignacy Mościcki z małżonką. 
Pierwszą dyrektorką została Maria Epstein, 
jej zastępczynią Anna Rydlówna. Kiedy 
w 1930 roku Maria Epstein podjęła decyzję 
o wstąpieniu do klasztoru ss. dominikanek 
na Gródku (zmarła w opinii świętości, 
jej proces beatyfikacyjny toczy się na 
szczeblu watykańskim), fotel dyrektorki 
objęła w 1931 roku Anna Rydlówna. Jako 
instruktorki zatrudniono, między innymi, 
Teresę Kulczyńską i Hannę Chrzanowską. 
Wkroczenie Niemców do Krakowa w 1939 

roku oraz okupacja 
przerwały działalność 
Szkoły. Reaktywowano 
ją wkrótce po wyzwo-
leniu miasta – już 15 
marca 1945. W 1946 
roku została przekształ-
cona w Uniwersytecką 
Szkołę Pielęgniarsko-
-Położniczą, a w 1949 
roku w Państwową 
Szkołę Pielęgniarsko-
-Położniczą. 

Wystawa przybliża 
kolejne okresy z dzia-
łalności Krakowskiej 
Szkoły Pielęgniarek. 

W 1950 roku, w związku z przekształ-
ceniem Wydziału Lekarskiego UJ w sa-
modzielną akademię medyczną, Szkoła 
została odłączona od Uniwersytetu. Tra-
dycję kształcenia pielęgniarek na poziomie 
średnim kontynuowała Państwowa Szkoła 
Pielęgniarstwa (PSP) (1950–1964), Pań-
stwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa 
(PSMP) (1964–1971), Medyczne Studium 
Zawodowe (MSZ) nr 1 Wydział Pielęg-
niarstwa im. Anny Rydlówny (1971–2011) 
– z siedzibą przy ul. Kopernika 25, a od 
1975 roku przy ul. Michałowskiego 12,
gdyż w budynku przy ul. Kopernika 25 
rozpoczęło się wówczas kształcenie pielęg-
niarek na poziomie wyższym na Wydziale 
Pielęgniarskim Akademii Medycznej im. 
Mikołaja Kopernika w Krakowie.

Prezentowana ekspozycja w skrótowy 
sposób przedstawia także rozwój pielęg-
niarstwa na poziomie wyższym: zmiany 
organizacyjne i osiągnięcia, na przykład 
liczne książki i podręczniki autorstwa 
pielęgniarek – nauczycieli akademickich, 
w tym absolwentek Krakowskiej Szkoły 
Pielęgniarek (m.in. Heleny Lenartowicz, 
z domu Szymańskiej), udział w projek-
tach i konferencjach międzynarodowych. 
W 1993 roku Akademia Medyczna po-
wróciła do Uniwersytetu Jagiellońskiego 
jako Collegium Medicum, a tym samym 
powrócił na Uniwersytet Wydział Pielęg-
niarski. W 1997 roku nastąpiło połączenie 
Wydziału ze Szkołą Zdrowia Publicznego 
i utworzono Wydział Ochrony Zdrowia 
z dwoma instytutami: Pielęgniarstwa 
i Zdrowia Publicznego. W 1998 roku uru-
chomiono pielęgniarskie studia na poziomie 
licencjackim, jako pierwsze w Polsce. 
Konieczność dostosowania do standardów 
i dyrektyw Unii Europejskiej polskiego sy-
stemu kształcenia pielęgniarek sprawiła, że 

kształcenie obowiązkowo włączono w sy-
stem szkolnictwa wyższego (na poziomie 
licencjatu). W ramach reformy kształcenia 
MSZ nr 1 Wydział Pielęgniarstwa im. Anny 
Rydlówny zostało w 2001 roku zlikwido-
wane. Kadra i baza szkoły zostały włączone 
w struktury Instytutu Pielęgniarstwa WOZ 
(obecnie IPiP WNZ), kontynuując tradycje 
Studium. 

Na wystawie można zobaczyć dokona-
nia absolwentek i nauczycielek Krakowskiej 
Szkoły Pielęgniarek, które, między innymi, 
redagowały pierwsze podręczniki do nauki 
pielęgniarstwa, współredagowały pierwsze 
czasopismo zawodowe, współorganizowały 
pierwsze zawodowe stowarzyszenie, brały 
udział w redagowaniu pierwszej ustawy 
o zawodzie. Maria Epstein uczestniczyła we 
wszelkich inicjatywach podejmowanych 
przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek 

Zawodowych (PSPZ). Anna Rydlówna 
pomagała w organizowaniu szkół pielęg-
niarskich w kraju, uczestniczyła w pracach 
związanych z przygotowaniem projektu 
pierwszej w Polsce ustawy o pielęgniar-
stwie, która została uchwalona w 1935 
roku. Teresa Kulczyńska była organizatorką 
szkół dla pielęgniarek, członkinią Zarządu 
Głównego PSPZ i Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego (PTP), członkinią komisji 
opracowującej ustawę o pielęgniarstwie, 
autorką podręczników do nauki pielęg-
nowania, które przez lata były jedynymi: 
Zabiegi pielęgniarskie pod redakcją Tere-
sy Kulczyńskiej i Hanny Chrzanowskiej 

Zaświadczenie wydane przez Uniwersytet w Toronto potwierdzające ukoń-
czenie kursu z zakresu pielęgniarstwa zdrowia publicznego wydane 7 lipca 
1926 dla Teresy Kulczyńskiej

Zdjęcie Marii Wiszniewskiej w stroju amerykań-
skiej pielęgniarki podczas pobytu na dwuletnich 
studiach w Massachusetts General Hospital Trai-
ning School for Nurses w Bostonie w ramach Fun-
dacji Rockefellera, 1923 r.

Medal im. Florence Nightingale przyznany Annie 
Rydlównie za odwagę i poświęcenie w udzielaniu 
pomocy rannym i chorym w czasie wojny oraz za 
twórczą pracę w dziedzinie zdrowia publicznego 

i edukacji pielęgniarskiej 12 maja 1949
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(1938, w czasie wojny przedruk w Glasgow 
dla potrzeb służby zdrowia w Polskich Si-
łach Zbrojnych w Anglii), Podręcznik pie-
lęgniarstwa (sześć wydań polskich i jedno 
w języku rosyjskim na prośbę Światowej 
Organizacji Zdrowia dla szkół w Mongo-
lii), Pielęgniarstwo specjalistyczne (praca 
zbiorowa, 1960), autorką artykułów o etyce 
do pierwszego zawodowego czasopisma 
pielęgniarskiego „Pielęgniarka Polska”. 
Hanna Chrzanowska, córka profesora UJ, 
historyka literatury, wprawdzie absolwent-
ka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, 
pracowała jako instruktorka w USPiH przez 
trzy lata pod kierunkiem Marii Epstein 
(1926–1929), a następnie, od 1945 roku, 
jako organizatorka pielęgniarstwa społecz-
nego, parafi alnego i domowego. W latach 
1929–1939 była redaktorką „Pielęgniarki 
Polskiej”, autorką podręczników Zabiegi 
pielęgniarskie (wraz z Teresą Kulczyńską), 
Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowot-
nej (1960, 1964, 1966), zmodyfi kowanego 
wraz z Kazimierą Skobyłką (1973, 1976). 
Pełniła funkcję wiceprezesa PSPZ, brała 
udział w pracach nad ustawą o zawodzie, 
stała na czele Komisji Historycznej PTP. 
Zmarła w opinii świętości, jej proces 
beatyfi kacyjny toczy się na szczeblu wa-
tykańskim. Od 1964 roku przez dziesiątki 
lat podstawą do nauczania pielęgniarstwa 
był podręcznik Pielęgniarstwo ogólne Ste-
fanii Wołynki, z domu Lisieckiej. Stefania 
Poznańska była autorką książki Pielęgniar-

stwo wczoraj i dziś, współredaktorką książ-
ki Wybrane modele pielęgniarstwa (wraz 
z L. Płaszewską-Żywko), współautorką 
wielu opracowań książkowych, między 
innymi: Krakowska Szkoła Pielęgniarek 
(praca zbiorowa), Encyklopedia dla pie-
lęgniarek (red. J. Bogusz), Wprowadzenie 
do pielęgniarstwa (red. K. Zahradniczek), 
Pielęgniarstwo (red. K. Zahradniczek), 
Podstawy pielęgniarstwa (red. B. Ślusarska, 
D. Zarzycka, K. Zahradniczek), Filozofi a 
i teoria pielęgniarstwa (red. J. Górajek-
-Jóźwik). 

Wystawa przypomina o współpracy 
międzynarodowej absolwentek i nauczy-
cielek Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek, 
które wyjeżdżały na stypendia Fundacji Ro-
ckefellera, Światowej Organizacji Zdrowia, 
staże, studia, kursy zagraniczne, jak, mię-
dzy innymi, Maria Epstein, Anna Rydlów-
na, Teresa Kulczyńska, Maria Wiszniewska, 
Stefania Poznańska. Reprezentowały PTP 
na kongresach Mię-
dzynarodowej Rady 
Pielęgniarek (MRP) – 
między innymi Stefa-
nia Poznańska w 1969 
roku w Montrealu i w 
1977 roku w Tokio, 
Helena Lenartowicz 
w 1991 roku w Kings-
ton na Jamajce. 

N a  w y s t a w i e 
nie brak informacji 
o nagrodach dla absol-
wentek i nauczycielek 
Krakowskiej Szkoły 
Pielęgniarek, które 
były wyróżniane kra-
jowymi i międzynaro-
dowymi odznaczenia-
mi: Anna Rydlówna – 
Medal im. Florence 
Nightingale, Teresa 
Kulczyńska – Krzyż 
Ofi cerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Hanna 
Chrzanowska – order 
„Pro Ecclesia et Ponti-
fi ce” – „Zasłużony dla 
Kościoła i Papiestwa”, 
nadany na wniosek 

Karola Wojtyły przez papieża Pawła VI), 
Stefania Poznańska – Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Alina Rumun – 
Medal im. Florence Nightingale.

W dniu konferencji zbiory Saloniku 
zostały wzbogacone o pamiątki przekazane 
przez Zarząd Główny PTP, jak maskotka 
Fundacji Florence Nightingale imieniem 
„Florence” oraz kopie zdjęcia z 9. Kongresu 
MRP w Atlantic City, NJ USA, z 11–16 
maja 1947, na którym polskie pielęgniarki 
po raz ostatni były reprezentowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Za-
wodowych.

Należy mieć nadzieję, że zebrane 
w Saloniku materiały przyczynią się do 
stworzenia wspólnej przestrzeni łączącej 
starsze i młodsze pokolenia pielęgniarek 
oraz będą inspiracją do dalszego groma-
dzenia dokumentów dotyczących historii 
pielęgniarstwa. 

 Anna Majda 

W przygotowaniu tekstu korzystano z materiałów Saloni-
ku Historii Pielęgniarstwa oraz książki pod redakcją Ka-
zimiery Zahradniczek Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie. 
Ad vocem, Kraków 2011. 

Certyfi kat ukończenia rocznych studiów w zakresie 
edukacji pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych 
na Wayne State University College of Nursing 
w Detroit, w stanie Michigan 1959–1960, dla Ste-
fanii Poznańskiej
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Niezmiernie ciekawą postacią kra-
kowską żyjącą na przełomie XIX 

i XX wieku była Maria Epsteinówna, 
siostra Magdalena Maria (1875–1947). 
Pochodziła z rodziny polsko-żydowskiej. 
Epsteinowie, zasłużeni przedsiębiorcy, 
odznaczyli się działalnością patriotyczną 
i charytatywną. Ojciec Marii, Leon, był 
bankierem, matka – Maria Skarżyńska, 
wywodziła się ze zubożałej rodziny 
ziemiańskiej. Epsteinówna miała trzech 
braci przyrodnich z pierwszego małżeń-
stwa ojca. Kilka lat dzieciństwa spędziła 
w pięknym zamku w Pilicy, który Leon 
Epstein doprowadził do stanu świetności. 
Przeniosła się później do Krakowa, w któ-
rym mieszkała już do końca życia. Epstei-
nowie rezydowali wówczas w pałacyku 

PREKURSORKA 
POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA

położonym na rogu ulic Sławkowskiej 
i Pijarskiej. Maria, wychowana w zbytku, 
otrzymała staranne wykształcenie domo-
we; szczególnie w zakresie znajomości 
historii, literatury polskiej oraz języków 
obcych, w tym specjalnie języka fran-
cuskiego. Była też miłośniczką muzyki, 
biegle grała na fortepianie. Odbyła wiele 
podróży zagranicznych, często w towarzy-
stwie przyrodnich braci. Rodzice wpoili 
jej głęboką religijność, patriotyzm, a także 
wrażliwość na niedolę ludzką. W Krako-
wie szybko włączyła się w działalność 
charytatywną. Jako członkini, a później 
przewodnicząca Stowarzyszenia Panien 
Ekonomek zajmowała się wraz z gronem 
koleżanek przygotowywaniem odzieży dla 
najuboższych.

Po przedwczesnej śmierci rodziców Ep-
steinówna poświęciła się całkowicie pracy 
społecznej. Znajomość z Anną Rydlówną 
spowodowała rozszerzenie działalności 
Panien Ekonomek na opiekę nad chorymi. 
Powstało ambulatorium i szpitalik dla cho-
rych w pomieszczeniach użyczonych przez 
siostry szarytki. Z inicjatywy Marii w roku 
1911 stworzona została pierwsza placówka 
kształcąca opiekunki dla chorych: Szkoła 
Pielęgniarek Zawodowych Panien Ekono-
mek. Epsteinówna odznaczyła się ofi arną 
działalnością w latach pierwszej wojny 
światowej tak na frontach wojennych, 
stacji dworcowej, jak i w akcji zwalczania 
chorób epidemicznych. Po zakończe-
niu wojny doprowadziła do utworzenia 
– przy wsparciu amerykańskiej Fundacji 

Maria Epsteinówna

Ambulatorium lekarskie z końca XIX wieku
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Rockefellera – Uniwersyteckiej Szkoły 
Pielęgniarek i Higienistek. Była pierwszą 
dyrektorką tej placówki, którą postawiła 
na wysokim poziomie. Po pięciu latach 
ofi arnej pracy zrezygnowała z prowadze-
nia szkoły i wstąpiła do klauzurowego 
zakonu sióstr dominikanek na Gródku, 
przyjmując imię Magdalena Maria. Miała 
wówczas 56 lat. Przeszła wszystkie etapy 
formacji zakonnej i spełniała przydzielane 
jej funkcje, między innymi organistki, 
infirmerki, kronikarki. Odznaczała się 
głęboką religijnością i przywiązaniem do 
klasztoru.

Lata drugiej wojny światowej odbi-
ły się tragicznym piętnem na jej życiu. 
Straciła wielu członków swojej rodziny, 
w tym najbardziej ukochanego brata Ka-
rola. Przeżyła przymusowe wyrzucenie 
dominikanek z Gródka, przeniesionych 
do klasztoru sióstr klarysek. Do tego dołą-
czyła się ciężka, pogłębiająca się choroba, 
która spowodowała, że ostatnie miesiące 
życia spędziła na wózku inwalidzkim. 
Zmarła 6 września 1947.

Maria Epsteinówna była osobą wierną 
w przyjaźni. Utrzymywała bliskie kontak-
ty z członkami swojej rodziny. Do grona 
jej przyjaciół zaliczała się, między innymi, 
Anna Rydlówna, rodzina prof. Kazimierza 
Kostaneckiego. Wiernym przyjacielem 
i kierownikiem duchowym był też arcy-
biskup Adam Stefan Sapieha. Głęboka 
religijność, pracowitość przyczyniła się 
do starań o uznanie świętości Magdaleny 
Marii. W 2003 roku został otwarty proces 
beatyfikacyjny, który w roku 2007 za-
mknął kardynał Stanisław Dziwisz.

Postać Magdaleny Marii została przy-
pomniana w ostatnich latach przez kilka 
publikacji, między inny-
mi monografię Urszuli 
Perkowskiej oraz piękny 
album opracowany przez 
Bożenę Weber. Bliższe za-
poznanie się z tą niezwykłą 
osobowością umożliwiała 
wyjątkowa wystawa zor-
ganizowana w Bibliotece 
Jagiellońskiej w związku 
z 100. rocznicą otwarcia 
Szkoły Pielęgniarek Pa-
nien Ekonomek. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był 
Edward Szumara. Na wy-
stawie, którą można było oglądać w dniach 
od 6 czerwca do 1 lipca 2011, zaprezen-
towane zostały dokumenty (oryginały 
i kopie), pochodzące głównie ze zbiorów 

ss. dominikanek, Archiwum UJ, a także 
zbiorów prywatnych. Wystawa przybliżała 
poszczególne etapy życia Marii Epstein. 
Można było zobaczyć fotografi e członków 
rodzinny, miasto rodzinne – Pilicę, popa-
dający w ruinę pilicki zamek. Pokazano 
pracę Marii w Stowarzyszeniu Panien Eko-
nomek oraz działalność pierwszej szkoły 
pielęgniarskiej. Zwracała uwagę kopia 
pięknego portretu Marii w stroju pielęg-
niarskim pędzla Leona Wyczółkowskiego 
oraz dyplom ukończenia przez nią szkoły 
w roku 1913. Dzięki umeblowaniu i in-
strumentom medycznym użyczonym przez 
siostry szarytki i braci bonifratrów można 
było zobaczyć wyposażenie ambulatorium 
lekarskiego z końca XIX wieku. Nie zabra-
kło ciekawych dokumentów z lat pierwszej 
wojny światowej i działalności Marii na 
dworcu krakowskim, w kolumnach sani-
tarnych i w ramach grupy chirurgicznej 

profesora Maksymiliana Rutkowskiego, 
w tym zdjęcia Epsteinówny w mundurze 
pielęgniarki frontowej z opaską Czerwo-
nego Krzyża.

Ważną częścią ekspozycji były doku-
menty i fotografi e przybliżające Uniwersy-
tecką Szkołę Pielęgniarską. Poza bardzo cie-
kawym sprawozdaniem Marii z działalności 
szkoły, zdjęciami absolwentek i instruktorek, 
warto było zwrócić uwagę na oryginalny 
serdeczny list, w którym żegnała się ze 
szkołą pielęgniarską. Nie zabrakło również 
dokumentów ukazujących ostatni etap życia 
siostry Magdaleny Marii na krakowskim 
Gródku. Wśród nich znalazły się fotografi e 
klasztoru i Epsteinówny jako zakonnicy, 
a także współczesne zdjęcie siostry Cecylii 
Roszak, liczącej już 103 lata życia, która 
osobiście znała siostrę Magdalenę Marię. 
Ekspozycję uzupełniały zdjęcia z procesu 
beatyfi kacyjnego. 

Na wystawie zgromadzono ponadto 
wiele oryginalnych pamiątek pozostałych po 
Epsteinównie, między innymi torbę pielęg-
niarską z pięknym monogramem i koroną, 

przeglądarkę do zdjęć, kilka płyt 
z jej obszernej kolekcji i wybrane 
książki z księgozbioru prywatne-
go, który przekazała do biblioteki 
klasztornej. Prezentowana wy-
stawa w skrótowy, ale obrazowy 
sposób przybliżała postać kobiety, 
która w ciągu swego ponadsiedem-
dziesięcioletniego życia przebyła 
ciekawą drogę z zamku i pałacu 
(w którym obsługiwało ją dziewięć 
osób ze służby domowej), świato-
wego życia poprzez ofi arną pracę 
społeczną, szczególnie dla opieki 
nad chorymi, do niewielkiej celi 

w zakonie kontemplacyjnym na krakow-
skim Gródku i lat spędzonych głównie na 
modlitwie.

Urszula Perkowska

Torba pielęgniarska Marii Epstein

Płyty z kolekcji Marii Epstein
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□ Co skłoniło Panie do wyboru studiów na kierunku pielęg-
niarstwo?

■ Natalia Krzyżanowska (lat 26), ukończyła licencjat: Studia 
pielęgniarskie rozpoczęłam w USA, gdzie zawód pielęgniarki jest nie 
tylko bardzo wysoko wynagradzany, ale przede wszystkim bardzo 
szanowany. Na studia pielęgniarskie dostają się tylko najbardziej 
ambitne kandydatki, a na wpis na listę studentów na niektórych 
uczelniach czeka się nawet dwa lata. Tak więc pielęgniarstwo 
studiują w USA nie tylko osoby zdolne, ale również cierpliwe 
i zdeterminowane.

■ Irena Milaniak (lat 40), studentka II roku studiów niestacjo-
narnych II stopnia: Ja natomiast pracuję w zawodzie pielęgniarki 
już prawie 20 lat. Zmieniające się otoczenie wymaga jednak ciągłego 
doskonalenia kwalifi kacji, zwiększania swoich kompetencji i zdo-
bywania wiedzy – stąd wybór tych studiów. 

□ Co najbardziej fascynuje Panie w tym zawodzie? A czego się 
Panie obawiają?

■ I.M.: Dla mnie najważniejszy jest fakt, że moja praca przyczynia 
się do powrotu chorego do zdrowia i tym samym funkcjonowania 
w społeczeństwie.  

■ N.K.: Zawsze fascynowała mnie tajemnica ludzkiego ciała, 
mechanizm jego funkcjonowania, prawa, które nim rządzą. Nowo-
czesna medycyna odkrywa znaczną część tej tajemnicy. Pielęgniarka 
w swojej pracy ma obowiązek opierać swoje działania na najnow-
szych osiągnięciach medycyny, stale podążać za jej rozwojem. Tym 
sposobem pielęgniarstwo daje szansę ciągłego rozwoju intelektual-
nego i stale stwarza okazje do nauki. Czego się obawiam? Chyba 
tego, czego obawia się każda dobra pielęgniarka: popełnienia błędu 
w sztuce, który może zaważyć na czyimś zdrowiu, a nawet życiu. Pie-
lęgniarstwo rzuca tutaj  wyzwanie, jednocześnie stwarzając szansę do 
pracy nad sobą, by nigdy nie pozwolić  usnąć własnej czujności.

□ Jak oceniają Panie przebieg swoich studiów? Z czego są Panie 
szczególnie zadowolone, a co by Panie zmieniły lub uzupełni-
ły?

■ N.K.: Studia są intensywne. By dotrzeć do celu, trzeba wydobyć 
z siebie duże pokłady energii, motywacji i samodyscypliny. Ale 
osoba, która jest ciekawa, dociekliwa i lubi się uczyć, nie będzie 
miała problemu z opanowaniem materiału, którego największą zaletą 
jest różnorodność tematyki (od medycyny i biologii po psychologię 
i fi lozofi ę). Możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy na temat 
człowieka, zarówno jego soma, jak i psyche, była dla mnie najbardziej 
satysfakcjonująca. Natomiast studia uzupełniłabym regularnymi 
spotkaniami w postaci warsztatów prowadzonych, na przykład, 

PRZY ŁÓŻKU PACJENTA
Rozmowa z Natalią Krzyżanowską oraz Ireną 
Milaniak  – studentkami kierunku pielęgniarstwo 

przez psychologa, które dałyby studentkom szansę ujawnienia 
i przedyskutowania emocji, jakie wzbudza w nich praca z pacjen-
tami o złym rokowaniu, umierającymi bądź stale przebywającymi 
w zakładach opieki.

■ I.M.: Dotychczasowy przebieg studiów oceniam dobrze. Pracując 
i studiując, czasem trudno jest pogodzić te dwie rzeczy, ale determi-
nacja do ukończenia studiów jest duża i w przyszłości zrekompensuje 
obecny brak czasu. Studia pozwalają rozwinąć pewne umiejętności 
– na przykład dydaktyczne, ale też wzbogacić swoją dotychczaso-
wą wiedzę czy też rozwijać się naukowo. Uzupełnieniem na tym 
kierunku studiów byłby, na przykład, wybór na II roku specjalizacji 
z dziedziny pielęgniarstwa, jak chirurgia czy kardiologia.

□ Czy podczas studiów odbywają Panie praktyki? Gdzie, jak 
długo i jak jest to zorganizowane?

■ N.K.: Praktyki w pielęgniarstwie są podstawową formą nauki 
zawodu. W trakcie studiów dużo czasu spędza się na różnych od-
działach, pracując w grupach 5–7-osobowych. Zajęcia praktyczne 
na oddziałach zaczynają się o siódmej rano i trwają do wczesnych 
godzin popołudniowych. Praktyka na danym oddziale trwa od jed-
nego do trzech tygodni. 

■ I.M.: W toku studiów konieczne jest odbycie praktyki zawodowej 
z pielęgniarstwa specjalistycznego w okresie przerwy letniej (160 
godzin). Jednostkę wybiera student, któremu uczelnia daje reko-
mendację oraz skierowanie do odbycia praktyki. W trakcie studiów 
przewidziane są również ćwiczenia praktyczne z pielęgniarstwa 
specjalistycznego na oddziałach klinicznych. Zajęcia odbywają się 
z opiekunami. 

□ Jakie mają Panie plany zawodowe na przyszłość? 

■ N.K.: Po ukończeniu studiów magisterskich zdecydowanie chcę 
pracować z dziećmi w środowisku szpitalnym. Pielęgnowanie dzieci 
ma swoją specyfi kę i stanowi unikatowy rodzaj wyzwania, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego choremu 
dziecku, dla którego pobyt w szpitalu jest przeżyciem napawającym 
lękiem i poczuciem zagubienia. Umożliwienie dziecku rozładowa-
nia negatywnych emocji związanych z pobytem w szpitalu daje mi 
najwięcej satysfakcji i spełnienia zawodowego.

■ I.M.: Moje plany zawodowe już się spełniły. Pracuję jako pielęg-
niarka i koordynator transplantacyjny w Oddziale Klinicznym Chi-
rurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie oraz w Centrum 
Organizacyjno-Koordynacyjnym w Warszawie. 

□ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Wojnar

Natalia Krzyżanowska  Irena Milaniak
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Udzielanie wsparcia i pomocy rodzącej 
to jedna z najstarszych form opieki 

w dziejach ludzkości. Tradycyjnie zajmo-
wały się tym starsze, doświadczone kobiety, 
które same doświadczyły już porodu, cie-
szyły się autorytetem w swoim środowisku 
i posiadały dar tzw. zgrabnych rąk. Od 
XVIII wieku zaczęto je kształcić w Euro-
pie w ośrodkach akademickich; podobna 
sytuacja miała miejsce w Polsce. 

W wyniku reformy Akademii Kra-
kowskiej, prowadzonej pod kierunkiem 
Hugona Kołłątaja, na Wydziale Lekarskim 
nowo powołanej Szkoły Głównej Koronnej 
mieli się kształcić nie tylko lekarze, ale 
również aptekarze, chirurdzy i położne. 
W 1780 roku z inicjatywy, między innymi, 
dr. Andrzeja Badurskiego powołano kli-
nikę położnictwa, lekarską i chirurgiczną, 
a dla powiązania wykładów teoretycznych 
z praktyką utworzono szpital kliniczny 

UNIWERSYTECKIE KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH 
W KRAKOWIE 
Rys historyczny

nazwany Szpitalem Akademickim albo 
Szkołą Lekarską i Cyruliczną. Zespół klinik 
znajdował się w Collegium św. Barbary 
mieszczącym się na rogu ul. Siennej i Ma-
łego Rynku. Każda z nich dysponowała po-

czątkowo tylko jednym łóżkiem, ale w nie-
długim czasie liczba łóżek wzrosła do 16.
Nadzór nad Szpitalem Akademickim objął 
dr Józef Rafał Czerwiakowski (gruntownie 
wykształcony zakonnik), pierwszy profe-
sor akuszerii oraz wykładowca chirurgii 
i anatomii.

Od 1780 roku prowadził on osobiście 
przy łóżku rodzących w Klinice Położni-
czej codzienne półtoragodzinne wykłady 
z zakresu akuszerii dla kobiet chcących 
trudnić się położnictwem. Z czasem prze-
kształciły się one w regularne kursy i szkołę 
położnych. Osiem lat później Klinikę Po-
łożniczą i kształcenie położnych przenie-
siono do Szpitala św. Łazarza urządzonego 
w byłym klasztorze karmelitów bosych 
na Wesołej (obecnie ul. Kopernika 19).
Do Kliniki dołączono oddział ciężarnych 
i podrzutków ze zlikwidowanego Szpitala 
św. Ducha. Warunki lokalowe dla kształce-
nia położnych nieznacznie się poprawiły, 
ale wykłady odbywały się nadal przy 
łóżkach pacjentek. Obejmowały one ana-
tomię narządów rodnych, objawy ciąży, 
poród fi zjologiczny, porody powikłane, 
bliźniacze i martwych płodów, niepra-
widłowe położenia i opiekę nad położnicą 
i noworodkiem.

Gmach Szpitala św. Łazarza (widok obecny), ul. Kopernika 19

Spis uczennic sztuki położniczej z 1791 roku
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Początkowo liczba kobiet uczących się 
,,sztuki położniczej”, czyli położnictwa, 
była skromna. Do 1784 roku świadectwo 
ukończenia nauki otrzymało zaledwie kilka 

niewiast uczących się na koszt zamożniej-
szych obywateli. Z zachowanego rejestru 
z 1790 roku wynika, że było ich wówczas 
10 – najmłodsza miała lat 19, a najstarsza 
50, trzy uczęszczały na pierwszy rok, pięć 
na drugi, a dwie na trzeci. W kolejnym 
roku, 1791/1792, uczennic było 16: pięć 
na trzecim roku, trzy na drugim i osiem na 
pierwszym, ale tylko trzy kobiety z pięciu 
znajdujących się na trzecim roku złożyły 
egzamin końcowy. Nauczanie odbywało się 

Rota przysięgi z 1885 roku 

Prof. Maurycy Madurowicz

Spis uczennic c.k. Szkoły Położnych 

Świadectwo ukończenia c.k. Szkoły Położnych 
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poglądowo, wykłady z anatomii wzbogaca-
ne były praktyczną nauką w prosektorium, 
czyli ówczesnym ,,teatrze anatomicznym”, 
a do ćwiczeń z położnictwa służyła zaku-
piona w Wiedniu ,,machina babienia”, czyli 
fantom położniczy.

Kolejnym kierownikiem Katedry Po-
łożniczej (1803–1811) był prof. Fryderyk 
Colland. Na wzór austriackich szkół położ-
niczych skrócił on czas zajęć dla położnych 
do ośmiu miesięcy (pół roku teorii i dwa 
miesiące praktyki), wykłady prowadził po 
łacinie dla studentów i położnych jedno-
cześnie. Jeden ze studentów tłumaczył na 
język polski najważniejsze jego fragmenty. 
W latach 1811–1831 kierował katedrą Ja-
kub Ignacy Woźniakowski, po nim, do 1834 
roku – dr Karol Teodor Soczyński. Cykl 
nauczania położnych od 1833 roku wydłu-
żono do dwóch, a następnie do trzech lat 
(1836), w tym była czteromiesięczna prak-
tyka szpitalna. Od kandydatek wymagano 
umiejętności pisania, czytania, nienaganne-
go zachowania i doświadczenia własnego 
porodu. W 1841 roku kształcenie położnych 
skrócono do dwóch lat, a absolwentki 
składały dziesięciopunktową przysięgę 
przed dziekanem, profesorem położnictwa 
i sekretarzem Wydziału Lekarskiego. Rok 
później ukazała się w Krakowie Instrukcja 
dla akuszerek praktykujących w Mieście 
Krakowie i jego okręgu, zawierająca swoi-
sty kodeks etyczno-moralny akuszerki eg-
zaminowanej, czyli posiadającej formalne 
kwalifikacje, oraz wzory dokumentacji 
praktyki zawodowej.

W latach 1863–1893 obowiąz-
ki kierownika katedry i prymariusza 

III oddziału ginekologicznego Szpitala św. 
Łazarza oraz odpowiedzialnego za wy-
kłady dla położnych pełnił prof. Maurycy 
Madurowicz. Zerwał on z tradycją pro-
wadzenia wykładów w salach pacjentów 
i przeniósł je do Collegium Minor przy ul. 
św. Anny. W zastępstwie profesora okre-
sowo wykłady dla położnych wygłaszał dr 
Stanisław Braun, a później prof. Henryk 
Jordan, który napisał, między innymi, 
podręcznik położnictwa.

W listopadzie 1894 roku ówczesny 
dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Hen-
ryk Jordan w piśmie do c.k. Ministerstwa 
Wyznań i Oświaty przedstawił wniosek 
o utworzenie samodzielnych kursów nauki 
dla akuszerek, aby te miały lepsze warunki 
do uczenia się zawodu. Jego skutkiem było 
formalne oddzielenie kształcenia położ-
nych od katedry (bowiem pod względem 
naukowym nadal podlegała ona Wydziało-
wi Lekarskiemu) i powołanie specjalnym 
aktem prawnym (5 listopada 1895) Cesar-
sko-Królewskiej Szkoły Położnych. 

Samodzielna c.k. Szkoła Położnych za-
częła funkcjonować pod kierownic-twem 
prof. Antoniego Noga Marsa 1 stycz-
nia 1896 w wydzielonej części III oddzia-

łu położniczego. Oddział szkolny obej-
mował 29 łóżek, w tym salę porodową, 
sale położnic i chorych ginekologicznie 
oraz kancelarię. Na potrzeby szkoły przy-
znano też etat asystenta, którym został 
dr Franciszek Koźmiński. Profesor An-
toni Noga Mars na własny koszt urządził 

Prof. Aleksander Rosner Prof. January Zubrzycki 

Siedziba Szkoły Położnych w latach 1938–1952 (widok obecny)
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w Collegium Minor pracownię naukową 
do ćwiczenia operacji położniczo-gi-
nekologicznych. Po jego przejściu do 
Lwowa, w latach 1898–1907 c.k. Szkołą 
Położnych zarządzał prof. Aleksander 
Rosner, a po jego śmierci prof. Stanisław 
Dobrowolski (1908–1917).

Po odzyskaniu niepodległości szkołę 
upaństwowiono i funkcjonowała ona jako 
Państwowa Szkoła Położnych. W latach 
1918–1938 najpierw kierownikiem p.o., 
a następnie dyrektorem i profesorem szkoły 
była dr Ada Markowa, później Rutkowska. 
W roku 1928 rektor i dziekan Wydziału 
Lekarskiego UJ podjęli próbę uruchomie-
nia dwuletniej Uniwersyteckiej Szkoły 
Położnych dla absolwentek szkół średnich, 
jednak z powodu ograniczonego limitu 
uczennic (tylko 10 osób) i braku subwencji 
ministerstwa na ten cel projekt nie został 
wdrożony. Kolejnym, wybranym w drodze 
konkursu i zaakceptowanym przez Radę 
Wydziału Lekarskiego, dyrektorem szkoły 
i prymariuszem III oddziału położniczego 
został w latach 1938–1945, z przerwą wo-
jenną, prof. January Zubrzycki, po nim, do 
1949 roku, doc. Bronisław Stępowski i dr 
Stanisław Helwin (do 1952 roku). Później 
dyrektorkami placówki były kobiety: pie-
lęgniarka i położna, absolwentka Uniwer-
syteckiej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej 
Zuzanna Merunowicz-Śmierzchalska 
(1952–1975), pielęgniarka, magister pe-
dagogiki Maria Kawczyńska (1975–1984) 
oraz położna, magister pielęgniarstwa 
Gabriela Ginalska (1984–2000).

Bazę lokalową i dydaktyczną szkoły 
od 1938 roku stanowił, za sprawą starań 
prof. Januarego Zubrzyckiego, nowoczes-
ny gmach Kliniki Położniczo-Ginekolo-
gicznej przy ul. Kopernika 23, a w latach 
1952–1967 zniszczony poklasztorny 
gmach (własność księży zmartwychwstań-
ców) przy ul. Batorego 8. W 1967 roku 
szkoła otrzymała do użytkowania drugi 
budynek – kamienicę przy ul. św. Anny 5
i do połowy 1993 roku stanowiły one 
zamiennie bazę dla szkoły i jej internatu. 
Do 2000 roku szkoła posiadała już tylko 
budynek przy ul. św. Anny 5. Następnie, 
na mocy decyzji Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, została ona wcielona 
w struktury organizacyjne Medycznego 
Studium Zawodowego nr 2 przy ul. Zamoj-
skiego 58–60. Nowa placówka przyjęła 
nazwę Krakowskiej Szkoły Medycznej 
im. Stanisławy Leszczyńskiej Studium 
Zawodowe. Po inkorporacji szkoły położ-
nych dyrektorem placówki pozostał dr Jan 

Sarnek, a po roku w drodze konkursu mgr 
Barbara Piwowarczyk.

W okresie międzywojennym ujednoli-
cono kształcenie położnych w całej Polsce 
i określono podstawy prawne wykonywa-
nia zawodu położnej. Obowiązywały one, 
po wielu modyfi kacjach, aż do 1996 roku. 
Podbudowę programową do szkoły położ-
nych stanowiło najpierw wykształcenie 
elementarne, od 1950 roku – mała matura, 
w latach 1958–1971 – świadectwo dojrza-
łości, 1972–1994 – świadectwo ukończe-
nia LO (obok matury) i od 1995 ponownie 
świadectwo dojrzałości. Jednoroczny cykl 
nauczania wydłużono w 1930 roku do 
dwóch lat, a następnie, od 1958 roku, do 
dwóch i pół roku. Zmianie ulegały także 
nazwy szkoły: w latach 1964–1971 była 
to Państwowa Szkoła Medyczna Położ-
nych, od 1972–1979 – Medyczne Studium 
Zawodowe nr 3 Wydział Położniczo-Pie-
lęgniarski, od 1980 – tylko Wydział Położ-
nych, a od 2000 roku – kierunek położna. 
Reforma systemu kształcenia związana 
z wejściem Polski do Unii Europejskiej 
przewidywała kształcenie położnych na 
poziomie licencjackim i magisterskim 
w strukturach wyższej uczelni. Dotych-
czasowy sposób zdobywania kwalifi kacji 
zawodowych nie miał już racji bytu.

Punktem zwrotnym w kształceniu 
położnych było ponowne włączenie 
go, w roku akademickim 2005/2006, 
w struktury organizacyjne Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w ramach utworzonej 
Pracowni Podstaw Opieki Położniczej 
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Wydziału Ochrony Zdrowia – obecnie 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum. 
Stało się to dzięki przychylności i po-
mocy fi nansowej Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, poparciu ze strony 
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych oraz zaangażowaniu władz 
Uczelni, a szczególnie ówczesnego jej 
rektora prof. Franciszka Ziejki i dziekana 
Wydziału Ochrony Zdrowia prof. Anto-
niego Czupryny.

Obecnie w Pracowni Podstaw Opieki 
Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu 
prowadzone są studia licencjackie pierw-
szego stopnia oraz magisterskie drugiego 
stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. 
Pierwsi absolwenci z tytułem licencjata 
położnictwa opuścili mury Uczelni w 2008 
roku, a z tytułem magistra położnictwa – 
w 2011 roku. Podstawową bazę lokalową 
Pracowni stanowi część gmachu przy 
ul. Zamojskiego 58–60. 

Kazimiera Płoch, 

Małgorzata Dziedzic

J. Rybak, Historia Krakowskiej Szkoły Położnych 1780–1980, 

Kraków 1981.

J. Swieboda, Średnie szkolnictwo medyczne w Galicji, „Ar-

chiwum Historii i Filozofi i Medycyny”, 1995, nr 58, s. 

397–414.

L. Marianowski, R. Dębski, Zarys historii polskiego położnic-

twa i ginekologii, „Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny” 

1989, nr 52, s. 281–307. 

Fotografi e pochodzą z Archiwum Uniwersytetu Jagielloń-

skiego [AUJ], Szkoły Położnych przy Klinice Położniczej 

1852–1945, sygn. WL II 185; Katedry akuszerii i chirurgii 

praktycznej, sygn. S I 334 oraz Archiwum Krakowskiej 

Szkoły Policealnej [Arch. Kr. Sz. Pol.], archiwalia dot. 

kształcenia położnych.

Obecna siedziba Pracowni Podstaw Opieki Położniczej WNZ UJ CM, ul. Zamojskiego 58
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RADOŚĆ NARODZIN
Rozmowa z Justyną Bachowską oraz Eweliną Nowak 
– studentkami I roku studiów stacjonarnych II stopnia 
na kierunku położnictwo

Justyna BachowskaEwelina Nowak

□ Co spowodowało, że wybrały Panie studia na kierunku po-
łożnictwo? 

■ Justyna Bachowska (22 lata): Położnictwo nie było kierun-
kiem moich marzeń, ale z biegiem czasu okazało się, że bardzo 
dobrze się na nim odnalazłam. Myślałam o pracy w szpitalu, ale 
raczej nie w roli pielęgniarki. Kierunek, który wybrałam, jest bar-
dziej homogeniczny, ponieważ dotyczy konkretnego aspektu życia 
kobiety. 
■ Ewelina Nowak (22 lata): Zawsze interesowały mnie studia 
na kierunkach medycznych, a ponieważ nie można wybrać sobie 
piękniejszego zawodu niż zawód położnej, zdecydowałam się na 
kierunek położnictwo.

□ Co najbardziej fascynuje Panie w tym zawodzie? A czego się 
Panie obawiają? 

■ J.B.: Najbardziej fascynujący jest bezpośredni kontakt z ludźmi 
– możliwość niesienia im pomocy i udział w pojawianiu się nowego 
życia. Nade wszystko obawiam się komplikacji podczas porodu, przy 
których nie mogłabym sobie poradzić i w żaden sposób im zapobiec. 
Zdaję sobie sprawę, że w tym zawodzie takie sytuacje będą się zda-
rzały i muszę być na nie merytorycznie i psychicznie przygotowana 
oraz mieć świadomość, że nie da się od nich uciec.
E.N.: Fascynuje mnie możliwość uczestnictwa w tak pięknym i za-
razem ważnym wydarzeniu w życiu rodzinnym, jakim są narodziny 
dziecka. Towarzyszenie kobiecie w tym szczególnym, intymnym 
momencie jest dla mnie wyróżnieniem. Jestem dumna z faktu, że 
mogę jako jedna z pierwszych witać na tym świecie nowe życie. 
Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że miejscem pracy położnej 
jest nie tylko sala porodowa. Praca na oddziałach ginekologii, pa-
tologii ciąży, neonatologii, położniczo-noworodkowym jest równie 
fascynująca i dostarcza nie mniej pozytywnych emocji i satysfakcji. 
Położna obejmuje swoją opieką kobietę i dziecko, właściwie całą 
rodzinę, i ma to swój niepowtarzalny urok. A czego się obawiam? 
Sytuacji, które by mnie przerosły.

□ Jak oceniają Panie przebieg swoich studiów? Z czego są Panie 
szczególnie zadowolone, a co by Panie zmieniły lub uzupełniły?

■ J.B.: Okres studiowania był ciekawy, ale też trudny. Najbardziej 
wyczerpujące były praktyki. Dopiero teraz, po obronie licencjatu, 
mam wakacje i mogę odpocząć. Podczas poprzednich lat studiów 
także w wakacje odbywałam praktyki w różnych szpitalach. Były 
jedynie niewielkie, kilkudniowe przerwy. Niezwykle cenię sobie za-
jęcia z pracowni podstaw położniczych, ponieważ dobrze przygoto-
wały mnie do odbycia praktyk. Moim zdaniem największych zmian 
wymaga sposób prowadzenia niektórych zajęć, aby traktowano nasz 
kierunek poważnie, a nie uważano go za mało istotny w porównaniu 
z innymi kierunkami medycznymi.

■ E.N.: Przebieg całych studiów wspominam bardzo pozytywnie. 
Program kształcenia położnych jest bardzo rozbudowany i zróżnico-
wany, co pozwala naprawdę dobrze przygotować studentów (mamy 
na roku również mężczyzn) do tego zawodu. Fakt obecności praktyk 
już na pierwszym roku jest bez wątpienia plusem. Jesteśmy w stanie 
zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce, i zastanowić się, czy to 
właśnie chcemy robić i czy temu podołamy. Ogólnie organizacja prak-
tyk w czasie studiów jest pozytywnym aspektem studiowania. Pozwala 
na zdobycie doświadczenia zawodowego już w czasie nauki.

A co bym zmieniła? Może przedłużyłabym licencjat o jeden 
semestr, żeby odciążyć studentów w czasie wakacji, podczas których 
również odbywają się praktyki zawodowe.

□ Jak wyglądają wspomniane praktyki na oddziałach szpitalnych 
podczas studiów? Ile trwają i jak są zorganizowane?

■ J.B.: 70 procent studiów to praktyki w różnych placówkach szpi-
talnych i na różnych oddziałach, nie tylko związanych bezpośrednio 
z położnictwem – z patologią ciąży, ginekologią, intensywną terapią 
noworodków, ale także z chirurgią, geriatrią, psychiatrią. Najczęściej 
praktyki były zorganizowane w grupach sześcioosobowych, a dyżury 
trwały po 7,5 godziny. Wyjątkiem była sala porodowa, gdzie przy 
każdej położnej praktyki odbywały dwie studentki i dyżury trwały 
12 godzin, również w nocy i w czasie weekendów. Szpital i oddział, 
na którym się najwięcej nauczyłam i który najmilej wspominam, to 
ginekologia na II piętrze Szpitala Uniwersyteckiego im. Mikołaja 
Kopernika. W innych szpitalach zdarzały się oddziały, gdzie napoty-
kaliśmy trudności. 
■ E.N.: Praktyki organizowane są przez uczelnię na każdym roku 
studiów. Dzielą się na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Zajęcia 
praktyczne odbywamy w czasie roku akademickiego, zazwyczaj od 
kwietnia do czerwca, pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 
Praktyki zawodowe organizowane są w wakacje, czuwa nad nami 
wtedy opiekun zawodowy, którym najczęściej jest osoba pracująca 
w danym oddziale. 

□ Proszę powiedzieć coś o swoich planach na przyszłość.

■ J.B.: Na dzień dzisiejszy jestem już studentką II stopnia studiów po-
łożniczych i nie ukrywam, że chciałabym znaleźć pracę w zawodzie 
bezpośrednio na sali porodowej. Gdyby była taka możliwość, chętnie 
zostałabym także na uczelni. Rodzice namawiają mnie również na 
licencjat z zarządzania, być może kiedyś się przyda.
■ E.N.: Zakwalifi kowałam się na studia magisterskie w systemie 
dziennym, dlatego swoje plany zawodowe muszę odroczyć w czasie. 
Po zakończeniu swojej edukacji będę rozglądać się za pracą, oczywi-
ście w zawodzie. 

□ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Wojnar 
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ZDROWIE 
PUBLICZNE
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Studia na kierunku zdrowie publiczne 
prowadzone są w Instytucie Zdrowia 

Publicznego od 1997 roku, a 30 czerwca 
2011 roku otrzymały ocenę wyróżniającą 
od Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
Twórcy programu studiów czerpali ze 
świetnych wzorów francuskiej École Na-
tionale de la Santé Publique i harwardzkiej 
Szkoły Zdrowia Publicznego. Pierwsi 
w Polsce magistrzy zdrowia publicznego 
opuścili mury Instytutu w 2002 roku. Był 
to już najwyższy czas, aby reformowany 
po 1989 roku system opieki zdrowotnej 
zacząć zasilać specjalistycznie przygoto-
waną kadrą, kształconą po to, aby sprostać 

W ODPOWIEDZI 
NA WSPÓŁCZESNE POTRZEBY 
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

wymogom reformy. Narastające problemy 
z organizacją systemu i zarządzaniem 
w instytucjach ochrony zdrowia, coraz bar-
dziej oczywista potrzeba liczenia kosztów 
i korzyści działań, zmieniający się system 
ubezpieczeń zdrowotnych –  to tylko kil-
ka przejawów  zachodzących wówczas 
zmian. Pierwsi absolwenci kierunku znaj-
dowali pracę w instytucjach rządowych, 
kasach chorych, przekształcających się 
szpitalach i jednostkach POZ. Wprawdzie 
początkowo ich kwalifi kacje nie do końca 
pasowały do tradycyjnych zakresów obo-
wiązków, znacznie je przekraczając i uroz-
maicając, ale dzisiaj, po ponad dziesięciu 

latach skomplikowanych 
i burzliwych przekształceń 
polskiego systemu ochrony 
zdrowia, magister zdrowia 
publicznego to tytuł otwie-
rający wiele możliwości 
zdobycia ciekawej pracy.

Obecny program stu-
diów jest wynikiem kilku-
nastoletnich doświadczeń 
kadry dydaktycznej Insty-
tutu i przekształceń dosto-
sowujących do minimów 
programowych i wymagań 
Procesu Bolońskiego. Kie-
runek zdrowie publiczne 
uzyskał akredytację w 2004 
roku. Obecnie jest to sy-
stem trzyletnich studiów 
licencjackich i dwuletnich 
magisterskich, z możliwoś-
cią wyboru jednej z trzech 
ścieżek specjalizacji na 
ostatnim roku studiów: 
programy ochrony zdro-
wia, ekonomia i zarządza-
nie w ochronie zdrowia 
lub health economics and 

financial management – specjalizacja 
realizowana w języku angielskim.

Celem studiów jest nie tylko przeka-
zanie studentom podstawowej wiedzy, 
ale także praktycznych umiejętności roz-
wiązywania problemów w sferze ochrony 
zdrowia. Program nauczania łączy w spo-
sób zrów noważony wiedzę z zakresu nauk 
biologicznych i medycznych z wiedzą 
z dziedziny zarzą dzania, ekonomii, prawa 
oraz nauk społecznych i psychologicz-
nych. Osiągnięcie takiej równowagi przy 
wysokim poziomie dydaktycznym możli-
we było dzięki stworzeniu interdyscypli-
narnego środowiska na ukowego, którego 
członkowie byli wzajemnie zainteresowa-
ni przedmiotem swoich prac; w polskiej 
tradycji akademickiej było to zjawisko 
w znacznej mierze unikal ne. Na kierunku 
tym wykładają, między innymi, epidemio-
lodzy, ekonomiści, socjolodzy, lekarze, 
psycholodzy, prawnicy. Wielu z nich łączy 
wiedzę teoretyczną, w tym tę będącą wy-
nikiem prowadzonych w Instytucie badań, 
z praktycznymi doświadczeniami. Wielu 
wykładowców wnosi do nauczania swoje 
bogate praktyczne doświadczenia z pracy 
zawodowej w instytucjach ochrony zdro-
wia, a także doświadczenia wynikające 
z zasiadania w gremiach eksperckich i do-
radczych polskich i międzynarodowych 
organizacji.

Student zdrowia publicznego poznaje 
procesy warunkujące stan zdrowia, metody 
stosowane w ochronie zdrowia i wzmacnia-
niu potencjału zdrowotnego, a także zasady 
racjonalnego i ekonomicznego stosowania 
tych metod. W centrum uwagi wykładow-
ców są problemy zdrowotne wywołujące 
poważne skutki społeczne, determinanty 
zdrowia, programy działań zbiorowych 
na rzecz zdrowia, organizacja systemu 
opieki zdrowotnej. Wśród umiejętności 

Wejście główne do siedziby 
Instytutu Zdrowia Publicznego
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praktycznych studenci zdobywają, mię-
dzy innymi umiejętność identyfi kowania 
problemów zdrowotnych i wiązania ich 
z działaniami systemu ochrony zdrowia, 
umiejętność posługiwania się przepisami 
prawnymi w obrębie sektora zdrowotnego, 
wykorzystywania metod analizy ekono-
micznej w ocenie instytucji i programów 
zdrowotnych.

Oprócz wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej nauczyciele starają się wpajać 
studentom poczucie odpowiedzialności za 
zdrowie społeczeństwa i za sprawiedliwy 
i odpowiedni dostęp obywateli do świad-
czeń opieki zdrowotnej.

Bardzo ważnym elementem studiów są 
praktyki studenckie. Odbywają się w za-
kładach opieki zdrowotnej, instytucjach 
administracji publicznej każdego szczebla, 
fundacjach, stacjach inspekcji sanitarnej, 
centrach zdrowia publicznego itp. Prak-
tyki na drugim stopniu studiów odbywają 
się zwykle w instytucjach wiążących się 
z tematem pracy magisterskiej przygoto-
wywanej przez studenta. Studia mogą być 
także wzbogacone o kursy zaliczane przez 
studentów w ramach programu Socrates na 
innych europejskich uczelniach. Instytut 
Zdrowia Publicznego współpracuje w tej 
mierze z wieloma europejskimi uniwer-
sytetami.

Kończąc studia, absolwent kierun-
ku zdrowie publiczne zdobywa wiedzę 
skoncentrowaną wokół kwestii zdrowia 
publicznego, epidemiologii, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, organi-
zacji i finansowania placówek opieki 
zdrowotnej, zarządzania i ekonomiki 
zdrowia, a także wiedzę dotyczącą pra-
wa pracy, prawa cywilnego i etyki oraz 
wiedzę o skutkach społecznych, zarówno 
chorób, jak i wszelkich działań w sektorze 
ochrony zdrowia. Absolwenci powinni 
umieć projektować i realizować programy 
zdrowotne w oparciu o solidne podstawy 
teoretyczne i dowody naukowe. Powinni 
też umieć zaprojektować badanie naukowe 
i sporządzić krytyczny przegląd piśmien-
nictwa naukowego. Ważnym obszarem 
umiejętności są te związane z organizacją 
i zarządzaniem, w tym zarządzaniem 
ludźmi i pracą w interdyscyplinarnych 
zespołach.

Zrównoważone połączenie wiedzy 
teoretycznej, praktycznej oraz idei pub-
licznej odpowiedzialności ma umożliwić 
absolwentom zdrowia publicznego swo-
bodne poruszanie się w późniejszej pracy 
w sektorze opieki zdrowotnej, a także 

pełnienie rozmaitych funkcji w jego 
instytucjach: organizatorów i wykonaw-
ców programów ochrony zdrowia na 
poziomie populacyjnym, a także zadań 
związanych z zapobieganiem i wczesnym 
wykrywaniem chorób czy łagodzeniem ich 
społecznych skutków. Są przygotowani 
do prowadzenia analiz kosztów, korzy-
ści programów i strategii zdrowotnych, 
a także, jeżeli taka jest droga rozwoju ich 
kariery zawodowej, do pełnienia kiedyś 
funkcji kierowniczych w placówkach 
opieki zdrowotnej. Powodzenie na rynku 
pracy ułatwić mają im także dodatkowe 
umiejętności zdobywane w czasie studiów, 
takie jak, między innymi, umiejętność po-
sługiwania się specjalistycznym językiem 
angielskim, znajomość rachunkowości czy 
informatyki.

Potencjalnymi pracodawcami absol-
wentów zdrowia publicznego są instytucje 
nale żące do tzw. „sfery zdrowia publicz-
nego”. Do nich należą: administracja na 
szczeblu centralnym, wojewódzkim i w 
strukturach samorządowych, instytucje 

świadczeniodawców: przychodnie, szpita-
le, ośrodki rehabilitacyjne, placówki opie-
kuńczo-lecznicze, instytucje płatników, 
niezależnie od ich formy organizacyjnej, 
instytucje nadzoru sanitarno-epidemiolo-
gicznego, medyczne i pokrewne instytucje 
akademickie i badawcze, a także fi rmy 
powiązane z rynkiem zdrowia.

I rzeczywiście, absolwenci kierun-
ku pracują w Ministerstwie Zdrowia, 
w departamentach zdrowia władz samo-
rządowych, w Narodowym Funduszu 
Zdrowia, w centrach zdrowia publicznego, 
w inspektoratach sanitarno-epidemiolo-
gicznych, w Agencji Oceny Technologii 
Medycznych, w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego. Można ich znaleźć 
na kierowniczych stanowiskach w szpi-
talach i w przychodniach podstawowej 
opieki zdrowotnej, realizują społeczne 
programy zdrowotne i kampanie eduka-
cyjne;  kilku sięgnęło także po stanowiska 
w organizacjach międzynarodowych.

opracowała Barbara Niedźwiedzka
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System opieki zdrowotnej potrzebuje 
systemowych rozwiązań ułatwiających 

zarówno profesjonalistom medycznym, 
jak i każdemu obywatelowi korzystanie 
z rzetelnej, ugruntowanej w nauce, infor-
macji. Jednak w polskim systemie takiego 
spójnego i przyjaznego dla użytkowników 
obiegu informacji naukowej nie ma. 
Uprzywilejowani pod tym względem są 
tylko instytucje akademickie i naukowcy. 
A poza tym? Jaki dostęp do źródeł aktu-
alnej informacji ma lekarz w przychodni? 
Czy ma dostęp do sieciowych baz i progra-
mów wspomagających 
decyzje medyczne, ta-
kich jak OvidMD czy 
Dynamed? Gdzie ma 
skierować się pacjent 
szukający wiarygodnej 
informacji pomagającej 
mu zrozumieć włas-
ną chorobę lub nawet, 
w prostych typowych 
przypadkach, odpowie-
dzialnie przedsięwziąć 
leczenie? Dlaczego za 
korzystanie z Polskiej 
Bibliografi i Lekarskiej 
trzeba płacić? Dlacze-
go nie ma w Polsce ser-
wisów internetowych 
na wzór brytyjskiego 
NHS Choices? Czy ist-
nieją oczywiste i pewne 
źródła wiedzy, do których klient systemu 
może się bez wahania i bezpiecznie skie-
rować? Zaniedbań jest wiele. Nie jesteśmy 
przy tym jakimś szczególnym wyjątkiem, 
choć są kraje, jak Wielka Brytania, gdzie 
tworzenie rozwiązań sprzyjających udo-
stępnianiu zasobów wiedzy jest ważnym 
priorytetem polityki zdrowotnej. 

Trwające od blisko 15 lat prace nad sy-
stemem obiegu danych zdrowotnych i tych 
dotyczących funkcjonowania instytucji 
w Polsce pozostawiają zawsze na uboczu 
sprawę przetwarzania i upowszechniania 
dla rozmaitych odbiorców informacji 
płynącej z badań naukowych. Nie mówi 

DROGOWSKAZY 
W GĘSTWINIE INFORMACJI

się o tym na konferencjach poświęco-
nych systemom informacji, nie ma o tym 
wzmianki w Strategii rozwoju informacji 
w Polsce do 2013 roku ani w projekcie 
ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia z października 2010 roku. Po-
mimo nawoływań o bardziej efektywne 
upowszechnianie innowacji, o lepszą 
komunikację między nauką a praktyką, 
mimo głoszenia postulatu postępowania 
opartego na solidnej i aktualnej wiedzy, 
pomimo oczywistych problemów z szu-
mem informacyjnym – niewiele tak na-

prawdę robi się, aby i lekarz w przychodni, 
i osoby decydujące o polityce zdrowotnej, 
i pacjenci mieli łatwy, przyjazny i szybki 
dostęp do rzetelnej wiedzy. 

Być może jednym z powodów tych za-
niedbań jest słabe zaplecze badawcze, może 
brak wyspecjalizowanej kadry naukowej, 
a może też, wciąż jeszcze niedostateczne, 
uświadamianie sobie, że zasoby wiedzy 
i informacji, wbrew pozornemu łatwemu 
dostępowi („bo wszystko jest w internecie”) 
albo wymykają się z rąk użytkownikom, 
albo obezwładniają nadmiarem. 

Obszar potencjalnych badań, które 
mogłyby przyczynić się do polepszenia 

dostępu i do bardziej efektywnego korzy-
stania z zasobów wiedzy jest ogromny. 
Te, w Polsce często prawie nietknięte, 
pola badań to, między innymi, problemy 
przetwarzania wyników badań naukowych 
tak, aby paradygmat ochrony zdrowia op-
artej na faktach naukowych mógł być bez 
przeszkód realizowany. Nie ma bowiem 
uprawiania evidence based medicine czy 
evidence based health care bez zaplecza 
przetworzonej i łatwo dostępnej informacji 
naukowej i bez informacyjnych pomocy 
i pomocników! Prawie nie prowadzi 

się badań nad potrzebami 
i zachowaniami użytkow-
ników (lekarzy, pielęgnia-
rek, pacjentów) ani nad 
specyfi cznymi informacyj-
nymi potrzebami polityki 
zdrowotnej i zarządzania. 
Ogólna informatologia, 
uprawiana przez uniwer-
syteckie instytuty informa-
cji naukowej, zajmuje się 
wprawdzie teoretycznymi 
podstawami nowoczesnych 
źródeł i narzędzi udostęp-
niania wiedzy, ale analizom 
tym brakuje dziedzinowej 
wrażliwości, a także zro-
zumienia szczególnej roli 
i zadań informacji doty-
kającej zdrowia i choroby. 
Praca Małgorzaty Kisilow-

skiej Modelowanie rozległych systemów 
informacyjnych. Zdrowie i kultura jest tu 
wyjątkiem. 

Społeczne i zdrowotne aspekty do-
stępu do informacji medycznej i zdro-
wotnej, zjawisko bogaczy i biedaków 
informacyjnych w tym obszarze to pola 
badań w sposób oczywisty wpisujące 
się w zdrowie publiczne. A narastający 
problem niedostatecznych kompetencji 
informacyjnych społeczeństwa? Spo-
łeczeństwa, w którym większość, bez 
względu na charakter i ciężar pytania, 
szuka na nie odpowiedzi na pierwszych 
stronach wyników wyszukiwarki Goo-
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gle i w Wikipedii. Coraz powszechniej, 
zamiast radzić się w pierwszym rzędzie 
lekarza czy pielęgniarki, pacjent włącza 
wyszukiwarkę sieciową. Zważywszy że 
znaczny procent społeczeństwa to tzw. 
analfabeci funkcjonalni, a jeszcze większy 
– analfabeci informacyjni (nierozróżniają-
cy przypadkowych źródeł informacji od 
wiarygodnych i bezpiecznych), powoduje 
to, że wynikające z tego zagrożenia dla 
zdrowia prawdopodobnie rosną. Dlatego 
dążenie do zmniejszania tzw. analfabe-
tyzmu zdrowotnego społeczeństwa musi 
oznaczać też podnoszenie poziomu kom-
petencji informacyjnych. 

Czy ktoś te zależności bada? Interesu-
jącym polem badań jest też rola mediów 
na styku nauki i praktyki medycznej, nauki 
i polityki zdrowotnej, a także na styku 
nauki i ludzkich wyborów dotykających 
zdrowia i choroby. Na rozwiązanie czekają 
problemy kształcenia pośredników, którzy 
torowaliby drogę i ustawiali drogowska-
zy w gęstwinie medycznej i pokrewnej 
informacji. Różnorodność perspektyw 
i problemów badawczych jest wielka! 
Nie miejsce tu, aby je wszystkie wymie-
niać. Niektóre z nich wskazuję po to, aby 
zasygnalizować, jak interesujący jest to 
obszar badań. 

Działania na tym obszarze, zarówno 
w aspekcie badań, jak i edukacji, podejmuje 

Zakład Informacji Naukowej. Ta niewielka 
jednostka Instytutu Zdrowia Publicznego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu jest jedyną 
w Polsce, która zajmuje się programowo 
problemami informacji naukowej w sekto-
rze ochrony zdrowia. Prowadzimy badania 
nad użytkownikami informacji (w tym ka-
drą kierowniczą, naukowcami, studentami 
kierunków medycznych i pokrewnych, 
bibliotekarzami medycznymi), planowane 
są badania nad klientami systemu. Prace 

teoretyczne dotyczą zacho-
wań informacyjnych, in-
formacji dla potrzeb analiz 
oceniających technologie 
medyczne, a także wyko-
rzystania technologii telein-
formatycznych w ochronie 
zdrowia w celu usprawnie-
nia usług medycznych (e--
zdrowie), czy, na przykład, 
internetowych narzędzi 
społecznościowych dla bu-
dowania źródeł informacji 
o zdrowiu. 

Bardzo ważna jest dla 
nas dydaktyka. Kształci-
my kompetencje informa-
cyjne, na które składają 
się wiedza i umiejętności 
korzystania z zasobów 
informacji naukowej oraz 
umiejętności ułatwiające 
śledzenie postępu wiedzy 
i uczenie się. Są to spraw-
ności niezbędne w realizo-
waniu postulatu praktyki 
opartej na wynikach badań 
naukowych, konieczne 

w nauczaniu problemowym, a także 
pomocne w ustawicznym samodzielnym 
kształceniu się. Zdumiewająca jest wciąż 
beztroska, z jaką nawet wykształceni 
ludzie korzystają z masowo dostępnych 
źródeł informacji. Obserwujemy także 
zagubienie naszych studentów, którzy w, 
nieuporządkowanym i pełnym także nic 
niewartej informacji, internecie usiłują 
znaleźć potrzebne im informacje. Nie 
jest to łatwe. Uczymy przede wszystkim 
studentów zdrowia publicznego, ale także 
słuchaczy z innych wydziałów Collegium 
Medicum.

Owocem wieloletnich doświadczeń 
dydaktycznych jest podręcznik dla osób 
zajmujących się kształceniem kompeten-
cji informacyjnych w dziedzinie ochrony 
zdrowia. Książka zatytułowana Zostań 
lepszym nauczycielem umiejętności infor-
macyjnych powstała w dwóch wersjach 
językowych jako rezultat współpracy 
z polskimi i norweskimi bibliotekarzami 
medycznymi. Podręcznik ten może być 
metodyczną pomocą w szerszym niż 
dotąd kształceniu umiejętności informa-
cyjnych na poziomie uniwersyteckim, co 
przewidują na każdym kierunku studiów 
nowe krajowe ramy kształcenia. 

Prace naukowe i projekty realizowane 
w Zakładzie to kropla w morzu potrzeb, 
ale mamy nadzieję, że stopniowo i ten 
obszar badań i edukacji w Polsce będzie 
się poszerzał i umacniał, a efektem będzie 
kiedyś przejrzysty, przyjazny i dostępny 
dla wszystkich zainteresowanych system 
informacji naukowej dla zdrowia.

Barbara Niedźwiedzka
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W 2011 roku mija 20 lat od założe-
nia Szkoły Zdrowia Publicznego, 

obecnie Instytutu Zdrowia Publicznego, na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum. Z tej 
okazji 16 kwietnia br. w auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego od-
było się sympozjum naukowe zatytułowane 
Zdrowie publiczne w Europie. Wśród za-
proszonych gości byli między innymi John 
Dalli – komisarz Unii Europejskiej ds. zdro-
wia i konsumentów, prof. Helmut Brand – 
prezydent elekt Stowarzyszenia Szkół 
Zdrowia Publicznego w Regionie Europej-
skim (ASPHER), dr Marek Haber – podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia RP, 
dr Maciej Piróg – doradca prezydenta RP 
ds. zdrowia, oraz dr Andrzej Ryś – dyrektor 
ds. zdrowia publicznego w Dyrekcji Ge-
neralnej Zdrowia i Konsumentów Komisji 
Europejskiej, który w latach 1992–1996 
był dyrektorem Szkoły. Konferencję ot-
worzył rektor UJ prof. Karol Musioł, który 
powiedział między innymi: – XIX wiek był 
epoką maszyn parowych, wiek XX upłynął 
pod znakiem elektryczności, natomiast ten 

20-LECIE INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

obecny będzie erą ochrony zdrowia, ponie-
waż ludzie pragną żyć dłużej i są w stanie 

wiele poświęcić, by to osiągnąć. W dwóch 
dziedzinach nauki moc umysłu ludzkiego 
osiąga najlepsze rezultaty: to kosmologia 
i opieka zdrowotna. Tym większego znacze-
nia nabiera profi laktyka, która ze swej istoty 
jest szlachetna pod każdym względem – 
cokolwiek bowiem robimy, by zapobiegać, 
jest nieskończenie lepsze niż leczenie. 
Adresy okolicznościowe do uczestników 
sympozjum wygłosili wojewoda mało-
polski Stanisław Kracik i wicemarszałek 
województwa Wojciech Kozak. Michał 
Marszałek – dyrektor Biura ds. Ochrony 
Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, odczytał 
list gratulacyjny od prezydenta prof. Jacka 
Majchrowskiego. Doktor Marek Haber 
złożył na ręce dyrektora Instytutu Zdrowia 
Publicznego list gratulacyjny od minister 
zdrowia dr Ewy Kopacz oraz przedstawił 
swój pogląd na temat zdrowia publicznego 
w Polsce. Profesor Helmut Brand odniósł 
się do problemów nauczania zdrowia 
publicznego w wielonarodowej Europie. 
O początkach Szkoły Zdrowia Publicznego 

Goście sympozjum. Od prawej: Frank Zammit (Dyrekcja Generalna Zdrowia i Konsumentów Komisji 
Europejskiej), dr Tadeusz Skarbek (kanclerz UJ), prof. Stanisława Golinowska (Instytut Zdrowia Publiczne-
go), dr Andrzej Ryś (dyrektor ds. zdrowia publicznego w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Konsumentów Ko-
misji Europejskiej), dr Beata Wałecka-Libera (posłanka na Sejm RP), dr hab. Rafał Niżankowski (dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie), John Dalli (komisarz Unii Europejskiej ds. 
zdrowia i konsumentów), prof. Helmut Brand (prezydent elekt ASPHER), dr Marek Haber (podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia RP), Alena Petrakova (European Centre for Disease Control), prof. Rob de 
Bie (Uniwersytet w Maastricht), prof. Andrzej Pająk (dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego)
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opowiadał dr Andrzej Ryś; zaznaczył, że 
jest to dzieło ludzi, którym „chciało się 
chcieć”, którzy chcieli czegoś więcej dla 
ochrony zdrowia w Polsce. – Szkoła, a te-
raz Instytut Zdrowia Publicznego to wielki 
sukces, choć zaczynaliśmy dość skromnie. 
[...] Marzyła nam się szkoła zorganizowana 
podobnie jak ta francuska, do której mogli-
by zdawać studenci po różnych kierunkach 
studiów. Chciałem, żeby była kuźnią kadry 
dla zmieniającej się organizacji ochrony 
zdrowia w Polsce – wspominał. W trakcie 
sympozjum dr Ryś za swoje zasługi dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał 
z rąk rektora UJ medal Plus Ratio Quam 
Vis. Profesor Andrzej Pająk – dyrektor 
Instytutu Zdrowia Publicznego, przedstawił 
najważniejsze zmiany w stanie zdrowia, 
jakie zaszły w polskim społeczeństwie 
w okresie minionych dwudziestu lat, wska-
zując na wyraźne wydłużenie oczekiwanej 
długości życia. Za główne powody uznał 
zmniejszenie umieralności niemowląt oraz 
umieralności z powodu chorób układu krą-
żenia i nowotworów złośliwych wśród osób 
dorosłych. Dynamiczny spadek umieralnoś-
ci zawdzięczamy w największej mierze 
przemianom, które są przedmiotem zainte-
resowania zdrowia publicznego i które do-
tyczą stylu życia polskiego społeczeństwa. 

Profesor Pająk podsumował 
jubileusz słowami: – Jesteśmy 
małą jednostką uniwersytecką 
zajmującą się przede wszystkim 
badaniami naukowymi oraz 
dydaktyką w zakresie zdrowia 
publicznego i nasza działalność 
wpisuje się raczej w proces 
ogólnych przemian, niż ma 
znaczenie sprawcze. Jeżeli wy-
wieramy jakikolwiek wpływ na 
korzystne przemiany, to dzieje 
się to głównie za pośrednictwem naszych 
absolwentów. Jednak przyczyniając się do 
coraz lepszego poznawania problemów 
zdrowotnych i doskonalenia metod promo-
cji zdrowia i zapobiegania chorobom, nie 
mamy wątpliwości, że jesteśmy po właściwej 
stronie.

W drugiej części sympozjum absolwenci 
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 
i podyplomowych mówili o swoich doświad-
czeniach w kierowaniu jednostkami sektora 
ochrony zdrowia. Profesor Marian Zembala – 
dyrektor naczelny Śląskiego Centrum 
Chorób Serca, przedstawił jubileusz jako 
szansę i sprawdzian dla leczonych, leczą-
cych i organizujących leczenie. Dyrektor 
Narodowego Centrum Krwi Agnieszka 
Beniuk-Patoła mówiła o miejscu zdrowia 

publicznego w resorcie zdrowia. Natomiast 
Andrzej Olszewski, obecny burmistrz 
Łęczycy, wskazał szansę awansu, rozwoju 
i kariery, jaką daje studiowanie zdrowia 
publicznego. Ponadto w tej sesji wystąpił dr 
Maciej Piróg, który bacznie śledził rozwój 
oraz działalność Szkoły w minionych la-
tach. Jego przemówienie dotyczyło miejsca 
zdrowia publicznego w polityce państwa. 
Z okazji jubileuszu zorganizowano również 
spotkanie absolwentów wszystkich roczni-
ków Szkoły i Instytutu, które zaowocowało 
utworzeniem Klubu Absolwenta Instytutu 
Zdrowia Publicznego. 

Irmina Jurkiewicz

Mariusz Kielar 

Dr Andrzej Ryś otrzymał medal Plus Ratio Quam Vis
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W czasach ograniczeń budżetowych 
musimy sobie szczególnie mocno 

uświadomić, że nasze zdrowie jest naszym 
największym zasobem. Zdrowie to boga-
ctwo, zaś pieniądze wydawane na zdrowie 
są mądrą i opłacalną inwestycją w naszą 
przyszłość. Musimy poszerzać wiedzę, 
odkrywać nowe technologie i korzystać 
z dostępnych zasobów w sposób bardziej 
efektywny i innowacyjny. Musimy być 
w stanie uzyskiwać więcej – mniejszym 
kosztem. Należy wykorzystywać wiedzę 
i dowody naukowe o najwyższej jakości i na 
tej podstawie budować wydajne publiczne 
systemy ochrony zdrowia, które poprawią 
zdrowie naszych obywateli. W tym zakresie 
krakowski Instytut Zdrowia Publicznego 
odgrywa kluczową rolę, przyczyniając 
się do identyfi kacji innowacyjnych roz-
wiązań. Właśnie dzięki takim instytucjom 
możliwy jest rozwój wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do funkcjonowania i dosko-
nalenia nowoczesnych systemów opieki 
zdrowotnej w Europie. Głęboko wierzę, że 
Unia Europejska ma do odegrania istotną 
rolę we wspieraniu rozwoju umiejętności 
potrzebnych do prowadzenia skutecznej 
polityki zdrowotnej w Europie. W tym za-
kresie pierwszym zadaniem jest uzyskanie 
solidnych i rzetelnych informacji na temat 
rzeczywistej efektywności europejskiej 
polityki zdrowotnej. Dzięki temu w przy-
szłości będziemy mogli doskonalić sposoby 
poszerzania naszych możliwości. Dlatego 
też Komisja Europejska za pośrednictwem 
programu zdrowia wspiera prace oceniające 
wydajność systemów zdrowia publiczne-
go. Rozwój wiedzy jest ważny, ale nie-
wystarczający. Trzeba również dzielić się 
posiadaną wiedzą i uczyć się od siebie na-
wzajem. W tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuję informację o przynależności 
krakowskiego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego do Stowarzyszenia Szkół Zdrowia 
Publicznego w Regionie Europejskim 
(ASPHER), którego celem jest wspieranie 
wymiany informacji i nowych idei mię-
dzy uczelniami w całej Europie. Wierzę, 

POLITYKA ZDROWOTNA 
W EUROPIE

John Dalli – komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i konsumentów

że sukces w budowie skutecznej polityki 
zdrowia publicznego wymaga wiedzy, 
umiejętności i określenia wartości. Eduka-
cja i doskonalenie zawodowe są niezbędne 
do ich zapewnienia. W praktyce zdrowie 
publiczne wymaga również wypracowania 
właściwych narzędzi, metod oraz rozwią-
zań systemowych. Zdrowie publiczne jest 
bowiem „nauką i sztuką służącą poprawie 
zdrowia i zapobieganiu chorobom poprzez 
zorganizowane wysiłki społeczeństwa”. Ta 
misja wymaga istnienia kompleksowych 
systemów informacji służących do oceny 
stanu zdrowia obywateli oraz rozwinięcia 
badań, dzięki którym będzie możliwe coraz 
głębsze zrozumienie i dostarczenie na-
ukowych dowodów dotyczących korzyści 
z działań podejmowanych na rzecz popra-
wy zdrowia. Konieczny jest również rozwój 
właściwych metod wdrożenia, oceny i sta-
łego doskonalenia przyjętej polityki. 

Efektywny ogólnokrajowy system 
ochrony zdrowia musi być zdolny do za-
gwarantowania świadczeń zdrowotnych 
wszystkim obywatelom bez względu na 
ich rozmieszczenie geografi czne. Jego za-
daniem jest również zapewnienie wysokiej 
jakości profi laktyki i opieki medycznej. 
Niezbędne w tym celu jest utworzenie 
stabilnych kanałów komunikacji umoż-
liwiających bezpośrednie dotarcie do 
obywateli w ich miejscach pracy, w domu 
i wreszcie w społeczności, którą tworzą. 
Równie ważna jest możliwość wykorzy-
stania szerokiego spektrum oddziaływania 
z wykorzystaniem specjalistów opieki zdro-
wotnej, pracodawców oraz polityków. Unia 
Europejska ma do odegrania ważną rolę we 
wspieraniu krajowych systemów zdrowia 
publicznego. Program zdrowia ma na celu 
wspieranie tworzenia efektywnych roz-
wiązań w takich dziedzinach, jak radzenie 
sobie z zagrożeniami zdrowotnymi, rozwój 
systemów informacyjnych oraz wymiana 
doświadczeń w zakresie promocji zdrowia 
i profi laktyki. Dla przykładu mogę podać 
zainicjowanie innowacyjnego partnerstwa 
na rzecz zdrowego starzenia, które przy-

czyni się do postępu w tych dziedzinach. 
Partnerstwo ma na celu wykorzystanie 
zarówno publicznych, jak i prywatnych 
świadczeniodawców do rozwinięcia in-
nowacyjnych produktów i usług, które 
poprawią stan zdrowia osób w podeszłym 
wieku i umocnią system opieki zdrowotnej. 
Nasze działania na tym się nie kończą. 
Jednym z największych wyzwań, przed 
którym obecnie stoimy, jest zmniejszająca 
się liczba pracowników opieki zdrowotnej 
w Europie. Społeczeństwa europejskie sta-
rzeją się. Zapotrzebowanie na świadczenia 
zdrowotne staje się coraz większe w czasie, 
kiedy ubywa wykształconych pracowników 
systemu ochrony zdrowia. Szacuje się, że 
w całej Europie do końca obecnej dekady 
liczba pracowników sektora zdrowotnego 
zmniejszy się o około milion osób. Rodzi to 
uzasadnione obawy, że w przyszłości oby-
watele Europy nie otrzymają potrzebnych 
świadczeń zdrowotnych. Komisja Europej-
ska wspólnie z rządami krajów członkow-
skich opracowuje plan działania mający na 
celu uzupełnienie tworzącego się niedoboru 
pracowników służby zdrowia. Plan jest 
częścią europejskiego programu tworzenia 
nowych umiejętności i możliwości zatrud-
nienia w ramach strategii „Europa 2020”. 
Kształcenie jest integralną częścią naszych 
działań w tym zakresie. Pozwolę sobie tu 
podkreślić, że unijny program Erasmus 
Mundus przyczynia się do zacieśnienia 
współpracy Instytutu Zdrowia Publicznego 
w Krakowie z innymi szkołami wyższymi 
w prowadzeniu studiów magisterskich na 
kierunku zdrowie publiczne. Komisja Eu-
ropejska ściśle współpracuje ze Światową 
Organizacją Zdrowia w prowadzeniu pro-
gramów wsparcia dla zdrowia publicznego, 
w tym szczególnie w zakresie doskonalenia 
metod informacji i komunikacji.

W tym roku Polska przejmie przewod-
nictwo w Radzie Unii Europejskiej. W spra-
wach zdrowia podstawowym priorytetem 
w okresie polskiej prezydencji będzie pod-
jęcie wysiłków w kierunku wyrównywania 
różnic zdrowotnych. W pełni popieram ten 
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kierunek działania, gdyż wierzę, że każdy 
obywatel powinien mieć dostęp do dobrej 
opieki zdrowotnej. Pozwolę sobie wyra-
zić nadzieję, że w tym zakresie zostanie 
z Polską nawiązana ścisła współpraca. 
Poprawa zdrowia publicznego w Europie 

to długofalowe zadanie. Wiodące ośrodki 
naukowe, takie jak krakowski Instytut 
Zdrowia Publicznego, są nadzieją i gwaran-
cją powodzenia. Życzę Instytutowi samych 
sukcesów w prowadzeniu i ulepszaniu 
zdrowia publicznego. 

Przemówienie, które wygłosił komisarz Unii 
Europejskiej ds. zdrowia i konsumentów John 
Dalli podczas naukowego sympozjum Zdro-
wie Publiczne w Europie, które odbyło się 
z okazji 20--lecia Szkoły / Instytutu Zdrowia 
Publicznego

Historia Instytutu Zdrowia Publicznego 
(IZP) rozpoczyna się od powstania 

w 1991 roku w Krakowie Szkoły Zdrowia 
Publicznego – międzyuczelnianej jednost-
ki utworzonej wspólnie przez Akademię 
Medyczną i Uniwersytet Jagielloński. Ta 
pierwsza w Polsce szkoła zdrowia publicz-
nego powstała na mocy decyzji senatów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii 
Medycznej w Krakowie, na wniosek 
ministra zdrowia dr. Andrzeja Kosiniaka-
Kamysza oraz z inicjatywy dr. hab. Rafała 
Niżankowskiego, ówczesnego dyrektora 
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w Ministerstwie Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Pierwotnym zamiarem było 
utworzenie specyfi cznego sytemu kształ-
cenia i służącej temu celowi niezależnej 
krajowej szkoły, kuźni kadr zarządzających 
opieką zdrowotną w interesie społeczeń-
stwa oraz placówkami udzielającymi 
świadczeń zdrowotnych – instytucji wzo-
rowanej, z jednej strony, na Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej (utwo-
rzonej wcześniej przy wsparciu premiera 
Mazowieckiego), a z drugiej strony – na 
francuskiej École Nationale de la Santé 
Publique (ENSP) w Rennes, z którą mi-
nisterstwo nawiązało kontakty. W trakcie 
międzyresortowych konsultacji powołania 
Krajowej Szkoły Zdrowia Publicznego 
pojawiła się sugestia prostszej możliwości 
stworzenia takiej szkoły przez dwie lub 
więcej uczelni, które wspólnie mogłyby 
dostarczyć pierwszych kadr dla interdyscy-
plinarnego nauczania zdrowia publicznego. 
Po uzyskaniu przychylności rektorów prof. 
Andrzeja Szczeklika (AM Kraków) i prof. 
Andrzeja Pelczara (UJ) dyrektor Departa-
mentu Nauki i Kształcenia MZiOS dr hab. 
Rafał Niżankowski zaproponował lek. 

INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 
– HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

med. Andrzejowi Rysiowi kierowanie two-
rzeniem Szkoły i, przy wsparciu dyrektor 
generalnej MZiOS Anny Grzymisławskiej, 
doprowadził do powołania jego i dr. Tade-
usza Skarbka na pełnomocników ministra 
zdrowia i opieki społecznej ds. utworzenia 
Szkoły Zdrowia Publicznego. Inauguracji 
Szkoły, jeszcze nim była gotowa do przyję-
cia pierwszych studiujących, dokonał dr Jo 
Eirik Asvall, dyrektor Europejskiego Biura 
WHO, w czasie swojej wizyty w Polsce 
wiosną 1991 roku.

Pierwszym dyrektorem Szkoły (1991–
1992) został dr Tadeusz Skarbek, którego 
następnie zastąpił na tym stanowisku 
(1992–1996) lek. med. Andrzej Ryś. Zespół 
SZP już w 1991 roku rozpoczął intensywną 

i wielokierunkową działalność edukacyjną, 
mającą na celu przygotowanie nowo-
czesnej kadry menedżerskiej dla potrzeb 
reformowanego polskiego systemu opieki 
zdrowotnej. W tym celu otwarto dwuletnie 
dzienne studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania szpitalem i administracji pub-
licznej, a w 1993 roku, trzyletnie studia 
podyplomowe dla osób zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych w instytucjach 
ochrony zdrowia. Jako wzór posłużyły, 
między innymi, programy ENSP i Harvard 
School of Public Health. W 1993 otwarto 
też roczne Podyplomowe Studium Promocji 
Zdrowia dla osób realizujących zadania 
w zakresie programów zdrowotnych. Pro-
gram Studium powstał w ramach fi nanso-

Instytut Zdrowia Publicznego w sposób interdyscyplinarny prowadzi działalność w obszarach, takich jak 
m.in. promocja zdrowia, epidemiologia i prewencja chorób, organizacja i aspekty społeczne systemu 
opieki zdrowotnej
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Więcej informacji o działalności Instytutu Zdrowia Publicznego w Krakowie można znaleźć pod adresem: 
www.izp.cm-uj.krakow.pl

wanego przez Unię Europejską programu 
Tempus i wzorowany był na podobnych 
programach edukacyjnych realizowanych 
w Holandii. W latach 1993–1998 prowa-
dzone były też roczne studia podyplomowe 
dla inspektorów farmaceutycznych. W 1992 

roku Szkoła Zdrowia Publicznego została 
członkiem Association of Schools of Public 
Health in European Region (ASPHER), a w 
październiku 1994 roku była organizatorem 
XVI konferencji ASPHER zatytułowanej 
„Information Policy in Public Health”. 
Rok później Szkoła uzyskała akredytację 
ASPHER dla oferowanych przez siebie 
programów nauczania.

W lutym 1997 roku na mocy uchwały 
Senatu UJ Szkoła Zdrowia Publicznego 
została przekształcona w Instytut Zdrowia 
Publicznego i wraz z Instytutem Pielęgniar-
stwa weszła w skład Wydziału Ochrony 
Zdrowia Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. W latach 1996–2001 
dyrektorem Instytutu był prof. W. Cezary 
Włodarczyk. Jego następcami na stanowisku 
dyrektora byli: w latach 2001–2002 – prof. 
Zdzisław Szafran, a w latach 2002–2008 
– prof. Stanisława Golinowska. Od września 

2008 roku dyrektorem Instytutu jest prof. 
Andrzej Pająk.

Przekształcenie Szkoły Zdrowia Pub-
licznego w Instytut oraz utworzenie Wy-
działu Ochrony Zdrowia (obecny Wydział 
Nauk o Zdrowiu) spowodowało znaczne 

poszerzenie zadań dydaktycznych. W 1997 
roku otwarto pięcioletnie jednolite studia 
magisterskie na kierunku zdrowie publiczne, 
które następnie przekształciły się w dwu-
stopniowy system kształcenia obejmujący 
trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie 
studia magisterskie. W roku 2004 Instytut 
wszedł w skład międzynarodowego konsor-
cjum, które w roku 2006 w ramach projektu 
EUROPUBHEALTH rozpoczęło realizację 
międzynarodowych studiów w zakresie 
zdrowia publicznego. Celem wszystkich 
studiów prowadzonych w Instytucie jest wy-
posażenie studentów w wiedzę z pogranicza 
nauk medycznych i nauk społecznych oraz 
w praktyczne umiejętności rozwiązywania 
problemów w obszarze ochrony zdrowia. 
Odpowiednie połączenie wiedzy teore-
tycznej, praktycznej oraz idei publicznej 
odpowiedzialności za zdrowie populacji 
umożliwia absolwentom studiów swobodne 

poruszanie się w problemach sektora opieki 
zdrowotnej oraz pełnienie odpowiedzialnych 
funkcji w jej instytucjach. 

Przekształcenie w Instytut wiązało 
się również z podjęciem nowych zadań, 
zarówno w ramach krajowych, jak i mię-

dzynarodowych programów 
badawczych. Przedmiotem 
badań naukowych są prob-
lemy związane ze zdrowiem 
populacji oraz czynnikami, 
instytucjami i działaniami 
mu sprzyjającymi. W sposób 
interdyscyplinarny prowadzi 
się badania w takich obsza-
rach, jak promocja zdrowia, 
epidemiologia i prewencja 
chorób, organizacja i aspek-
ty społeczne systemu opie-
ki zdrowotnej, ekonomika 
zdrowia i farmakoekonomi-
ka, zarządzanie i administra-
cja, systemy i technologie 
związane z obiegiem danych 
i upowszechnianiem wy-
ników badań naukowych, 
zdrowie środowiskowe 
oraz żywienie człowieka. 
Zespoły Instytutu zdobyły 
uznanie, odzwierciedlone 
w prestiżowych publika-
cjach oraz w zaproszeniach 
pracowników Instytutu do 
uczestnictwa w licznych 

zespołach recenzenckich, eksperckich 
i doradczych, tak w kraju, jak i za granicą. 
Rezultatem działalności naukowej pracow-
ników naukowych IZP są liczne publikacje 
w recenzowanych polskich i zagranicznych 
czasopismach, a także wiele monografii 
i podręczników. 

Instytut Zdrowia Publicznego nadal 
należy do ASPHER, a pracownicy naukowi 
Instytutu są członkami władz lub rad na-
ukowych wielu organizacji i stowarzyszeń 
naukowych, zasiadają też w radach nauko-
wych recenzowanych czasopism istotnych 
dla dziedziny zdrowia publicznego. Instytut 
wydaje czasopismo naukowe „Zeszyty 
Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Pub-
liczne i Zarządzanie”, stanowiące platformę 
prezentacji prac naukowych prowadzonych 
w środowisku nauk o zdrowiu. 

Irmina Jurkiewicz

Mariusz Kielar 

Siedziba Instytutu Zdrowia Publicznego mieści się przy ul. Grzegórzeckiej 20
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■ Dlaczego wybrali Państwo studia na kierunku zdrowie 
publiczne? Czy dokonując tego wyboru, kierowali się Pań-
stwo możliwością podjęcia pracy w konkretnym miejscu 
i zawodzie? 

□ Aleksandra Gurz (lat 20),  II rok studiów stacjonarnych 
I stopnia: Myśląc o studiach, zastanawiałam się nad wieloma 
opcjami: interesowała mnie medycyna, prawo, ekonomia, lecz do 
żadnej z tych dziedzin nie byłam przekonana w stu procentach. 
Odpowiedzią było zdrowie publiczne, które łączy wszystkie te 
kategorie, dzięki czemu jestem usatysfakcjonowana z wyboru tego 
kierunku. Nie sugerowałam się możliwościami pracy, bo trzeba 
przyznać, że zdrowie publiczne to młody kierunek w Polsce. Jego 
wieloaspektowość pozwala mi rozwijać się w wielu dziedzinach 
i myślę, że to zaprocentuje przy wyborze przyszłego zawodu, 
który chcę połączyć z promowaniem zdrowia i profi laktyką. 

□ Paweł Moćko (lat 23), II rok studiów stacjonarnych II 
stopnia: Początkowo nie brałem pod uwagę tego kierunku przy 
wyborze studiów. Można powiedzieć, że znalazłem się na nich 
przypadkiem, ale nie żałuję tego wyboru. Decydując się na ten 
kierunek studiów, nie zastanawiałem się jeszcze, co będę robił 
po ich ukończeniu.

□ Paulina Paciorek (lat 23), II rok studiów stacjonarnych II 
stopnia: O kierunku zdrowie publiczne dowiedziałam się dopiero 
w ostatniej klasie szkoły średniej. Te studia zainteresowały mnie 
w szczególności ze względu na swój interdyscyplinarny charak-
ter. Uznałam, że podjęcie studiów na tak wielopłaszczyznowym 
kierunku ułatwi mi sprecyzowanie planów na przyszłość. I nie 
pomyliłam się.

■ Zdrowie publiczne to szeroka dzie-
dzina nauki. Jaką tematyką szcze-
gólnie się Państwo interesują? Czy 
zamierzają Państwo wybrać podczas 
studiów jakąś konkretną specjali-
zację?

□ A.G.: Tematyka jest rzeczywiście 
szeroka, mnie najbardziej interesuje 
prawo i ekonomia, choć ciekawe są 
również badania naukowe prowadzone 
w naszym  Instytucie. Mamy do wyboru 
trzy specjalizacje, w tym jedną wykła-
daną w języku angielskim. Są ścieżki 
dotyczące programów zdrowotnych 
i zarządzania w sektorze ochrony zdro-
wia. Ja skłaniam się ku specjalizacji 

PROMOTORZY ZDROWIA
Rozmowa z Aleksandrą Gurz, Pawłem Moćko i Pauliną Paciorek, 
studentami kierunku zdrowie publiczne 

realizowanej w języku angielskim. Ale jeszcze nie podjęłam 
ostatecznej decyzji.

□ P.M.: Tak, zdecydowałem się w przyszłym roku kształcić na 
ścieżce ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia. Ta dziedzina 
szczególnie mnie interesuje, dlatego też  moja praca magisterska 
będzie wiązała się z tą tematyką.

□ P.P.: Spośród wszystkich przedmiotów wykładanych na moim 
kierunku w szczególności interesuję się promocją zdrowia oraz 
epidemiologią. Ze względu na moje zainteresowania dokonałam 
już wyboru ścieżki specjalizacyjnej – będą to programy ochrony 
zdrowia. W drugim semestrze piątego roku będę kontynuować 
studia na Uniwersytecie w Maastricht w ramach programu Era-

smus Socrates.
 
■ Jak oceniają Państwo przebieg 
swoich studiów? Z czego są Państwo 
szczególnie zadowoleni, a co by Pań-
stwo zmienili lub uzupełnili?

□ A.G.: Po pierwszym roku nie mam 
jakichś szczególnych zastrzeżeń co do 
programu studiów. Bardzo duży nacisk 
został położony na przedmioty medycz-
ne – myślę, że to dobre rozwiązanie. 
Wiążąc naszą przyszłość z ochroną 
zdrowia, musimy być zorientowani 
w medycznych aspektach naszej pracy. 
W tej chwili nie korygowałabym planu 
studiów, może po ukończeniu studiów 

Aleksandra Gurz

Paweł Moćko
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będę widziała jakieś wady, czego było za mało, a czego za dużo, 
ale w tej chwili nie widzę takiej potrzeby.

□ P.M.: Jestem zadowolony ze studiów na kierunku zdrowie 
publiczne. Na wyróżnienie zasługuje jakość kształcenia oraz 
profesjonalna kadra akademicka. Największym minusem stu-
diowania na tym kierunku jest nieznajomość i niedocenianie go 
poza murami Instytutu Zdrowia Publicznego.

□ P.P.: Podsumowując cztery lata studiowania, z ogromną ulgą 
przyznaję, że wybrałam odpowiedni dla siebie kierunek. Duża 
różnorodność merytoryczna wykładanych przedmiotów nieraz 
sprawiała mi kłopot, a egzaminy poprawkowe rzucały cień na 
beztroskę wakacyjnego wypoczynku... Jednak pomimo wszyst-
kich doświadczonych przez cztery lata trudności, a dzięki mojemu 
zapałowi i pozytywnemu nastawieniu studiowanie kojarzy mi 
się z przyjemnością. Jestem przekonana, że będę wspominać te 
studia z uśmiechem. Poza sukcesami naukowymi, szczególnie 
zadowolona jestem z moich osiągnięć w działalności społecznej. 
Podjęcie studiów na kierunku zdrowie publiczne umożliwiło mi 
realizowanie się także w innych rolach: starosty, prezesa Koła 
Naukowego Promocji Zdrowia i przewodniczącej Wydziałowej 
Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzia-
łalność społeczna nauczyła mnie systematyczności, poświęcenia 
i umiejętności dobrej organizacji pracy. Dzięki niej poznałam 

wielu wartościowych ludzi. Nabywana wiedza oraz umiejętności 
społeczne są fundamentem samorealizacji.

■ Proszę powiedzieć też o planach zawodowych na przyszłość. 
Czy biorą Państwo pod uwagę karierę naukową na uczelni czy 
też planują Państwo podjąć pracę zawodową w konkretnym 
miejscu gdzieś poza Uniwersytetem?

□ A.G.: Konkretnych planów zawodowych jeszcze nie mam. Na 
pewno, jak większość studentów, chcę pracować w zawodzie. 
Kariera naukowa na Uniwersytecie brzmi kusząco, jeśli będzie 
taka możliwość – na pewno ją poważnie przemyślę, bo widzę, ile 
pożytecznych wyników uzyskuje się przez takie badania, i my-
ślę, że to jest interesujące. Jednak nie liczę tylko i wyłącznie na 
Uniwersytet, zastanawiam się nad otwarciem własnego centrum 
odnowy biologicznej lub czegoś w tym kierunku. Cieszyłabym się 
też pracą w jakiejś klinice – chciałabym pracować w medycynie, 
ale od strony ekonomiczno-zarządczej. Na razie to tylko takie 
wolne myśli, zobaczymy, czy spełnią się w przyszłości.

□ P.M.: W tym momencie ciężko mi powiedzieć, jak się potoczy 
moja dalsza droga. Rozważam zarówno możliwość dalszego 
kształcenia się w tej dziedzinie na studiach doktoranckich, jak 
i podjęcia pracy zawodowej poza Uniwersytetem. Mam nadzieję, 
że uda mi się wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy.

□ P.P.: Obecnie pracuję w fi rmie marketingowo-konsultingowej 
zatrudniającej absolwentów oraz studentów kierunku zdrowie 
publiczne, co daje mi dużo satysfakcji. Przez najbliższe miesiące 
będę wcielała się w rolę specjalisty ds. marketingu. Rozważam 
rozpoczęcie kariery naukowej na Uczelni po ukończeniu studiów, 
jednak jest to odległy w perspektywie czasu plan. Chciałabym 
spróbować wszystkiego, zdobywać doświadczenie i uczyć się 
przez całe życie. Jestem przekonana, że zdrowie publiczne otwiera 
przede mną perspektywę stałego rozwoju. 

■ Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Anna Wojnar
 

Paulina Paciorek
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□ W marcu 2011 roku podjął się Pan zoperowania innowa-
cyjną metodą stawów kolanowych pacjenta, któremu groziła 
amputacja nóg. Ten spektakularny zabieg – przeprowadzony 
po raz pierwszy w Polsce – odbył się w klinice, którą Pan kie-
ruje w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie. Na czym polegał? 

■ Zabieg został przeprowadzony u pacjenta, 
który wcześniej był już dwukrotnie operowany 
z powodu zmian zwyrodnieniowych obu stawów 
kolanowych. Miał wszczepione implanty, jednak 
one z czasem obluzowały się i zniszczyły kość. 
Ubytki kostne były tak znaczne, że istotnie poja-
wiła się realna groźba usztywnienia kolana lub am-
putacji kończyny. Wykonana w marcu br. operacja 
polegała na uzupełnieniu tych ubytków kostnych 
wkładkami z tantalu. Metal ten ma porowatą struk-
turę, bardzo podobną do kości, co sprawia, że kość 
przerasta wykonaną z niego kształtkę, tworząc stabilną podporę, 
niezbędną do dobrego umocowania protezy. Bez tego kość pa-
cjenta ponownie byłaby narażana na bezpowrotne uszkodzenia. 
Zabieg trwał trzy godziny. Dzięki niemu nasz pacjent chodzi teraz 
swobodnie, bez lasek, ma szansę na przywrócenie sprawności 
ruchowej zbliżonej do prawidłowej. Operację przeprowadziliśmy 
pod okiem doktora Andrei Baldiniego z Florencji, który ma duże 
doświadczenie w tego typu zabiegach.

□ Dlaczego dochodzi do powstawania tak dużych ubyt-
ków kości u pacjentów z wszczepionymi implantami. Czy nie 
można wcześniej operować tych zmian, by nie dopuścić do tak 
dramatycznego stanu?

■ Trzeba zacząć od tego, że główną przyczyną zwyrodnienia 
stawów jest nieprawidłowy styl życia, a więc złe odżywianie, 
brak ruchu, nadwaga. O ile ze zwyrodnieniami kręgosłupa, które 
dotykają niemal wszystkich sześćdziesięciolatków, ludzie jakoś 
sobie radzą, to gdy szwankują stawy kolanowe lub biodrowe, 
niestety trzeba je wymienić. I problem polega na tym, że wielu 
pacjentów, a często są to ludzie młodzi, pomimo że po wszczepie-
niu implantów są informowani o obowiązku corocznej kontroli, 
zgłasza się do nas dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach, 
gdy dzieje się coś bardzo poważnego. Wtedy już zniszczenia 
i ubytki kości są ogromne. 

Niedawno operowałem 40-letnią kobietę, której miałem wy-
mienić wszczepioną jakiś czas temu protezę. Bo, jak wiadomo, 
każda proteza ma swoją żywotność, mniej więcej 13–15 lat, choć 
w niektórych przypadkach sześć, a w innych nawet 30. Przygoto-

GENETYKA PRZYSZŁOŚCIĄ ORTOPEDII?
Rozmowa z prof. Tadeuszem Niedźwiedzkim, ordynatorem i kierownikiem 
Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Collegium Medicum, 
prodziekanem ds. stopni i rozwoju naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

wałem więc dokładny plan zabiegu, ale kiedy zacząłem operować, 
okazało się, że jego realizacja jest niemożliwa właśnie ze względu 
na ogromny ubytek kości. Brakowało bowiem aż połowy górnej 
części uda, był też bardzo duży ubytek panewki. Obecnie poszu-

kuję fi rmy, od której będę mógł uzyskać specjalny 
„koszyk”, czyli taką siatkę z gniazdkiem w środ-
ku. Zamierzam przykręcić ją do kości łonowej, 
kości kulszowej i talerza biodrowego i dopiero 
w tak przygotowane miejsce wszczepić panewkę. 
Z brakiem górnego odcinka kości udowej poradzę 
sobie w ten sposób, że pozyskam tę kość z Banku 
Tkanek i połączę ją z kością pacjentki. 

□ Te kości pochodzą ze zwłok?

■ Tak. Oczywiście są one odpowiednio przy-
gotowywane i naświetlane promieniami gamma. 
Trzyma się je w ciekłym azocie lub poddaje 

liofi lizacji. Bardzo przydają się w skomplikowanych operacjach 
z dużymi ubytkami kości. Dodatkowo do ich uzupełniania wyko-
rzystuje się jeszcze te tantalowe kształtki, o których już mówiłem, 
lub stosuje specjalne siatki. Takich operacji wykonujemy w naszej 
klinice dość dużo.

□ To znaczy ile?

■ Rewizji biodra i kolana wykonujemy około 20 rocznie. Mo-
glibyśmy znacznie więcej, bo zapotrzebowanie jest wielokrotnie 
większe, gdyby nie limity Narodowego Funduszu Zdrowia. To 
strasznie przykre, gdy widzi się, jak długo nasi pacjenci czekają 
na zabiegi, na przykład trzy lata na wszczepienie endoprotezy. 
Ograniczone możliwości mamy też ze względu na przeszczepy 
kostne. Zaledwie raz w miesiącu dostajemy 200 lub 300 centy-
metrów sześciennych kości, co nam wystarcza na dwa lub trzy 
zabiegi. 

Dla porównania podam, że operacji wszczepiania endoprotez 
stawów biodrowych i kolanowych w Stanach Zjednoczonych 
przeprowadza się rocznie ponad 600 tysięcy, w Anglii – 160 
tysięcy, a w Polsce około 30 tysięcy, podczas gdy, jak już wspo-
mniałem, zapotrzebowanie jest dużo większe. 

□ Termin zabiegu pacjent może przyspieszyć, wykonując 
go na własny koszt. Ile musi zapłacić za wszczepienie stawu 
biodrowego lub kolanowego? 

■ Tego rodzaju zabiegi są, niestety, bardzo drogie i na ogół 
pacjentów nie stać na fi nansowanie ich we własnym zakresie. 
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Decyduje się na to zaledwie kilka 
osób rocznie. Wszczepienie protezy 
cementowej u osób starszych kosztuje 
bowiem około 15 tysięcy, a bezcemen-
towej – około 17 tysięcy złotych. Przy 
czym protezy bezcementowe wszcze-
pia się ludziom, którzy mają dobrą 
jakość kości, nie mają osteoporozy. 
Osoby starsze, z osteoporozą potrze-
bują protez osadzanych na cemencie. 
Żywotność obu rodzajów protez jest 
podobna.

Przy dużych ubytkach kości dłu-
gich stosuje się protezy nowotworo-
we, których cena wynosi około 50 
tysięcy złotych i więcej.

□ We współpracy z zagranicz-
nymi ośrodkami, a także innymi 
jednostkami Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Akademii Górniczo-Hut-
niczej próbuje Pan szukać lepszych 
rozwiązań. Jakich?

■ Istotnie, cały czas staramy się wprowadzać coś nowego. 
Moja klinika nieustająco nawiązuje różne kontakty z zagranicz-
nymi naukowcami, między innymi z Politechniką Kijowską oraz 
z politechniką w Charkowie, prowadząc badania nad nowymi 
materiałami, które będą miały zastosowanie w protezoplastykach, 
konkretnie chodzi o monokryształy szafi ru. Tam dopracowujemy 
jeszcze pewne szczegóły. Realizujemy też wiele przedsięwzięć 
również we współpracy z Politechniką Krakowską, Akademią 
Górniczo-Hutniczą i, oczywiście, innymi jednostkami Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. 

Dziś nie da się wiele zdziałać, zajmując się wyłącznie własną 
wąską specjalnością. W moim przypadku niesamowite możli-
wości pojawiają się we współpracy z naukowcami z pogranicza 
różnych dziedzin, między innymi mechaniki, biologii, fi zjologii, 
biomechaniki, mineralogii czy genetyki. Korzystamy z różnych 
metod badawczych i doświadczenia innych instytutów.

Na przykład z prof. Tadeuszem Uhlem z Akademii Górniczo-
-Hutniczej, znanym w całym naukowym świecie, który zajmuje 
się robotyką – wspólnie próbujemy coś zrobić w zakresie nowo-
czesnych protez tzw. pokrywających. Przy ich wszczepianiu nie 
wycina się kości, ale nakłada się na nie cienką protezę z metalu. 
To niezwykle precyzyjny zabieg, ale nie w tym problem. Prob-
lemem są powierzchnie przenoszące ruch i obciążenia – są to 
bowiem metalowe powierzchnie trące. Chodzi o to, że nie każdy 
pacjent może zostać temu zabiegowi poddany, dlatego że z protez 
uwalniają się jony metalu. Z tych operacji wyłączone są więc na 
przykład kobiety, które zamierzają rodzić, czy pacjenci ze scho-
rzeniami nerek. By jednak tych osób nie pozbawiać możliwości 
poddawania się takim zabiegom, z prof. Uhlem wymyśliliśmy, 
że te powierzchnie trące można by pokrywać nie metalem, 
a diamentem, oczywiście przy zastosowaniu nanotechnologii. 
Zrobiliśmy już pierwsze próby, przebadaliśmy pokryte protezy 
i opracowaliśmy całą technikę. Te protezy produkują Amerykanie, 
dlatego też w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do nich. Teraz 
czekamy na odpowiedź. 

Z kolei razem z naukowcami z Wydziału Chemii myślimy, na 
przykład, o znalezieniu jakiegoś substytutu na bazie trójfosforanu 
wapnia, który można by wszczepiać do ubytków kostnych, by 
przebudowywał się przez kość. Na Zachodzie takie substytuty już 
funkcjonują. Rozmawiałem o tym z prof. Marią Nowakowską. Bo 
przy dużych ubytkach kości, kiedy wykonuje się dużo przeszcze-
pów kostnych, wielkim mankamentem tego typu zabiegów jest 
długotrwały proces ich wgajania, trwający nawet ponad 10 lat. 
Przy wypełnianiu dużych ubytków kostnych większą ilością prze-
szczepów proteza wszczepiana jest w martwą, nieprzebudowaną 
kość; następują wtedy kłopoty ze stabilizacją protezy i wczesne 
jej obluzowanie. Wielkim problemem są także kości po złamaniu, 
które trudno się goją na skutek osteoporozy lub martwicy, będącej 
wynikiem naświetlania promieniami rentgenowskimi w leczeniu 
nowotworowym.

Pewnym rozwiązaniem byłoby „ożywianie” przeszczepów 
poprzez wprowadzanie do nich komórek macierzystych z ho-
dowli. Na badania tego typu będę starał się o grant, ale pomału 
już się tym zajmujemy. 

□ W tej dziedzinie ma Pan już spore osiągnięcia, bo prze-
cież w celu przyspieszenia zrostu kości i skrócenia procesu 
gojenia opracował Pan i wprowadził metodę przeszczepu 
autogennego szpiku kostnego pacjenta.

■ Dziś w leczeniu zaburzeń zrostów stosuje się różne metody. 
Na przykład czynniki wzrostu. Okazało się, że wiele tych czyn-
ników znajduje się w płytkach krwi, dlatego powstała metoda 
przeszczepiania wzbogaconych płytek krwi, tak zwanych plate-
let-rich plasma. Odkryto też, między innymi, Bone Morphogenic 
Protein, czyli białko proteinowe kostnego pochodzenia, które 
w połączeniu z innymi czynnikami pomaga w przyspieszaniu 
gojenia. Ponadto dziś, dzięki inżynierii genetycznej, mamy już 
białko syntetyczne. Chociaż muszę powiedzieć, że lepsze efekty 
uzyskuje się poprzez podawanie właściwych komórek. 

Prof. Tadeusz Niedźwiedzki podczas operacji wszczepienia protezy powierzchniowej
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Swoją działalność zacząłem właśnie od wprowadzenia do 
kliniki przeszczepiania autogennego szpiku kostnego. W latach 
80. wymyśliłem, że jeśli wprowadzę do niezrastającej się kości 
jej własne komórki, „ożywię” ją, to może dzięki temu szybciej 
się zrośnie. W 1986 roku w przypadkach trudno gojących się 
złamań, w zaburzeniach zrostu, pobierałem więc i przeszcze-
piałem szpik autogenny. Kiedy pojawiła się możliwość hodowli 
komórek na Uniwersytecie Jagiellońskim, wspólnie z naukow-
cami z Instytutu Zoologii UJ podjąłem także to wyzwanie i po 
namnożeniu przeszczepiałem je pacjentom. Co prawda, pierwsze 
próby przeszczepiania autogennego szpiku kostnego odbyły się 
w Lublinie, ale mnie udało się opracować podstawy naukowe tej 
metody i wprowadzić ją do kliniki w szerokim zakresie. Finalny 
efekt poparty został przeprowadzeniem przeze mnie wielu eks-
perymentów i badań biologicznych, biomechanicznych, histolo-
gicznych i mineralogicznych. Ale warto było. Dziś metoda ta jest 
powszechnie znana i stosuje się ją niemal w każdym ośrodku or-
topedycznym w naszym kraju. Opracowałem też metodę leczenia 
stawów rzekomych kości piszczelowej za pomocą przeszczepów 
autogennych szpiku kostnego, na podstawie której przygotowuję 
właśnie do druku artykuł, gdzie zamieszczony zostanie opis 50 
udokumentowanych przypadków. Przypadków przeszczepów 
z dobrym efektem mam natomiast ponad 200.

□ Pierwszy przeszczep autogennych komórek z hodowli in 
vitro wykonał Pan w 1992 roku. A co było potem?

■ Ta problematyka badawcza była częścią mojej habilitacji. 
Potem trochę był przestój, bo po wstąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej zaczęły obowiązywać nowe standardy, dotyczące nie 
tylko funkcjonowania specjalistycznych pracowni, ale przede 
wszystkim samej hodowli komórek i poddawania ich różnym 
badaniom przed wszczepieniem człowiekowi. Nie mieliśmy 
możliwości, by sprostać wszystkim nowym wytycznym.

Obecnie te możliwości są. W Krakowie działają dwie pracow-
nie, gdzie hoduje się komórki ludzkie. Wkrótce rozpoczniemy 
stosowanie tej metody także w Szpitalu Specjalistycznym im. 
Ludwika Rydygiera. Na możliwość zastosowania tej metody 
czeka wielu pacjentów z bardzo trudnymi zaburzeniami zrostu. 
Wiem już, na przykład, że w ten sposób będziemy leczyć pa-
cjentkę, u której w młodym wieku stwierdzono nowotwór kości 
ramiennej, a po naświetlaniu okazało się, że ta kość się złamała 
w miejscu naświetlenia, i teraz jest de facto martwa. Trzeba spra-
wić, by się zrosła, gdyż wielokrotne zabiegi nie doprowadziły do 
wyleczenia. Będę próbował „ożywić” niektóre fragmenty kostne 
właśnie poprzez wszczepienie do nich komórek z hodowli, które 

się różnicują w kierunku komórek kostnych. Mam nadzieję, że ta 
operacja zakończy się sukcesem. 

□ Na tym polu działa Pan także z prof. Marcinem Majką, 
który kieruje Zakładem Transplantologii UJ CM, oraz dr 
Anną Osyczką z Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki 
Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Nauk o Ziemi UJ...

■ Uważam, że przyszłość nowoczesnej medycyny, w tym 
także ortopedii, jest w hodowlach komórek i w genetyce. Z prof. 
Marcinem Majką, który w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
w Krakowie-Prokocimiu prowadzi badania nad komórkami ma-
cierzystymi, podjęliśmy próbę hodowli komórek podstawowych 
różnicujących się w kierunku komórek kostnych. Współpracuję 
już od wielu lat z dr Anną Osyczką, która prowadziła badania 
także w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Mamy nawet parę 
wspólnych publikacji dotyczących hodowli ludzkich komórek 
podstawowych. Dużo dyskutujemy na temat możliwości leczenia 
komórkami macierzystymi. W pracowni prof. Majki możliwości 
hodowli są jednak ograniczone, a chętnych do prowadzenia badań 
wielu, między innymi także prof. Jan Zapała z Kliniki Chirurgii 
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstruk-
cyjnej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W szpitalu Rydygiera była pracownia hodowli komórek, 
którą kierowała dr Justyna Drukała z Zakładu Biologii Komórki 
Wydziału Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii UJ. Tę jednostkę, 
niestety, zlikwidowano. 

□ W jakim sensie genetyka może pomóc w rozwiązywaniu 
skomplikowanych przypadków ortopedycznych?

■ Genetyka może wiele pomóc zwłaszcza w leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych stawów, kiedy dochodzi do zaniku chrząstki 
stawowej. A jeżeli staw jest pozbawiony chrząstki, to nie ma 
elastyczności i sprężystości, zaczynają się zmiany warstwy 
podchrzęstnej, trze się kość o kość i występują bóle. Przyczyn 
schorzeń chrząstki jest wiele, ale mam na myśli te o niewyjaś-
nionej etiologii, tzw. idiopatyczne schorzenia. Dlaczego dochodzi 
do zmian w chrząstce? Chrząstka jest strukturą składającą się 
z wielu warstw i komórek chrzęstnych, które produkują włókna 
kolagenowe drugiego typu. One układają się w odpowiednie 
arkady, dzięki czemu chrząstka jest elastyczna. Między tymi 
komórkami jest cała gama białek – proteoglikanów i innych, 
które są hydrofobne, czyli z płynu stawowego wchłaniają wodę, 
która pod wpływem obciążenia wydostaje się na zewnątrz. Kiedy 
obciążenie znika, to ta woda z odżywczymi środkami wchodzi 

do przestrzeni komórkowej. Komórki dzięki 
temu się odżywiają, bo chrząstka nie posiada 
naczyń krwionośnych i jest odżywiana tylko 
na zasadzie „pompy stawowej” – wchodzenia 
i wychodzenia płynów. Dzieje się tak dlatego, 
że komórki chrzęstne wydzielają substancję, 
która hamuje angiogenezę, czyli tworzenie się 
naczyń. Komórki te są okrągłe, co sprawia, 
że mogą przenosić bardzo duże obciążenia, 
a warstwa między komórkami jest elastyczna, 
dzięki temu możemy chodzić, nie stukając, bo 
staw się amortyzuje. To, że nie ma naczyń, 
sprawia, że te komórki nie są wrażliwe na nie-

Prof. Tadeusz Niedźwiedzki (w środku) w rozmowie 
z rektorem UJ prof. Karolem Musiołem (po prawej)
oraz prof. Bolesławem Ginterem
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dotlenienie. Dzięki temu potrafi my stać nawet 
pół dnia i ani kolana, ani biodra nas nie bolą. Bo 
jak nie ma naczyń, to nie ma również zakończeń 
nerwowych, które wchodzą do różnych tkanek 
z siecią naczyniową. I teraz, gdybyśmy poznali 
gen, który jest odpowiedzialny za destrukcje 
w chrząstce, to moglibyśmy stosować profi -
laktykę, hamującą destrukcję chrząstki, żeby 
do tych zmian nie dochodziło. Dlatego właśnie 
mówię, że przyszłość jest w genetyce i hodowli 
komórek. Obecnie wykorzystuje się hodowlę 
komórek, zwłaszcza tych podstawowych, nie 
tylko w leczeniu, ale przede wszystkim do ce-
lów diagnostycznych, a także do badań w walce 
z nowotworami. 

Dziś radzimy sobie ze zmianami zwyrod-
nieniowymi stawów, wszczepiając pacjentom 
protezy. Pacjent pozbywa się bólu, nie ma 
przykurczu, może chodzić. Poprawia mu się 
jakość życia. Ale to zawsze jest jednak zwią-
zane z chirurgiczną interwencją, z wprowadza-
niem do organizmu czegoś sztucznego. Czyż więc nie byłoby 
fantastycznie, gdyby udało się wyhodować gen przedłużający 
żywotność stawów?

□ Jakie ma Pan jeszcze inne marzenia jako lekarz?

■ Moim marzeniem jest – i było całe życie – by pomagać 
choremu człowiekowi. Dlatego buntuję się, kiedy widzę, jak 
ciężko chory pacjent, który nie może chodzić, musi czekać trzy 
lata na wszczepienie protezy! To jest niezgodne z etyką lekarską 
i musi ulec zmianie! 

Po drugie, chciałbym w jakiś sposób mieć wpływ na to, co 
dalej dzieje się z pacjentami po zabiegach. Bo NFZ uważa, że 
jeśli pacjent został zoperowany, to sprawa jest załatwiona. A prze-
cież po takich zabiegach, by pacjent mógł dojść do sprawności, 
niezbędna jest profesjonalna rehabilitacja. Ci ludzie miesiącami 
czekają w kolejce, by z niej skorzystać. 

Jedna z moich doktorantek napisała ciekawą pracę. Na 
Akademii Wychowania Fizycznego na specjalnym przyrządzie 
trójwymiarowym przebadała grupę pacjentów ze zmianami zwy-
rodnieniowymi stawów kolanowych, którzy wiele lat chodzili 
na „zniszczonych” kolanach. Badania te powtórzyła po pół roku 
po wszczepieniu im endoprotez. I co się okazało? Proszę sobie 
wyobrazić – niby byli zdrowi, ale ich model chodu po zabiegu pra-
wie się nie zmienił. Jak to możliwe? Otóż człowiek ze zmianami 
zwyrodnieniowymi kolana, którym towarzyszy ból i przykurcze, 
uruchamia pewne mechanizmy kompensacyjne, które pozwalają 
mu funkcjonować. Jeżeli zatem przed zabiegiem zakodował sobie 
już pewien sposób chodzenia przy swoim schorzeniu, to sama 
operacja tego nie zmieni. U pacjenta trzeba przywrócić stereotyp 
chodu, który miał przed schorzeniem. To ma być cel rehabilitacji. 
I tu fi zjoterapeuci mają ogromne pole do popisu.

W naszej klinice też mamy takich pacjentów, którym zope-
rowaliśmy złamania stawowe kolana, wszystko się udało, ale 
chorzy nadal chodzą źle. 

Z kolei inna moja doktorantka zwróciła uwagę, że podczas 
rehabilitacji przede wszystkim należy postawić na propriocepcję 
pacjenta, czyli jego zmysł orientacji ułożenia i ruchu poszczegól-

nych części własnego ciała, nie zaś na samo wzmacnianie mięśni 
i zwiększenie zakresu ruchu. Przy prawidłowej impulsacji uszko-
dzenie efektorów, jakimi są tkanki miękkie (mięśnie, więzadła), 
skutkuje nieprawidłowym wykonaniem ruchu. Jeżeli następuje 
złamanie, to poprzerywane są zakończenia nerwowe i pacjent nie 
czuje tak, jak powinien, swojego ciała. Jeżeli natomiast odpowied-
nimi ćwiczeniami doprowadzi się do wytworzenia engramów 
ruchowych, to nie trzeba pacjentowi robić redresji, bo on sam 
później doprowadza do tego, że poprawia mu się zakres ruchu 
i wzrasta siła mięśni. Chorzy mają bowiem kłopoty z rehabilitacją, 
kiedy nie czują własnego ciała. 

Marzy mi się więc też ten przewrót w rehabilitacji stosowany 
na szeroką skalę, ale przede wszystkim przewrót w mentalności 
decydentów z NFZ. Może gdyby częściej odwiedzali szpitale i ob-
serwowali, jakie nieodwracalne szkody dla stanu zdrowia pacjenta 
przynosi trzyletni czas oczekiwania na operację, jak skompliko-
wane i jak drogie są tego typu zabiegi, doszliby do wniosku, że 
profi laktyka i wcześniejsza reakcja jest znacznie korzystniejsza 
dla wszystkich, a przy tym o wiele mniej kosztowna.

Chciałbym także, aby w niedalekiej przyszłości w ramach 
Wydziału Nauk o Zdrowiu powstała specjalistyczna szkoła, która 
zajmowałaby się tylko problemami stopy. Szkoła Podologiczna 
jest, na przykład, na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Dlaczego 
więc podobna nie mogłaby powstać w Krakowie? Zwłaszcza 
że są tu doskonałe możliwości, jest krąg zainteresowanych tym 
tematem ludzi, zarówno z dziedziny biomechaniki i anatomii, 
jak i fi rm obuwniczych. Na początku swojej pracy naukowej 
zajmowałem się właśnie problemami stopy, a zwłaszcza wrodzoną 
stopą końsko-szpotawą; było to nawet tematem mojego doktoratu. 
Stopa to część naszego ciała, za pomocą której w życiu codzien-
nym kontaktujemy się z podłożem (bo przecież chodzimy). Jej 
sprawność jest jednym z podstawowych czynników mających 
wpływ na naszą sylwetkę, postawę i sposób poruszania się. Kto 
wie, może więc jeszcze podejmę to wyzwanie?

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Prof. Tadeusz Niedźwiedzki podczas przygotowywania panewki powierzchniowej do wszczepienia
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Operacje klatki piersiowej należą do 
najbardziej rozległych zabiegów chi-

rurgicznych. Bezpieczne przeprowadzenie 
takiego leczenia wymaga nie tylko dro-
biazgowo dokładnej techniki operacyjnej, 

właściwego znieczulenia i odpowiedniej 
farmakoterapii. Jest to postępowanie ze-
społowe, wymagające ścisłej i skoordyno-
wanej współpracy chirurga, anestezjologa, 
pielęgniarek i fi zjoterapeutów, a często 
również pulmonologa, kardiologa i lekarzy 
innych specjalności. Jednym z elementów 

FIZJOTERAPIA W CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

tego postępowania, którego wagi nie spo-
sób przecenić, jest fi zjoterapia. 

Pierwszym etapem jest edukacja pa-
cjenta. Niestety, w naszym społeczeństwie 
wciąż powszechne jest przekonanie, że 
po operacji konieczne jest leżenie w łóż-
ku i unikanie jakiegokolwiek wysiłku 
fi zycznego – im cięższa była operacja, 
tym dłużej. Oczywiście jest to całkowicie 
błędne, jednak czasami bardzo trudno jest 
przekonać pacjenta, że po operacji najgor-
szą z możliwych pozycji ciała jest nieru-
chome leżenie na wznak. Dlatego już na 
wczesnym etapie przygotowań odbywamy 
z pacjentem rozmowę, wyjaśniając, czego 
powinien się spodziewać po operacji i jak 
będzie się musiał do niej przygotować. 
Pacjent otrzymuje broszurę przedsta-
wiającą ćwiczenia oddechowe i ogólno-
usprawniające, odpowiedni instruktaż 
i indywidualnie przygotowany plan 

ćwiczeń wraz z kartą, na której notuje 
ich wykonywanie. Dzięki temu uzyskuje 
się poprawę ogólnej kondycji fi zycznej 
chorego, uczy go właściwego oddycha-
nia i oczyszczania drzewa oskrzelowego 
z wydzieliny. Mogłoby się wydawać, że 
oddychanie i odkrztuszanie wydzieliny 
oskrzelowej to sprawy tak trywialne, że nie 
warto poświęcać im uwagi – w końcu każ-
dy z nas oddycha i potrafi  kaszleć. Okazuje 
się jednak, że większość osób, zwłaszcza 
w starszym wieku, nie potrafi  tych ćwi-
czeń poprawnie wykonać. Nauczenie ich 
właściwego oddychania i skutecznego 
kaszlu wymaga zaangażowania terapeuty 
i poświęcenia sporej ilości czasu. 

Nauka ćwiczeń oddechowych ma rów-
nież wpływ na zmniejszenie stresu zwią-
zanego z pobytem w szpitalu. Źródłem 
lęku jest bowiem nie tylko sama choroba 
i operacja, ale także obce otoczenie i licz-
ne, często nieznane lub niezrozumiałe dla 
chorego czynności, jakie się wokół niego 
wykonuje. Przygotowawcza fi zjoterapia 
sprawia, że część tych czynności staje się 
dla chorego znajoma, co zmniejsza poziom 
stresu i ułatwia mu przejście przez bardzo 
trudny psychicznie czas, jakim jest okres 
okołooperacyjny.

Rozmawiając z chorym przed opera-
cją, mówię mu zawsze, że podczas zabie-
gu pracować będzie zespół operujący, ale 
po operacji ciężar aktywności przesunie 
się na samego pacjenta – wprawdzie 
z pomocą zespołu leczącego, ale to on 
sam będzie musiał włożyć wiele wysiłku 
w rehabilitację, która ma go uchronić 
od powikłań i skrócić czas pobytu 
w szpitalu.  

Rehabilitacja pooperacyjna zaczyna 
się zaraz po wybudzeniu chorego. Należy 
pamiętać, że z punktu widzenia pacjenta, 
który budzi się po operacji torakochirur-
gicznej – poza ulgą, że „już po wszystkim” – 
sytuacja jest bardzo niekomfortowa. 
Pacjent czuje się osłabiony, obolały, ma 
trudności z oddychaniem, jest ze wszyst-
kich stron podłączony do elektrod, czuj-
ników, przewodów z tlenem, przeszkadza 
mu cewnik w cewce moczowej, uwierają 
dreny wyprowadzone z jamy opłucnej, 
boli go gardło, z którego dopiero co usu-

Fot. 1. Najprostszy przyrząd do fi zjoterapii płuc: 
butelka z wodą, w której zanurzony jest koniec 

cienkiej plastikowej rurki

Fot. 2. Wydmuchiwanie powietrza przez taką 
rurkę znakomicie zapobiega niedodmie płuc

Fot. 3. Prosty aparat 
do ćwiczeń oddechowych

Fot. 4. Prąd powietrza wydmuchiwanego przez pacjenta unosi 
plastikowe kulki, obrazując intensywność ćwiczenia
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nięto rurkę intubacyjną. Tymczasem od 
osoby znajdującej się w takim położeniu 
żąda się wysiłku fi zycznego! Co gorsza, 
pacjenci, którzy przed 20–30 laty prze-
chodzili inne operacje, mogą pamiętać, że 
lekarze zalecali im ścisłe leżenie w łóżku 
przez długi czas i zabraniali jakiejkolwiek 
aktywności (nawiasem mówiąc, nawet 
obecnie niektórym lekarzom trudno jest 
zaakceptować nowoczesne zasady postę-
powania okołooperacyjnego). Jeżeli pa-
cjent został przed operacją odpowiednio 
przeszkolony, to jest mu znacznie łatwiej 
dostosować się do reżimu postępowania 
pooperacyjnego, ponieważ wie, czego od 
niego oczekujemy, i rozumie, że jest to 
ważne dla szybszego powrotu do zdro-
wia. Co więcej, powtarzanie wyuczonych 
przed operacją ćwiczeń jest łatwiejsze 

niż uczenie się ich w stanie dalekim od 
fi zycznego i psychicznego komfortu.

U większości chorych po resekcjach 
płucnych już po południu w dniu ope-

racji możliwe jest rozpoczęcie ćwiczeń 
w pozycji siedzącej. Siadanie i ćwiczenia 
oddechowe są podstawą rehabilitacji na 
tym etapie.

W pierwszej dobie pooperacyjnej moż-
na zazwyczaj znacznie zintensyfi kować 
rehabilitację. W tym okresie głównym 

Fot. 5. Nieinwazyjna wentylacja przez maskę wspomagającą pełne rozprężenie płuc

Fot. 6. Prosty przyrząd służący do oklepywania klatki piersiowej Fot. 7. Jego użycie ułatwia fi zjoterapię zwłaszcza u chorych po 
operacjach klatki piersiowej

Fot. 9. Aparat wibracyjny wspomagający oczyszczanie
 drzewa oskrzelowego

Fot. 9. Drgania przenoszone przez ścianę klatki piersiowej ułatwiają uruchomie-
nie wydzieliny oskrzelowej i jej odkrztuszenie
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celem fi zjoterapii jest zapobieganie powik-
łaniom, takim jak niedodma oraz zastój 
w krążeniu żylnym kończyn dolnych. 

Proste technicznie ćwiczenia, po-
legające na wykonywaniu wydechów 
z oporem, zwiększającym ciśnienie 
wewnątrzoskrzelowe, są kluczem do 
powodzenia takiej terapii. Najprostszym 
z takich ćwiczeń jest wykonywanie wy-
dechów przez cienką rurkę, której koniec 
jest zanurzony w wodzie (fot. 1, 2). Po-
pularnym przyrządem stosowanym do 
ćwiczeń oddechowych jest aparat, w któ-
rym przepływ powietrza unosi plastikowe 
kulki (fot. 3, 4). Jego zaletą jest to, że 
pacjent może obserwować skuteczność 
ćwiczenia, co motywuje go do dalszego 
wysiłku. Należy jednak pamiętać, że pro-
stota techniczna nie oznacza łatwości dla 
pacjenta, dlatego rola doświadczonego 
zespołu fi zjoterapeutów jest nie do prze-
cenienia. Inną metodą, stosowaną w celu 
rozprężenia lub upowietrznienia płuca, 
jest nieinwazyjna wentylacja (fot. 5).
To zaawansowana technicznie metoda 
polegająca na samodzielnym oddychaniu 
przez pacjenta, ale przez szczelnie dopa-
sowaną maskę, ze wspomaganiem przez 
aparat generujący stałe dodatnie ciśnienie 
w drogach oddechowych. Dzięki możli-
wości utrzymywania dodatniego ciśnienia 
przez wiele godzin dziennie jest to obec-
nie najskuteczniejszy sposób rozprężania 
niepodatnego miąższu płucnego. 

Drugim istotnym celem pooperacyjnej 
rehabilitacji oddechowej jest wspomaga-
nie oczyszczania drzewa oskrzelowego. 
Adekwatne postępowanie przeciwbólowe 
(włączając stałe monitorowanie bólu) 
i unikanie odwodnienia są wstępnymi 
warunkami umożliwiającymi skuteczny 
kaszel i odkrztuszanie wydzieliny oskrze-
lowej. Wprawdzie u większości chorych 

wystarczające są proste 
technicznie metody, takie 
jak inhalacje i oklepywanie 
klatki piersiowej (fot. 6, 7), 
jednak u pewnego odsetka 
szczególnie obciążonych 
chorych konieczne jest za-
stosowanie tych zaawanso-
wanych technicznie narzę-
dzi. Należy do nich aparat 
wibracyjny, ułatwiający 
uruchomienie wydzieliny 
dzięki przenoszonym przez 
ścianę klatki piersiowej wi-
bracjom o wysokiej częs-

totliwości (fot. 8, 9), oraz urządzenie 
powodujące wibracje słupa powietrza 
w drogach oddechowych (fot. 10, 11). 
Wspomagają one odkrztuszanie, co u cho-
rych po operacjach klatki piersiowej ma 
ogromne znaczenie. Jak to wspomniałem 
wcześniej, u wielu chorych poddawanych 
resekcjom płucnym margines bezpieczeń-
stwa jest bardzo wąski, stąd też ośrodek 
chirurgii klatki piersiowej musi dyspo-
nować pełnym instrumentarium, jakie 
w szczególnych przypadkach może się 
okazać potrzebne.

W kolejnych dobach pooperacyjnych 
kontynuuje się fi zjoterapię układu odde-
chowego i zwiększa intensywność ćwi-
czeń ogólnousprawniających oraz dystans 
marszu. W tym samym czasie dążymy do 
jak najwcześniejszego usunięcia drenu 
z jamy opłucnej, cewników i elektrod 
pomiarowych. W niepowikłanych przy-
padkach możliwe jest wypisanie pacjenta 

do domu w ciągu pięciu dni od resekcji 
płucnej. Tak krótki czas hospitalizacji po 
tak rozległej operacji jest dla niektórych 
lekarzy szokujący. Faktem jest jednak coraz 
powszechniejsze stosowanie strategii tak 
zwanej „szybkiej ścieżki”, która umożliwia 
skrócenie hospitalizacji nawet do trzech dni 
przy jednoczesnym zmniejszeniu częstości 
powikłań. Ta strategia, w Polsce z trudem 
torująca sobie drogę, jest w niektórych 
ośrodkach europejskich stosowana u 70 
procent wszystkich chorych poddawanych 
resekcjom płucnym. Jej główną zaletą jest 
zmniejszenie częstości powikłań poopera-
cyjnych. Jednym z elementów tej strategii 

jest ograniczanie inwazyjności dostępu ope-
racyjnego (stosowanie minitorakotomii lub 
operacji techniką torakoskopową), jednak 
uzyskanie takich wyników nie jest możliwe 
bez wysiłku fachowego zespołu fi zjoterapeu-
tów. Autorzy publikacji na temat „szybkiej 
ścieżki” w torakochirurgii jednoznacznie 
podkreślają kluczowe znaczenie przedope-
racyjnej i pooperacyjnej rehabilitacji.

W Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej 
WNZ UJ CM stosowane są wszystkie 
opisane powyżej metody, umożliwiające 
przeprowadzenie pacjenta przez okres 
okołooperacyjny z zachowaniem jak naj-
większego marginesu bezpieczeństwa. Wie-
lospecjalistyczna opieka z uwzględnieniem 
edukacji przedoperacyjnej i intensywnej 
rehabilitacji po zabiegu jest koniecznym 
warunkiem nowoczesnego leczenia nowo-
tworów klatki piersiowej.

Jarosław Kużdżał

Fot. 10. Aparat wytwarzający drgania słupa powietrza 
w drogach oddechowych

Fot. 11. Podczas oddychania przez maskę drgania rozluźniają wydzielinę oskrzelową
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Młody człowiek przychodzi na świat – 
kształtują się jego zdolności psy-

chiczne i fi zyczne. Przechodzi kolejne eta-
py w procesie rozwoju ontogenetycznego, 
zbiera bagaż doświadczeń, aby osiągnąć 
pełną dojrzałość psychofi zyczną i godnie 
przeżyć swoje życie. Jeśli pojawia się 
patologia, fi zjoterapia w obszarze nauk 
medycznych staje się nieodzowną pomocą 
w realizacji procesu leczenia. Rozwija, 
utrzymuje i przywraca maksymalne moż-
liwości ruchowe i funkcjonalne człowieka. 
Stymuluje prawidłowy rozwój, zapobiega 
powstawaniu zaburzeń, likwiduje lub ła-
godzi skutki choroby i przeciwdziała jej 
następstwom. Pomaga przywrócić spraw-
ność i radość życia w każdym wieku, daje 
szansę wiary w siebie i częstuje smakiem 
zwycięstwa nad niepełnosprawnością. Po-
zwala odnaleźć sens życia w najtrudniej-
szej sytuacji, nawet wtedy, gdy zawiodą 
inne środki. Wprowadza szeroko rozumia-
ną profi laktykę zdrowotną. Współczesny 
świat wymaga od społeczeństwa opano-
wania wyjątkowej umiejętności „sztuki 
życia”, tak więc fi zjoterapia uczestniczy 
w polityce zdrowotnej, wskazując wybór 

CZEGO UCZYMY STUDENTA 
NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA?

stylu życia i polepszając jego jakość. 
Fizjoterapia posługuje się naturalnymi 
narzędziami, opartymi na różnych formach 
energii fi zycznej występującej w środowi-
sku człowieka, takich jak ruch, bodźce ter-
miczne, chemiczne, świetlne, elektryczne 
i mechaniczne. 

Aby można było pomagać, trzeba 
poznać i zrozumieć. Studenci fi zjoterapii 
zdobywają wiedzę głównie z obszaru nauk 
medycznych – które obejmują znajomość 
struktur i funkcji tkanek, narządów i ukła-
dów organizmu człowieka, teorii i zasad 
biochemii i fi zjologii, biofi zyki, biomecha-
niki i kinezjologii. Takie przygotowanie 
pozwala zrozumieć doskonale zasady 
funkcjonowania organizmu ludzkiego, 
a także oddziaływania środków natural-
nych na żywy organizm. 

W kolejnym roku nauki studenci po-
znają patologię ogólną i główne zmiany 
patofi zjologiczne zachodzące w podstawo-
wych jednostkach chorobowych, zaburze-
niach strukturalnych wywołanych urazem 
lub różnego rodzaju niepełnosprawnością. 
Istotnym elementem tej wiedzy są zasa-
dy programowania oraz postępowania 

usprawniającego we wszystkich działach 
medycyny klinicznej. Po studiach fi zjote-
rapeuta posiada kompetencje do badania, 
oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjo-
nalnej i programowania postępowania 
wspomagającego proces leczniczy. 

Obok nauk medycznych fi zjoterapia 
opiera swą wiedzę również na naukach 
z dziedziny kultury fi zycznej. Przywra-
canie utraconej sprawności lub progra-
mowanie nowej, adaptowanej formy 
aktywności potrzebnej w samorealizacji 
pacjenta niepełnosprawnego musi opierać 
się nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, 
ale również wymaga od fizjoterapeuty 
wyjątkowej sprawności fi zycznej. Wiedza 
i praktyka z zakresu metodyki, form oraz 
technik nauczania ruchu, jak również 
komplementarnych i alternatywnych 
metod postępowania usprawniającego po-
zwala fi zjoterapeutom doskonale znaleźć 
wspólny język z pacjentem szukającym 
rozwiązania dla siebie. 

Kolejną grupą nauk, z których pomocy 
korzysta fi zjoterapia, są nauki behawioral-
ne i społeczne, które pomagają wyjaśnić 
złożoność czynników psychologicznych 
i społecznych wpływających na osobę 
zarówno chorą, jak i zdrową; w komuni-
kacji terapeutycznej z pacjentem i jego 
rodziną. Niełatwo zdobyć autorytet i za-
ufanie cierpiącego człowieka bez podstaw 
psychologii, socjologii czy pedagogiki. 
Te wszystkie obszary wiedzy połączone 
w całość dają fi zjoterapeucie szansę na 
przełamanie bariery między zamkniętym 
światem człowieka chorego a środowi-
skiem i pozwalają na budowę wzajemnej 
relacji, której efektem będzie obopólna 
korzyść i radość tak z otrzymania pomocy, 
jak i z jej świadczenia. 

Joanna Zyznawska 
Dobrze wykształcony fi zjoterapeuta potrafi  nie tylko przynieść ulgę w cierpieniu, ale także w sposób 

konstruktywny zachęcić do tego, aby pacjent mimo swojej niepełnosprawności znalazł cel i sens życia
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TRZEBA POZNAĆ, 
ABY ZROZUMIEĆ

Ważnym elementem procesu na-
uczania na kierunku fi zjoterapia są 

działania zmierzające do wykształcenia 
w studentach właściwej postawy wobec 
ludzi chorych i cierpiących. Szczególnie 
istotne jest nawiązanie prawidłowych 
kontaktów między fizjoterapeutą a pa-
cjentami w różnym wieku. Te kontakty 
są jednym z najważniejszych czynników 
skutecznego leczenia i terapii, mogą stać 
się swoistym partnerstwem opartym na 
wzajemnym wspieraniu się, szacunku i, 
przede wszystkim, zaufaniu.

Dobrze wykształcony fi zjoterapeuta 
potrafi  nie tylko przynieść ulgę w cierpie-
niu, ale także w sposób konstruktywny 
zachęcić do tego, aby pacjent lepiej radził 
sobie z bólem, samotnością, lękiem to-

warzyszącym każdej chorobie, aby mimo 
istnienia niepełnosprawności znalazł cel 
i sens życia.

Działania fizjoterapeuty powinny 
zmierzać nie tylko do poprawy kondycji 
fi zycznej pacjenta i jakości życia ogra-
niczonej chorobą, ale przede wszystkim 
przynosić nadzieję, optymizm, uczyć 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, uczyć pokonywania lęku i bólu, 
samorealizacji, przynosić wiarę w siebie 
i w drugiego człowieka. Aby opiekować 
się człowiekiem chorym, aby mu pomóc, 
trzeba go przede wszystkim zrozumieć. 

Trzeba umieć patrzeć jego oczyma i wie-
dzieć, jak wygląda jego świat.

Zdobywanie wiedzy, umiejętności 
doskonalenia empatii i zrozumienia in-
nych ludzi to istotne elementy kształcenia 
studentów na kierunku fizjoterapia. To 
także podstawowe warunki skutecznej 
terapii leczniczej. Nasi studenci od wielu 
lat zdobywają je, aktywnie uczestnicząc 
w imprezach integracyjnych, sportowych, 
w codziennych zajęciach, we wszystkich 
inicjatywach zmierzających do poprawy 
jakości życia chorych z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.

Na pomoc i wsparcie naszych studen-
tów zawsze można liczyć!

Obok właściwej postawy i empatii 
wobec chorych i mniej sprawnych bardzo 
istotne jest przygotowanie merytoryczne 
i praktyczne naszych studentów. O zakresie 
zdobytej i dobrze wykorzystanej wiedzy 
i umiejętności świadczy nie tylko wysoki 
poziom kształcenia, ale również olbrzymie 
zaangażowanie młodych adeptów sztuki 
fi zjoterapeutycznej w ciągłe pogłębianie 
swoich doświadczeń.

Próbujemy też swoich sił w dziedzinie 
badań naukowych. Nasi studenci wiedzą, 
że fi zjoterapia daje nowe, nieograniczone 
szanse w świecie nauki, stwarzając możli-
wości poznawania i tworzenia coraz to no-
wych, udoskonalonych metod i sposobów 
terapii. Nakreśla nowe kierunki leczenia, 
łamie bariery, dotąd ciężkie do pokonania, 
daje przepustkę do „lepszego, zdrowszego 
i sprawniejszego życia”.

Joanna Zyznawska

Pracownia Kinezyterapii, studenci II roku fi zjoterapii studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 2009/2010

Pracownia Fizykoterapii, studenci II roku fi zjoterapii studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 2009/2010
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Byliśmy obecni i wspieraliśmy organiza-
cję następujących przedsięwzięć:

– piknik integracyjny, odbywający się 
w obiektach KS Bronowianka, a organi-
zowany przez Polskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Sportowe „Sprawni razem” oraz 
Fundację Elektrociepłowni Kraków SA 
„Gorące serce”. Impreza odbywała się 
podczas Tygodnia Osób Niepełnospraw-
nych w ramach akcji „Kocham Kraków 
z wzajemnością”;
– wszystkie imprezy organizowane w ra-
mach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, 
od 2003 roku;
– wszystkie imprezy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 4 przy ul. 
Wietora 7; nasi studenci wzbogacali swoją 
wiedzę w ramach przedmiotu sport osób 
niepełnosprawnych;
– obchody Dnia Dziecka w parku Jordana;
– Festyn Smyka Alergika i obchody Dnia 
Dziecka organizowane przez ZG Polskie-
go Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Cho-
rym na Astmę i Alergię – do 2009 roku;
– codzienne zajęcia ruchowe dzieci nie-
pełnosprawnych; pomagaliśmy im w dro-
dze na zajęcia w Krakowskim Szkolnym 
Ośrodku Sportowym;
– kwesta, podczas której zbieraliśmy pie-
niądze na wyjazdy wakacyjne nad morze 
dla wychowanków Ośrodka;
– kiermasze okolicznościowe, na których 
prezentowane są piękne, własnoręcznie 
wykonane przez osoby niepełnosprawne 
wyroby.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Polepszanie kwalifikacji, szukanie coraz 
lepszych i skuteczniejszych metod lecze-
nia i terapii to główne cele działań edu-
kacyjnych. Udział naszych studentów 
w warsztatach, konferencjach naukowych 
i badaniach nie tylko poszerza ich wiedzę 
specjalistyczną, ale przede wszystkim daje 
ogromną satysfakcję osobistą. Jesteśmy 
bardzo dumni z przedstawicieli naszego 
kierunku zrzeszonych w Studenckim Kole 
Naukowym Fizjoterapii „MEDEOR” oraz 
z ich opiekunów. 

GDZIE BYLIŚMY?

2007 rok 
– I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Mło-
dych Fizjoterapeutów YEAP – AWF War-
szawa
– IV Ogólnopolska Konferencja Studen-
ckich Kół Naukowych Fizjoterapii i Wy-
chowania Fizycznego Na granicy medycy-
ny i kultury fizycznej – AWF Kraków

• Zastosowanie muzykoterapii w opiece 
paliatywnej – przegląd literatury (Damian 
Pasternak, opiekun: dr Sylwia Mętel, Stu-
denckie Koło Naukowe „MEDEOR”)
– I Interdyscyplinarna Konferencja Nauko-
wa Majówka Młodej Fizjoterapii – AM 
Wrocław. Wygłoszona praca: Dolegliwości 
bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa u stomatologów (Jadwiga Le-
wandowska, Agata Masłoń, opiekun: dr 
hab. n. med. Edward Golec, Studenckie 
Koło Naukowe „MEDEOR”)
– Warsztaty Fizjoterapii na Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej Studentów 
Uczelni Medycznych – UJ CM Kraków. Te-
maty i prowadzący:
• Nordic Walking (Bożena Garstka, Damian 
Pasternak, Dominika Kozakiewicz)
• Aktywna rehabilitacja (Anna Noworyta, 
Katarzyna Prymula, Agata Szot, Sabina Dłu-
gosz, Maciej Zięba)
• Relaksacja (Grzegorz Boczkowski, Kata-
rzyna Bukowska, Kamila Bytomska)
• Jak szukać, aby znaleźć – wyszukiwanie 
informacji w naukowych bazach danych 
(Damian Pasternak)
• Bark zamrożony – postępowanie w oparciu 
o elementy techniki PNF (dr Sylwia Mętel)

Od 2008 roku działa też internetowe fo-
rum dyskusyjne SKN Fizjoterapii MEDEOR; 
www.skinfizjoterapii.fora.pl

Lata 2010–2011
• warsztaty „Wykorzystanie metody N.A.P. 
w usprawnianiu dysfunkcji mięśni kulszo-
wo-goleniowych – praktyczny pokaz tech-
nik”. Udział wzięło 30 studentów kierunku 
fizjoterapia w Klinice Rehabilitacji UJ CM 
przy ul. Botanicznej
• warsztaty naukowo-szkoleniowe Proble-
matyka rehabilitacji w wybranych uszko-
dzeniach ośrodkowego i obwodowego 
układu nerwowego; organizator: Studen-
ckie Koło Naukowe „MOTUS” działające 
przy Katedrze Kinezyterapii Wydziału Fi-
zjoterapii AWF w Krakowie pod opieką dr. 
Mariusza Janusza
• warsztaty Kontrola posturalna, prowadzą-
cy: Martina Schindler – instruktor zaawan-
sowany metody PNF.

Wyróżnienie
Na konferencji naukowej w Warszawie 
zostało przyznane wyróżnienie dla pracy 
członkini Koła Naukowego Agnieszki Bud-
lak, studentki I roku studiów magisterskich 
drugiego stopnia, opiekun naukowy: dr Syl-
wia Mętel.

Opracowała Joanna Zyznawska
 

2008 rok 
– Warsztaty Ergonomia pracy fizjoterapeuty
– II Sesja Fizjoterapii na Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Studentów Uczelni 
Medycznych – UJ CM Kraków. Instytut Fi-
zjoterapii był organizatorem tego spotkania. 
Podczas sesji fizjoterapii zaprezentowaliśmy 
referaty:
• Zaburzenia funkcji kończyn dolnych 
u biegaczy (Magdalena Ruszczyk, Bożena 
Garska, opiekunowie: dr Jarosław Brudnicki, 
mgr Małgorzata Kubicz-Chachurska, prof. 
Tadeusz Niedźwiedzki. Studenckie Koło Na-
ukowe „MEDEOR” przy Instytucie Fizjotera-
pii); I nagroda!
• Wpływ uczestnictwa w obozie aktywnej 
rehabilitacji na umiejętność pokonywania 
barier architektonicznych przez osoby po 
urazie rdzenia kręgowego (Anna Noworyta, 
Katarzyna Prymula, opiekunowie: dr Sylwia 
Mętel, mgr Jadwiga Pociask. Studenckie 
Koło Naukowe „MEDEOR” przy Instytucie 
Fizjoterapii UJ CM)
• Wpływ zajęć z jogi na nastrój kobiet po 
mastektomii (Katarzyna Prymula, Anna 
Noworyta, Jadwiga Kubica, opiekunowie: 
dr Joanna Zyznawska, mgr Maria Czubała. 
Studenckie Koło Naukowe „MEDEOR” przy 
Instytucie Fizjoterapii UJ CM)
• Wpływ hipoterapii na wyniki usprawniania 
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 
(Agnieszka Rudź-Krupińska, Alicja Sowiźrał, 
Maria Lorys, Grzegorz Boczkowski, Walde-
mar Zawada, opiekun: dr hab. Marek Pienią-
żek. Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji 
Ruchowej „Szansa” przy AWF w Krakowie, 
Studenckie Koło Naukowe „MEDEOR” przy 
Instytucie Fizjoterapii UJ CM)
• Ocena równowagi statycznej u osób upra-
wiających snowboard w oparciu o Standing 
Stork Test (Monika Zugmuntowicz, opie-
kun: dr hab. Edward Czerwiński. Studenckie 
Koło Naukowe „MEDEOR” przy Instytucie 
Fizjoterapii UJ CM)
• Dolegliwości bólowe odcinka lędźwio-
wo-krzyżowego kręgosłupa u stomatolo-
gów (Jadwiga Lewandowska, Agata Masłoń, 
opiekun: dr hab. n. med. Edward Golec. 
Studenckie Koło Naukowe „MEDEOR”); 
II nagroda
• Ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa 
u kobiet ciężarnych i będących w połogu 
(Dominika Kozakiewicz, opiekun: dr Barba-
ra Prażmowska. Studenckie Koło Naukowe 
„MEDEOR”)
• Wybrane metody fizjoterapii w leczeniu 
napięciowych bólów głowy, związanych 
z występowaniem zaburzeń czynnościo-
wych układu stomatognatycznego (Piotr Ka-
zana, opiekun: dr n. med. Małgorzata Pihut. 
Studenckie Koło Naukowe „MEDEOR”)
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□ Dlaczego wybrali Państwo studia na kierunku fi zjoterapia? 
Czy dokonując tego wyboru, kierowali się Państwo możliwoś-
cią podjęcia pracy w konkretnym miejscu?

■ Tomasz Czorny (lat 24): Mój wybór kierunku studiów był 
podyktowany zainteresowaniem medycyną i fi zjologią czło-
wieka. Jednym z zasadniczych powodów 
wyboru fi zjoterapii była chęć studiowania 
kierunku pokrewnego dla kierunku lekar-
skiego, który studiowałem na Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym w Katowi-
cach, a z którego zrezygnowałem po 
trzecim semestrze z powodów osobistych. 
Wybierając studia z zakresu fi zjoterapii, 
nie kierowałem się możliwością pracy w  
konkretnym miejscu, ponieważ jestem 
świadomy trudności zawodowych, na 
jakie napotykają młodzi fi zjoterapeuci. 
Jestem otwarty na możliwość pracy 
kontraktowej, a co za tym idzie – pracy 
w różnych placówkach.

■ Karolina Węglarz (lat 21): Kierunek wybrałam, można powie-
dzieć, przypadkowo. Tak jak wielu moich kolegów, na początku 
startowałam na medycynę, rezerwowo złożyłam również podanie 
na pielęgniarstwo oraz właśnie na fi zjoterapię. I tak znalazłam się 
tutaj. Muszę przyznać, że wybierając ten kierunek, nie wiedziałam 
właściwie nic o tym zawodzie. Z miesiąca na miesiąc moja wie-
dza w tym zakresie się poszerzała i mimo 
początkowo sceptycznego nastawienia 
w końcu spodobało mi się.

■ Karol Piotrowski (lat 21 lat): Po-
czątkowo fizjoterapia kojarzyła mi 
się głównie z masażami leczniczymi, 
zacząłem więc szukać dodatkowych 
informacji dotyczących tego kierunku 
i muszę przyznać, że od razu wydał mi 
się ciekawy. Grając w siatkówkę, mia-
łem kontakt z wieloma fi zjoterapeutami, 
którzy niejednokrotnie pomagali mi 
stanąć na nogi. I tak ten kierunek jeszcze 

POSTĘP TERAPEUTYCZNY 
W PROCESIE LECZNICZYM 
Rozmowa z Tomaszem Czornym, Karoliną Węglarz, Karolem Piotrowskim, 
studentami III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku fizjoterapia 

bardziej mnie zainteresował, ponieważ właśnie dzięki fi zjote-
rapii w krótkim czasie odzyskałem sprawność. Przed maturą 
wahałem się trochę pomiędzy medycyną a właśnie fi zjoterapią, 
ale następne spotkania z fi zjoterapeutami, którzy „naprawiali 
mnie”, skłaniały mnie jeszcze bardziej do wyboru tego kie-
runku. Z racji tego, że od najmłodszych lat jestem związany 

ze sportem, chciałbym pracować w klubie 
sportowym.

□ Co jest dla Państwa najbardziej intere-
sujące w zawodzie fi zjoterapeuty, a czego 
się Państwo obawiają? 

■ T.C.: W zawodzie fi zjoterapeuty najbar-
dziej fascynujący jest dla mnie postęp tera-
peutyczny w procesie leczniczym pacjenta, 
który następuje pomimo braku zastosowania 
zabiegów ingerujących w ciało na poziomie 
chirurgicznym lub zaawansowanej farmako-
terapii. Składowe fi zjoterapii, takie jak ma-

saż i kinezyterapia, uruchamiają za pomocą właściwych technik 
manualnych procesy regeneracji i mobilizacji organizmu. Trzecia 
składowa fi zjoterapii, którą jest fi zykoterapia, wykorzystuje 
stosunkowo łagodne czynniki fi zyczne, wykazujące różnorodne 
działanie biologiczne. W fi zjoterapii interesuje mnie również, 
oprócz wyżej wymienionych, element psychologiczny i kontakt 
z pacjentem, bez którego cały proces terapeutyczny może być 
skazany na niepowodzenie. Siła woli pacjenta, motywacja i chęć 

wyzdrowienia to, moim zdaniem, podsta-
wa w sukcesie terapeutycznym.

Jeśli chodzi o obawy, to jest to przede 
wszystkim podejście naszego społeczeń-
stwa, gdzie najczęściej przyrównuje się 
fi zjoterapeutę do masażysty. Jako naród 
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że 
z każdym problemem medycznym udaje-
my się po poradę do lekarza, a tymczasem 
z częścią problemów niewymagających 
interwencji specjalistycznej z powodze-
niem poradzi sobie wykwalifikowany 
fizjoterapeuta. Jeszcze jedną obawą 
charakterystyczną dla tej profesji jest 

Tomasz Czorny

Karolina Węglarz
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z pewnością niezbyt zaszczytna pozycja ekonomiczna, jednak 
nie ma sensu dłuższe rozwodzenie się na ten temat, gdyż jest to 
przypadłość całej polskiej służby zdrowia.

■ K.W.: Najbardziej interesujące są chyba dwa momenty w trakcie 
terapii. Sam początek, gdy dopiero musimy rozplanować program 
rehabilitacji danej osoby, czyli wszelkie ćwiczenia 
i zabiegi, a następnie moment przełomowy, w któ-
rym potrafi my dostrzec wyraźną poprawę w stanie 
zdrowia pacjenta. Jest to najbardziej podnosząca na 
duchu i motywująca do dalszego działania chwila.
Nie jest to tylko swego rodzaju zwycięstwo dla 
pacjenta, ale również dla samego fi zjoterapeuty. 

■ K.P.: Najbardziej interesujące jest spotykanie 
nowych ludzi i „usprawnianie” ich, obserwacja 
postępów w leczeniu w dość krótkim czasie i to, 
że sam tworzę swój warsztat do pracy i mogę 
zmieniać jego narzędzia w zależności od tego, jak 
wpływają one na pacjenta. Najprzyjemniejsza jest 
chyba wdzięczność pacjenta za pomoc, ale satys-
fakcję daje także bieżąca współpraca pacjenta z fi zjoterapeutą 
i stosowanie się do zaleceń.

□ Czy planują Państwo specjalizację w jakiejś konkretnej 
dziedzinie fi zjoterapii?

■ T.C.: Spośród specjalizacji z dziedzin klinicznych pasjonują 
mnie ortopedia, reumatologia i neurologia. Ale chciałbym spe-
cjalizować się w dziedzinie fi zjoterapii sportowej. Mimo że urazy 
sportowe są najczęściej poważne i trudne w rehabilitacji, mam 
silną motywację, aby wykonywać ten właśnie zawód. Sportowiec 
jest pacjentem, który musi wyzdrowieć, aby osiągać sukcesy, 
zatem współpracuje z fi zjoterapeutą i sam ciężko pracuje, aby 
osiągnąć sprawność.

■ K.W.: Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy by mnie najbardziej 
interesowali, to byliby to pacjenci przede wszystkim neurolo-
giczni. Dla nich rehabilitacja jest czymś tak niezbędnym jak 
powietrze, w większości są niesamowicie zmobilizowani do 
walki z kolejnymi przeszkodami, które stoją im na drodze do 
powrotu do zdrowia.

■ K.P.: Jak już wcześniej wspomniałem, w planach mam spe-
cjalizowanie się w kierunku medycyny sportowej. Praca ze spor-
towcami podoba mi się z tego względu, że mają oni szczególne 
zacięcie do tego, by wyzdrowieć szybko, dlatego zazwyczaj 
potrafi ą w pełni zaufać fi zjoterapeucie i w pełni współpracować 
z nim. 

□ Jak oceniają Państwo przebieg swoich studiów? Co było 
szczególnie satysfakcjonujące, a co wymaga zmiany lub 
uzupełnienia? 

■ T.C.: Jestem zadowolony z dotychczasowego przebiegu stu-
diów. Równowaga między zajęciami teoretycznymi a praktycz-
nymi jest odpowiednia, chociaż byłoby jeszcze lepiej, gdyby na 
wszystkich zajęciach klinicznych wprowadzić więcej zajęć semi-
naryjnych, polegających na omawianiu konkretnych przypadków 

chorobowych i planowaniu krótko- lub długoterminowego pro-
cesu terapeutycznego. Dodatkowo chętnie dodałbym do naszego 
programu studiów przedmiot dający nam umiejętność interpretacji 
badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Oczywiście, uczymy 
się cech charakterystycznych chorób na zajęciach z poszczegól-
nych przedmiotów klinicznych, jednak przydałby się tego typu 

przedmiot interdyscyplinarny.

■ K.W.: Szczególnie zadowolona jestem z przepro-
wadzonych zajęć kierunkowych typu kinezyterapia, 
metodyka nauczania ruchu, masaż, fi zykoterapia. 
Na nich rzeczywiście bardzo dużo się nauczyliśmy 
i szczególnie warto podkreślić, że zostały dobrze 
przygotowane. Poza tym różnorodność zajęć spra-
wia, że każdy znajdzie coś, co mu się spodoba. 
Dużo również wynosimy z praktyk wakacyjnych. 
Jednak praktyki nie są bez wad – uniemożliwiają 
nam podjęcie pracy wakacyjnej, ponieważ wiele 
ofert wymaga pełnej dyspozycyjności. Kolejnym 
mankamentem jest ich długość – można by je skró-
cić do czterech tygodni zamiast pięciu. Na pewno 

zmieniłabym liczbę godzin zajęć. Obecnie nasze harmonogramy 
są tak bardzo przepełnione, że odbija się to na naszym zdrowiu. 
Zajęcia teoretyczne, praktyczne i fi zyczne poprzeplatane są 
przerwami, których czas idealnie został wyliczony na przejazd 
z zajęć na jednym końcu Krakowa na kolejne na drugim. W ten 
sposób jesteśmy w ciągłym biegu przez cały dzień. Może dobrym 
rozwiązaniem byłoby takie pogrupowanie zajęć, aby w jednym 
dniu odbywały się one w jednym miejscu Krakowa. W ten sposób 
oszczędzalibyśmy czas na dojazdach.

■ K.P.: Jestem zadowolony ze studiów, aczkolwiek, jak każdy 
chyba student, mam do nich małe zastrzeżenia. Jest to związane 
głównie z dużą liczbą zajęć i małą ilością czasu wolnego. Zajęcia 
mamy w różnych częściach Krakowa, więc dojazd tam zajmuje 
trochę czasu. Mogę ponarzekać też trochę na to, że bloki zajęć są 
ogromne. Niejednokrotnie w ciągu tygodnia zaczynamy zajęcia 
o 8 rano i kończymy je o 20, z małą przerwą między nimi na 
przemieszczenie się z punktu A do punktu B. Dlatego wolałbym 
studiować na jednolitych studiach magisterskich, gdzie byłoby 
więcej czasu na przerobienie materiału niż teraz. Wiele osób 
narzeka też na to, że brakuje im czasu na zajęcia dodatkowe. I rze-
czywiście, coś w tym jest, chociaż ja staram się mimo wszystko 
rozwijać też swoje pasje.

□ Gdzie w trakcie studiów odbywają Państwo praktyki i jak 
to wygląda?

■ T.C.: Dotąd system praktyk na naszej Uczelni jest, moim zda-
niem, bardzo dobrze zorganizowany. Zajęcia praktyczne stanowią 
składową część przedmiotów klinicznych podczas roku akademi-
ckiego i prowadzone są w szpitalach i klinikach specjalistycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Krakowa. Dodatkowo 
mamy praktyki śródroczne pod koniec II roku z zakresu masażu, 
ortopedii i reumatologii; każde w formie tygodniowego bloku 
zajęciowego. Uczestniczymy również w praktykach wakacyjnych: 
po I roku praktyka pielęgniarska oraz jako asystent fi zjoterapeuty 
(wprowadzenie do kinezyterapii), po II roku studiów praktyka 
fi zykoterapeutyczna oraz praktyka kinezyterapeutyczna. Har-

Karol Piotrowski
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fi zjoterapeutą sportowym. Nie ulega wątpliwości, że mam zamiar 
uzyskać tytuł  magistra fi zjoterapii. Dodatkowo, jeżeli na terenie 
Krakowa uzyskałbym satysfakcjonującą mnie pracę, to z chęcią 
kontynuowałbym naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w celu 
uzyskania tytułu doktora.

■ K.W.: Plany na przyszłość? W Polsce ciężko jest wyżyć za 
pensje, które proponowane są fi zjoterapeutom w placówkach 
publicznych. Już samo znalezienie pracy stanowi nie lada wy-
zwanie. Pracodawcy szukają osób z wyższym wykształceniem, 
znających najlepiej trzy języki, mających ukończone kilka kursów 
i co  najważniejsze – ze stażem pracy (najlepiej dwuletnim). Przy  
takich wymaganiach, będąc zaraz po studiach – na rynku pracy nie 
mam szans, dlatego też planuję wyjazd za granicę. Tam, oprócz 
podszkolenia języka, zdobędę tak upragnione przez przyszłych 
pracodawców doświadczenie zawodowe i, nie ma co ukrywać, 
zarobki również odgrywają tutaj znaczącą rolę.  

■ K.P.: Na razie moje plany dotyczą najbliższego roku, muszę zdać 
egzamin licencjacki i dostać się na studia magisterskie, a potem 
zobaczymy.

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wojnar

monogram praktyk i ich miejsce są zapewnione przez naszych 
koordynatorów przedmiotów.

■ K.W.: Praktyki odbywamy w przeróżnych placówkach na 
terenie Krakowa. Rozpoczynamy pracę o godzinie 8 rano i koń-
czymy o 14. Wykonujemy wszystko to, co należy do obowiązków 
fi zjoterapeuty, oczywiście pod nadzorem naszych koordynatorów. 
Zakres obowiązków uzależniony jest od charakteru odbywanej 
praktyki, chociaż najczęściej wygląda to tak, że wykonujemy 
pracę, która w danej chwili jest do zrobienia. Jak już mówiłam, 
jesteśmy w stanie wiele się na nich nauczyć.

■ K.P.: Jeśli chodzi o praktyki, muszę przyznać, że jestem bar-
dzo zadowolony, ponieważ Uczelnia dba o to, by nie zamknąć 
nas w samej suchej teorii. Mamy praktyki po I roku, w trakcie 
II roku i w przerwie wakacyjnej oraz w trakcie trzeciego roku. 
Poza tym większość zajęć odbywa się w szpitalach klinicznych, 
gdzie oprócz zajęć teoretycznych mamy zajęcia praktyczne, 
w czasie których możemy pracować bezpośrednio z pacjentem. 
Jest tego sporo.

□ A plany zawodowe na przyszłość?

■ T.C.: Trudno po II roku studiów mówić o planach zawodowych 
na przyszłość. Jak już wcześniej wspomniałem, chciałbym zostać 

W Krakowie w dniach 12–13 kwietnia 2012 roku odbędzie się Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii. 
W ramach konferencji będzie można wysłuchać wykładów wybitnych specjalistów z dziedzi-
ny rehabilitacji w reumatologii, ortopedii, neurologii i pulmonologii. Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Wydział Nauk i Zdrowiu UJ CM.

Tematyka konferencji:
– współczesne wyzwania rehabilitacji w chorobach układu oddechowego
– rehabilitacja w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i mukowiscydozie
– monitorowanie przebiegu i skuteczności rehabilitacji w chorobach układu oddechowego
– aktualne problemy fizjoterapii wobec zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi
– zadania fizjoterapii układu ruchu w związku z rosnącą populacją osób starszych 
– choroby degeneracyjne układu nerwowego wyzwaniem dla neurorehabilitacji
– działania profilaktyczne i lecznicze w chorobach narządu ruchu okresu rozwojowego
– komplementarne i alternatywne metody współczesnej fizjoterapii
– rola fizjoterapii w poprawie jakości życia pacjentów onkologicznych i paliatywnych
– znaczenie balneoklimatologii we współczesnej fizjoterapii
– kierunki rozwoju dzisiejszej fizjoterapii
– rehabilitacja społeczna i zawodowa a problem niepełnosprawności
– osiągnięcia współczesnej techniki w służbie rehabilitacji – nowoczesny sprzęt ortopedyczny 
   i rozwiązania w przemyśle motoryzacyjnym.

JAGIELLOŃSKA WIOSNA FIZJOTERAPII
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□ W maju tego roku studenci Zakładu Ratownictwa Medycz-
nego, którym od 2005 roku Pan kieruje, okazali się najlepsi 
w Polsce. Notabene, już po raz drugi zwyciężyli w zawodach 
organizowanych od 2010 roku wśród uczelni medycznych pub-
licznych i niepublicznych w naszym kraju. To powód do dumy. 

■ Bardzo się cieszę z tego sukcesu. Pierwsze zawody w ratow-
nictwie medycznym odbyły się w ubiegłym roku w Łodzi, gdzie 
zespół naszych studentów triumfował. 
Zadecydowano wówczas, że organizacja 
następnych zawodów zostanie powie-
rzona zwycięskiej drużynie, dlatego też 
tegoroczne zawody odbyły się w Kra-
kowie. Nasi studenci, głównie II i III 
roku, wraz z opiekunką koła naukowego 
mgr Urszulą Drabik dołożyli starań, by 
kilkudniowe zmagania drużyn zrealizo-
wane zostały na najwyższym poziomie. 
Z satysfakcją i dumą mogę stwierdzić, 
że nasi studenci stanęli na wysokości 
zadania. Uczestniczyli w zawodach, ale 
zadecydowali, że jako organizatorzy nie 
będą klasyfi kowani. Mimo tego uzyskali 
największą liczbę punktów, które w osta-
tecznej klasyfikacji dałyby im zdecy-
dowanie pierwsze miejsce. Ich postawa 
i zaprezentowane umiejętności świadczą 
o tym, że są świetnie wyszkoleni. Warto 
też dodać, że zawody stały się doskonałą 
promocją zarówno Uczelni, jak i Krako-
wa, bo odbywały się w różnych miejscach 
publicznych miasta: na Małym Rynku, 
w ogrodzie botanicznym, w Centrum 
Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM przy 
ul. św. Łazarza, nad zalewem w Kryspinowie, a także na terenie 
kompleksu sportowego TS Wisła przy ul. Reymonta oraz terenie 
Muzeum Lotnictwa przy al. Jana Pawła II – budząc zaintereso-
wanie krakowian i turystów. 
□ Zawody nie są jednak jedynym przedsięwzięciem, w jakie 
angażują się studenci Zakładu Ratownictwa Medycznego. 
Jakie inne akcje realizowane są z ich udziałem?

■ Takich przedsięwzięć jest sporo. W tym roku, na przykład, 
organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócili 
się do naszych studentów o pomoc w zrealizowaniu imprez 
prozdrowotnych w hipermarketach. Podczas tych akcji studenci 
pokazywali elementy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak 
również dokonywali pomiarów ciśnienia czy badali poziom 
glukozy we krwi. 

POWOŁANIE I ZAWÓD
Rozmowa z prof. Ryszardem Gajdoszem, lekarzem anestezjologiem i specjalistą w intensywnej terapii, 
prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Ponadto aktywność naszych studentów przejawia się także 
podczas organizacji corocznych Festiwali Nauki w Krakowie, 
w ramach których przygotowują, między innymi, pokazy ra-
townictwa medycznego.

Wiele przedsięwzięć realizowanych jest także w ramach 
działalności kół naukowych. Co roku organizowane są, na 
przykład, kongresy naukowe studentów nauk medycznych, 
które odbywają się z udziałem władz uczelni. Ostatni taki kon-

gres miał miejsce w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej „Manggha”. 

□ Ratownictwo medyczne to bardzo 
młoda specjalność, przed którą 
otwierają się ciekawe perspektywy 
rozwoju. Na razie jednak są to stu-
dia licencjackie, jednostopniowe. 
Przewodniczy Pan Komisji Progra-
mowej Wydziału Nauk o Zdrowiu 
UJ CM. Czy w niedługim czasie 
będzie możliwe dalsze kształcenie 
na tym kierunku?

■ Na razie, faktycznie, takiej 
możliwości nie ma. Zależy to bo-
wiem od decyzji ministerstwa. Ale 
sądzę, że dalsze kształcenie w ra-
townictwie medycznym już niedługo 
stanie się faktem. Absolwenci tego 
kierunku z tytułem licencjata po-
woli zastępują lekarzy w karetkach 
pogotowia ratunkowego, na razie 
tych podstawowych, ale wkrótce 
dotyczyć to będzie również tych 
specjalistycznych. Lekarz, którego 

wyszkolenie jest o wiele droższe, powinien pracować w szpi-
talu i przychodni. Tak jest to zorganizowane i doskonale funk-
cjonuje w wielu krajach na świecie, na przykład w Stanach 
Zjednoczonych. 

Chciałbym jednak podkreślić, że młodzi ludzie po licen-
cjacie z ratownictwa medycznego mają możliwość dalszego 
kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, i to bez 
konieczności uzupełniania dotychczasowego wykształcenia 
wakacyjnymi kursami. Podczas trzyletniego szkolenia zaliczają 
bowiem 3800 godzin, realizując około 60 procent przedmiotów 
z zakresu zdrowia publicznego. Mają więc otwartą drogę do 
studiów drugiego stopnia na tym kierunku. Wiemy o tym, że 
są to bardzo ambitni ludzie, pasjonaci, którzy chcą poszerzać 
swoją wiedzę, dlatego tak dostosowaliśmy nasze programy, 
by im to umożliwić. 
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□ Czy jeszcze w jakiś inny sposób Wydział Nauk o Zdrowiu 
promuje ambitnych młodych ludzi z pasją?

■ Na Wydziale ufundowana została przez panią dziekan nagroda 
za najlepsze prace magisterskie. Ich autorom proponujemy dalsze 
kształcenie, czy to w formie studiów doktoranckich, czy doktoratu 
z wolnej stopy. Wiele osób korzysta z tego. Sam jestem promoto-
rem przynajmniej czterech prac pań pielęgniarek, które już kończą 
dysertacje doktorskie i przygotowują się do publicznej obrony, 
a zostały zrekrutowane właśnie poprzez analizy ich świetnych 
prac magisterskich. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że bar-
dzo cieszy fakt, że w zakresie pielęgniarstwa oprócz doktoratów 
pojawiają się także habilitacje i profesury.

□ W przyszłym roku Wydział Nauk o Zdrowiu będzie ob-
chodził 15-lecie swojego istnienia. Jak na przestrzeni lat 
zmieniał się proces kształcenia w tej jednostce? Jakie są plany 
rozwoju, jeśli chodzi o powstawanie nowych kierunków czy 
specjalności?

■ W historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który rozpoczyna 
właśnie 648. rok akademicki, 15 lat to niewiele. Jednak z punktu 
widzenia Wydziału Nauk o Zdrowiu 15-lecie to duży jubileusz, 
bo duże jest tempo rozwoju tej jednostki. 

Początki były skromne, ale stopniowo powstawały nowe 
kierunki kształcenia, by wymienić fi zjoterapię, której nie było 
przy otwieraniu Wydziału, a także inne specjalności w obrębie 
zdrowia publicznego, jak chociażby właśnie ratownictwo me-
dyczne, które z biegiem lat wzmocniło swoją pozycję. W tym 
miejscu warto przypomnieć, że Zakład Ratownictwa Medycznego 
początkowo istniał w strukturach Instytutu Pielęgniarstwa, potem 
był w Instytucie Zdrowia Publicznego, a od 2007 jest samodzielną 
jednostką.

Podczas spotkań Rady Wydziału i kolegiów dziekańskich 
analizujemy, na jakie kierunki wzrasta zapotrzebowanie, a na jakie 
maleje. Stworzenie nowego kierunku wymaga oczywiście ram 
prawnych, spełnienia odpowiednich kryteriów, przygotowania 
programów nauczania, co następnie musi zostać zaakceptowane 
przez odpowiednie komisje, Radę Główną Szkolnictwa Wyższego 
i Ministerstwo. Teraz właśnie jesteśmy na etapie przygotowywania 
Wydziału do kształcenia w elektroradiologii – bardzo ciekawego 
kierunku, na który jest duże zapotrzebowanie medyczne. 

Szkoda, że uczelnie nie mają pełnej samodzielności w kształ-
towaniu programów nauczania. Obecnie, zarówno na uczelniach 
publicznych, jak i niepublicznych, obowiązują oparte na wymo-
gach unijnych standardy ministerialne, które jednak nie zawsze 
w pełni odpowiadają potrzebom naszego rynku. Autonomia 
uczelni w tym zakresie byłaby tu niezwykle przydatna, bo umoż-
liwiłaby modyfi kację programów nauczania, na przykład na kie-
runkach takich jak ratownictwo medyczne, położnictwo czy pie-
lęgniarstwo. W czym rzecz? Otóż na trzech latach pielęgniarstwa 
realizowany jest program liczący prawie 4800 godzin, studenci 
Wydziału Lekarskiego w ciągu sześciu lat kształcenia mają około 
5900 godzin. Proszę zwrócić uwagę na dysproporcję. Studenci 
pielęgniarstwa, by zrealizować program, muszą mieć zblokowane 
zajęcia, które trwają nawet 10 godzin dziennie. Uczelnia, mając 
większą autonomię, mogłaby temu zaradzić, na przykład poprzez 
zmniejszenie liczby godzin niektórych przedmiotów. W zamian 
można by zaoferować studentom większą liczbę godzin zajęć 

praktycznych. Swego czasu pojawiła się nawet propozycja, aby 
studia pielęgniarskie licencjackie wydłużyć z sześciu do siedmiu 
semestrów. 

Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż studenci pie-
lęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego odbywają 
praktyki w szpitalach, na oddziałach intensywnej terapii, oddziałach 
ratunkowych, na blokach operacyjnych czy blokach porodowych. 
A w tych miejscach muszą być podzieleni na niewielkie 3–4-
-osobowe grupy, co przy skromnej bazie klinicznej, jaką obecnie 
posiadamy, jest pewnym problemem organizacyjnym, a ponadto 
generuje dodatkowe koszty, związane, między innymi, z podpisy-
waniem umów z innymi krakowskimi szpitalami. Obecnie mamy 
zaledwie dwie kliniki: Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu, znajdującą się w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika 
Rydygiera, oraz Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej w Krakowskim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Niewielką Klinikę 
Rehabilitacji wykorzystujemy w ograniczonym zakresie.

Przy zwiększeniu bazy klinicznej i otwarciu nowych klinik 
i katedr moglibyśmy szkolić więcej ratowników medycznych, 
na których jest w Polsce zapotrzebowanie. Obecnie na tych 
studiach mamy limit 50 osób. Poza tym w zakresie ratownictwa 
medycznego moglibyśmy również otworzyć studia niestacjo-
narne, których obecnie w Collegium Medicum nie prowadzimy 
z powodu ograniczeń bazowo-lokalowych. Zrozumienie naszych 
problemów przez władze Uczelni, w tym przede wszystkim 
prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Wojciecha Nowaka, 
i chęć ich rozwiązania pozwala mieć nadzieję, że za dwa, może 
trzy lata sytuacja ta zmieni się na lepsze, a nasi studenci będą 
mieć łatwiejszy dostęp do kształcenia praktycznego. 

□ Jest zapotrzebowanie na ratowników, fi zjoterapeutów, 
pielęgniarki, położne. Jednak, jak wiadomo, absolwenci tych 
kierunków napotykają czasem na pewne trudności ze znale-
zieniem pracy w swoich zawodach. 

■ Dzieje się tak, między innymi, dlatego, że dyrektorzy szpitali, 
mimo że mają niedobory etatowe, ze względów fi nansowych nie 
zatrudniają do poziomu norm unijnych, które dokładnie określa-
ją, ile pielęgniarek ma się opiekować jaką grupą pacjentów; na 
przykład, na oddziałach intensywnej terapii normy przewidują 
jedną pielęgniarkę na jedno łóżko. W Polsce jedna pielęgniarka 
przypada na dwa łóżka. Przy czym – mówiąc obrazowo – jedno 
łóżko w intensywnej terapii równa się 10 łóżkom na innych 
oddziałach, w sensie zaangażowania pracy pielęgniarskiej. 
Niewątpliwie jednak w najbliższych latach sytuacja ta musi się 

J.
 S

a
w

ic
z

Prof. Ryszard Gajdosz podczas rozdania nagród 
w Zawodach Ratownictwa Medycznego 
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zmienić. Jeżeli chodzi o ratownictwo, to nasi absolwenci znajdują 
pracę głównie w karetkach pogotowia ratunkowego, szpitalnych 
oddziałach ratunkowych, stacjach powiadamiania ratunkowego, 
ale również w ratownictwie wodnym czy górskim. Tu jest duże 
zapotrzebowanie. Nieco trudniejsza sytuacja w sensie zatrudnie-
nia może wystąpić w obrębie niektórych specjalności zdrowia 
publicznego, ale młodzi ludzie doskonale o tym wiedzą, czego 
dowodem jest ostatnia rekrutacja, podczas której na tym kierunku 
w pierwszym naborze nie było pełnego obłożenia. W przypadku 
innych kierunków, takich jak na przykład ratownictwo medyczne, 
takiego problemu nie ma. 

□ Czy są kierunki realizowane w języku angielskim?

■ Całego kierunku w języku angielskim nie mamy, natomiast na 
drugim stopniu kształcenia w języku obcym, najczęściej w języku 
angielskim, realizowany jest jeden przedmiot w obrębie każdego 
kierunku. 

Ponadto na drugim stopniu w Instytucie Zdrowia Publiczne-
go w języku angielskim działają dwuletnie magisterskie studia 
Europubhealth dla studentów zagranicznych. Prowadzone są one 
we współpracy z University of Sheffi eld, Andalusian School of 
Public Health, University of Granada oraz French School of Public 
Health EHESP.

□ Ilu obcokrajowców studiuje na Wydziale?

■ Na naszym Wydziale kształcą się studenci z różnych stron świata. 
Są młodzi ludzie z Kanady, Kolumbii, Panamy, Peru, Hiszpanii, 
Niemiec, Rosji, Indii. W sumie jest ich dziesięciu.

 
□ Wielu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu wyjeżdża na 
zagraniczne staże i stypendia w ramach realizacji jednego, 
a nawet dwóch semestrów. Dokąd najczęściej wyjeżdżają?

■ Najczęściej są to wyjazdy do krajów europejskich, realizowane 
w ramach programu Erasmus, ale nie tylko. Wydział prowadzi 
także wymiany z dwiema uczelniami z Australii: Deakin University 
oraz Griffi th University. Studenci wyjeżdżają do tych ośrodków na 
jeden lub dwa semestry. Staramy się tak dopasowywać programy, 
by realizacja zajęć w Australii była podobna do naszych. Studenci 
mają też możliwość przejścia na indywidualny tok studiów. Na 
posiedzeniach Komisji Dydaktycznej, której jestem członkiem, 
prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania zwraca uwagę, 
by ułatwiać studentom zaliczanie tej części praktyki, którą odbyli 
za granicą. 

Takie wyjazdy pozwalają na poznanie innych ośrodków kształ-
cenia, innych szpitali, innych sposobów dochodzenia do pewnych 
umiejętności, innej struktury organizacyjnej, a jednocześnie umoż-
liwiają szlifowanie języka, zdobywanie doświadczenia.

□ Czy to prawda, że na ratownictwie medycznym studiuje 
więcej kobiet niż mężczyzn?

■ To prawda, jednak nie jest to jakaś duża różnica. Z kolei na 
wybitnie sfeminizowane kierunki, takie jak pielęgniarstwo czy po-
łożnictwo, z każdym rokiem zgłasza się coraz więcej mężczyzn. Bo 
studia na kierunkach, o których mówimy, to najczęściej powołanie. 
Przypominamy jednak naszym studentom, że oprócz powołania 

trzeba mieć dobry zawód. Bo tylko taki konglomerat daje poczucie 
bezpieczeństwa i satysfakcję w pracy.

□ Jaki jest krąg Pana zainteresowań naukowo-badawczych?

■ Moje zainteresowania naukowo-badawcze związane są głównie 
ze specjalnością medyczną, którą reprezentuję, a więc anestezjo-
logią i intensywną terapią. Zajmuję się zastosowaniem metod 
immunologicznych u pacjentów w stanach najcięższych, oceną 
odporności u chorych w stanach najcięższych, techniką analgezji 
regionalnej z użyciem ultrasonografi i, a także leczeniem bólu. 
W kręgu moich zainteresowań naukowych znajduje się również 
leczenie ciężkich powikłań septycznych, czyli ciężkiej sepsy.

□ A w zakresie ratownictwa medycznego?

■ W zakresie ratownictwa specjalizuję się w urazach czaszkowo-
-mózgowych, a także urazach klatki piersiowej. Jestem właśnie 
promotorem pracy doktorskiej jednej z pielęgniarek, która pisze 
o jakości życia po urazach czaszkowo-mózgowych. To bardzo 
ciekawe badania, które realizują pielęgniarki, a czasami też i ra-
townicy medyczni. 

□ Jest Pan również współautorem podręczników dla studen-
tów.

■ To prawda. Właśnie skończyłem korektę rozdziału dotyczącego 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej do drugiego wydania pod-
ręcznika Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa dla studentów 
studiów medycznych.

W kilku innych podręcznikach, między innymi w Medycynie 
bólu napisanej pod redakcją krakowskich profesorów Jana Dobro-
gowskiego i Jerzego Wordliczka, byłem autorem rozdziałów. 

□ Jak udaje się Panu godzić pracę lekarza, pracę badawczą 
z zajęciami dydaktycznymi i obowiązkami prodziekana?

■ Jak każdy lekarz, muszę pracować w swoim zawodzie, dlatego 
że poprzez niepraktykowanie przez pięć lat straciłbym prawo 
wykonywania zawodu. Nie robię jednak niczego na siłę. Lubię 
swoją pracę. Pouczający jest dla mnie zarówno kontakt z pa-
cjentami, jak i zajęcia ze studentami. Niezwykle sobie to cenię. 
Oczywiście, trudno jest wszystkie obowiązki połączyć, bo sam 
etat w szpitalu to minimum 160 godzin miesięcznie, a mnie 
dochodzi jeszcze praca na sali operacyjnej na oddziale inten-
sywnej terapii oraz dyżury lekarskie. Ale nie narzekam. Jako 
prodziekan mam, co prawda, mniej godzin dydaktycznych do 
realizacji, ale za to dużo więcej obowiązków organizacyjnych, 
jak choćby uczestnictwo w różnych uczelnianych komisjach, 
przyjęcia w sprawach studenckich itp., wszystko to wpływa na 
spowolnienie mojej pracy stricte naukowej. Chciałbym jednak 
podkreślić, że mimo tych wszystkich obciążeń jestem bardzo 
zadowolony, że mogę pracować na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
i przekazywać swoje doświadczenie w ramach mojej specjal-
ności i kompetencji. 

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Studia na kierunku ratownictwo medycz-
ne w Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego trwają trzy lata i kończą 
się uzyskaniem tytułu licencjonowanego 
ratownika medycznego. Program studiów 
obejmuje kształcenie w zakresie ogólnej 
wiedzy medycznej, humanistycznej oraz 
w zakresie przedmiotów podstawowych 
i kierunkowych. Integralną częścią studiów 
jest również obóz sprawnościowy, który od 
dwóch lat organizowany jest na Mazurach. 
Absolwent studiów przygotowany jest 
do pracy w publicznych i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpi-
talnych oddziałach ratunkowych, zespołach 
ratownictwa medycznego, specjalistycznych 
służbach ratowniczych oraz ośrodkach 
nauczających, w Centrum Powiadamiania 

MOBILIZACJA
I ADRENALINA

Ratunkowego, w strukturach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w charak-
terze instruktora pierwszej pomocy w szko-
łach, jednostkach straży pożarnej itp.

Ratownik medyczny – lekarz, sanita-
riusz, noszowy? W ludziach budzi prze-
ważnie skojarzenia z ambulansami oraz 
ze świecącymi napisami na czerwonych 
kombinezonach. Jak prawidłowo zdefi nio-
wać to określenie? Młodzi ludzie studiujący 
ratownictwo medyczne przygotowywani są 
do udzielania pomocy osobom w stanach 
zagrożenia życia lub zdrowia. Realizowa-
nie się później w pracy zawodowej daje 
wiele satysfakcji, ale wymaga też wiele 
pracy nad sobą, cierpliwości, opanowania. 
Najczęściej to właśnie ratownik medyczny 
jest pierwszy na miejscu zdarzenia. Ma do 

czynienia z pacjentami w różnym wieku, 
czasem z osobami agresywnymi, będącymi 
pod wpływem alkoholu. Dla niego jednak 
każdy z nich to chory, człowiek, który po-
trzebuje pomocy. 

Opracowała 

Urszula Drabik

Zespół UJ CM wraz z opiekunem
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II Ogólnopolskie Zawody Uczelni Me-
dycznych w Ratownictwie Medycz-

nym zorganizowane zostały przez Zakład 
Ratownictwa Medycznego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 
26–29 maja 2011. Przewidziane były dla 
studentów kierunków medycznych, nie 

tylko ratownictwa medycznego, ale także 
pielęgniarstwa i kierunku lekarskiego. 
W realizację przedsięwzięcia w przeważa-
jącej mierze zaangażowali się absolwenci 
naszej Uczelni, zwycięzcy pierwszej 
edycji zawodów, które odbyły się w ubie-
głym roku w Łodzi. Organizacja zawodów 

ZAWODY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
w Krakowie była wyróżnieniem zarówno 
dla miasta, jak i dla Uczelni. Przedsię-
wzięcie zrealizowane zostało pod czujnym 
okiem kierownika Zakładu Ratownictwa 
Medycznego dr. hab. Ryszarda Gajdosza 
oraz opiekuna Koła Naukowego kierunku 
mgr Urszuli Drabik. Uczestniczyły w nim 
podmioty zintegrowanego ratownictwa 

medycznego, czyli straż pożarna i karetki 
Pogotowia Ratunkowego. 

W tegorocznych zawodach udział 
wzięli studenci III roku kierunku ratow-
nictwo medyczne, występując w składzie: 
Michał Gajda, Monika Stańco i Rafał 
Butryn. Zespół naszej Uczelni otrzymał 

największą liczbę punktów, co oznacza, 
że studenci UJ CM są najlepsi drugi rok 
z rzędu. Niestety, zgodnie z regulaminem 
zawodów, w związku z tym, że Zakład Ra-
townictwa Medycznego WNZ UJ CM był 
organizatorem zawodów, nie mogli wejść 
na podium. Ich zwycięstwo uhonorowane 
zostało, między innymi, pucharem ufun-

dowanym przez dyrektor Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego.

Zawody (na poziomie ALS – zaawan-
sowane zabiegi ratujące życie) przebiegały 
w niesamowitej atmosferze, pomimo 
momentami niekorzystnej pogody. Areną 
zmagań było centrum Krakowa, a dokład-

Po zakończonej akcji ratowniczej Tu-134
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Prodziekan Ryszard Gajdosz wśród studentów ratownictwa medycznego

Zaawansowane zabiegi reanimacyjne (symulacja), Mały Rynek, 27 maja 2011
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nie Mały Rynek, ogród botaniczny, Cen-
trum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM 
przy ul. św. Łazarza 16, a także teren nad 
zalewem w Kryspinowie, teren kompleksu 
sportowego TS Wisła przy ul. Reymonta 22
oraz teren Muzeum Lotnictwa przy al. Jana
Pawła II 39. Ostatecznie w zawodach 
wzięło udział 17 reprezentacji:
– Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
UMK w Grudziądzu
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie
– Uniwersytet Rzeszowski – Wydział 
Medyczny 
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi
– PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
– Krakowska Akademia im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego
– Akademia Medyczna im. Piastów Ślą-

skich we Wrocławiu
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Sączu
– Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Targu
– Uniwersytet Medyczny w Warszawie
– Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie
– Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
– Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
UMK w Toruniu
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu
– Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

– Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum w Krakowie

W ramach zawodów organizatorzy 
przygotowali scenariusze pozorowanych 
wypadków, do których wzywane były 
zespoły ratownicze. Zespoły realizowały 
swe zadania w warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do realnych. A zadania były 
różnorodne, zarówno zachorowania, 
jak i wypadki. Poszkodowanymi były 
osoby w różnym wieku, począwszy od 
noworodka.

Najcenniejszym aspektem zawodów 
był ich walor edukacyjny. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali niepowtarzalną 
możliwość sprawdzenia i doskonalenia 
swoich umiejętności w warunkach wy-
zwalających podobne do prawdziwej 
akcji emocje.

W ramach zawodów wszyscy uczest-
nicy mogli wysłuchać dwóch ciekawych 
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wykładów. Pierwszy dotyczył segregacji medycznej w zda-
rzeniach masowych i katastrofach, został wygłoszony przez 
Piotra Sowizdraniuka, ratownika medycznego i wykładowcę 
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, wielokrotnego zwy-
cięzcę mistrzostw Polski w ratownictwie. Drugi wykład 
poprowadził Marek Dąbrowski, ratownik medyczny i przed-
stawiciel fi rmy Reago, który przedstawił zarys ratownictwa 
taktycznego. Uczestnicy wysłuchali również prezentacji fi r-
my Medline, dotyczącej symulacji medycznej, oraz zapoznali 
się z nowoczesnym symulatorem pacjenta. Dodatkowo mogli 
zobaczyć prezentowane przez fi rmę Gemini umundurowanie 
ratownicze.

Zawodnicy zmierzyli się z ośmioma zadaniami praktycz-
nymi. Niżej zamieszczono skrócony opis założeń wszystkich 
zadań.

ZADANIA DZIENNE – 27 MAJA 2011

Pierwsze zadanie rozegrane zostało w Centrum Dydaktyczno-
-Kongresowym UJ CM przy ul. św. Łazarza 16. Zespół otrzymy-
wał wezwanie do uczennicy z bardzo silnymi bólami brzucha. 
Na miejscu, ku zaskoczeniu większości zespołów, okazało się, 
że u pacjentki rozpoczęła się akcja porodowa. Niezbędne było 
w tym zadaniu odebranie porodu oraz wdrożenie zaawansowa-
nych zabiegów ratujących życie noworodka, który urodził się 
w ciężkiej zamartwicy. 

Drugie zadanie miało miejsce w Ogrodzie Botanicznym UJ 
przy ul. Kopernika. Tam na pomoc oczekiwał młody chłopak 
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Zadanie specjalne (katastrofa lotnicza samolotu Tupolew Tu-134) wymagało integracji zespołów i sprawnego koordynowania akcją ratowniczą
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będący na pierwszej randce z dziewczyną. 
Szybki wywiad i ocena stanu poszkodo-
wanego, a także prawidłowa farmakotera-
pia pozwalały na poprawę stanu zdrowia 
pacjenta, który był w ciężkim wstrząsie 
anafi laktycznym.

Trzecie zadanie odbyło się na Małym 
Rynku. U pacjenta należało rozpoznać na-
głe zatrzymanie krążenia w mechanizmie 
częstoskurczu komorowego bez odpowie-
dzi hemodynamicznej na obwodzie, który 
po nieskutecznej defi brylacji zmienił się 
w migotanie komór i tu należało wdrożyć 
algorytm ALS (zaawansowanych zabie-
gów reanimacyjnych). 

Po zakończeniu pierwszego etapu 
zadań uczestnicy zawodów mieli kilku-
godzinną przerwę, między innymi na 
obiad, regenerację sił i przygotowanie 
się do zadań nocnych. Manewry nocne 
rozpoczęły się około godziny 21 nad 
zalewem w Kryspinowie, gdzie na ze-
społy czekały trzy sytuacje symulowane. 
Działania te przygotowane zostały z dala 
od jakichkolwiek źródeł światła, a dodat-
kowym utrudnieniem (już niezależnym 
od organizatorów) był okresowo pada-
jący deszcz, który dla trzech ostatnich 
zespołów przekształcił się w niesamowitą 
burzę, stwarzając tym samym ekstremal-
ne warunki.

ZADANIA NOCNE 27/28 MAJA 2011

Pierwsze zadanie nocne rozpoczęło 
się wezwaniem do wypadku drogowego, 
gdzie poszkodowanym był kierowca 

ciężarówki, który sam wzywał karetkę, 
a na miejscu zdarzenia nie było żadnych 
świadków. U pacjenta należało rozpo-
znać krwotok wewnętrzny i wstrząs oraz 
w sposób bezpieczny ewakuować go na 
desce ortopedycznej z kabiny pojazdu.

Do kolejnego zdarzenia uczestnicy 
zostali wezwani przez jedną z uczestni-
czek imprezy do kolegi/koleżanki, który 
stracił przytomność. Na miejscu wezwa-
nia ratownicy zastali pobudzonego pa-
cjenta będącego pod wpływem alkoholu, 
u którego należało rozpoznać przedaw-
kowanie amfetaminy. Zadania utrudniali 
uczestnicy libacji, którzy, pozostawieni 
bez opieki, skłonni byli podkradać sprzęt 
medyczny zespołu.

Ostatnie zadanie nocne odbyło się 
w środku lasu. Zespół został wezwany 
przez myśliwego, który znalazł powie-
szonego człowieka, u którego należało 

stwierdzić zgon i odstąpić od wykonywa-
nia medycznych czynności ratunkowych. 
Pilnej pomocy wymagał natomiast my-
śliwy. Doszło u niego do ostrego zawału 
mięśnia sercowego, którego przyczyną 
najprawdopodobniej była zaistniała 
sytuacja.

Po tej części zadań uczestnicy udali 
się na zaledwie kilkugodzinny sen, po-
nieważ następnego dnia już o godzinie 8 
rozpoczęło się zadanie specjalne, na które 
wiele ekip czekało z niecierpliwością: 
katastrofa lotnicza samolotu Tupolew 
Tu-134. Zadanie wymagało integracji 
zespołów i sprawnego koordynowania 
akcją ratowniczą. W związku z ogrom-
ną liczbą poszkodowanych (112 osób) 
uczestnicy musieli przeprowadzić triage 
(segregację medyczną). Było to spektaku-
larne wydarzenie, które nie wliczało się 
w konkurencję. Stanowiło jednak świetną 

M
. T

o
n

ia

Najlepszy zespół 2011

M
. T

o
n

ia



77ALMA MATER nr 140

okazję dla uczestników do nauki działania 
w przypadku katastrofy.

Ostatnim punktowanym zadaniem było 
wezwanie na boisko, gdzie trwał mecz rug-
by, w czasie którego zawodnik zderzył się ze 
słupkiem bramki. U pacjenta należało prze-
prowadzić badanie urazowe ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na stabilizację głowy 
(poszkodowany doznał urazu kręgosłupa 

szyjnego i piersiowego), unieruchamiając 
poszkodowanego na desce ortopedycznej; 
uczestnicy zawodów musieli uwzględnić 
charakterystyczny strój rugbystów.

Zawody zakończyły się ogłoszeniem 
wyników oraz wręczeniem nagród w Au-
ditorium Maximum UJ. Potem na uczest-
ników czekała już tylko impreza integra-
cyjna.

II Ogólnopolskie Zawody Uczelni 
Medycznych w Ratownictwie Medycznym 
zakończyły się 29 maja br. Pierwsze miejsce 
zdobył zespół z Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie, drugie – zawodnicy z Uniwer-

sytetu Medycznego we Wrocławiu, a trzecie 
– Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
UMK w Grudziądzu

Warto jeszcze raz podkreślić, że spośród 
17 zespołów największą liczbę punktów 
zdobyła reprezentacja Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasi zawod-
nicy nie mogli być sklasyfi kowani, ale ich 
radość i satysfakcja z osiągniętego wyniku 
była równie wielka jak zawodników z Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie – orga-
nizatorów przyszłorocznych zawodów.

 
Urszula Drabik

Radość z uzyskanych wyników
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Zwycięzcy II Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Medycznym 2011 
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Życie ludzkie jest największą wartością. 
Dbałość o nie, troska o innych ludzi, 

a w razie konieczności ratowanie życia jest 
obowiązkiem każdego człowieka. Ja z tego 
obowiązku postanowiłem uczynić swoją 
życiową drogę. Ratownikiem nie jest się 
tylko w pracy przez osiem godzin dziennie, 
od poniedziałku do piątku. Bycie ratowni-
kiem to wybór pewnego stylu życia. Bo 
ratownikiem jest się codziennie, 24 godziny 
na dobę przez siedem dni w tygodniu. 

Dla mnie potrzeba pomocy innym stała 
się środkiem spełnienia siebie. Stąd moja 
decyzja o edukacji na kierunku ratownictwo 
medyczne. 

Po skończonym studium ratownictwa 
medycznego postanowiłem kontynuować 
naukę na tym kierunku na uczelni wyższej. 
Wybrałem Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie 
zaoferowano mi możliwość studiowania 
w nowoczesnych placówkach medycznych, 
dużą liczbę zajęć praktycznych oraz dobrze 
przygotowaną kadrę umożliwiającą czerpa-
nie wiedzy pełnymi garściami. Dodatkowo 
Kraków jest miastem, w którym ma siedzi-
bę Krajowa Rada Resuscytacji i wszelkie 

nowinki w tej dziedzinie są tutaj szybko 
wdrażane. Zajęcia poszerzają moją wiedzę 
na temat budowy i funkcjonowania ludzkie-
go organizmu, możliwości pomocy innym 
nie tylko przy użyciu sprzętu medycznego 
dostępnego w wyspecjalizowanych jed-
nostkach ratowniczych czy szpitalach. 
Uczą przede wszystkim postawy, odpo-
wiedzialności i pokory, ponieważ praca ta 
wiąże się z codziennym podejmowaniem 
trudnych decyzji, dotyczących ludzkiego 
życia – największego dobra, jakie posia-
damy. Ale wszystkie procedury, wytyczne, 
specjalistyczny sprzęt zdadzą się na nic, 
jeżeli ratownik będzie widział w pacjen-
cie tylko nowy ciekawy przypadek, a nie 
człowieka.

Jestem studentem I roku i z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, że Uczelnia 
daje wiele możliwości rozwoju. Liczne 
konferencje, koło naukowe oraz inne mniej 
formalne spotkania pozwalają zgłębić 
interesującą tematykę. Ostatnio odbywa-
jące się II Ogólnopolskie Zawody Uczelni 
Medycznych w Ratownictwie Medycznym 
ukazały „esencję” tego zawodu oraz dały 
możliwość sprawdzenia swoich możliwości 

NAJLEPSZA DECYZJA W MOIM ŻYCIU…
i przetestowania posiadanej wiedzy i umie-
jętności. Zauważyłem jeszcze jeden bardzo 
ważny element: absolwenci kończący 
tutejszą Uczelnię – główni organizatorzy 
tegorocznych zawodów, są znakomicie 
przygotowani do pracy w zawodzie. 
Zarówno strona logistyczna, jak i mery-
toryczna były na wysokim poziomie – 
a są to istotne elementy przyszłej pracy 
ratownika medycznego.

Kraków jest jednym z najpiękniejszych 
miast Polski, z piękną sztuką i zabytkami, 
otwartym na potrzeby studentów. Ludzie 
z całego świata i międzynarodowa kultura 
zachwycają, a miasto, które żyje własnym 
rytmem, z niezliczoną liczbą pubów, klu-
bów i kawiarenek, daje wiele możliwości 
świętowania sukcesów i odreagowania, kie-
dy pojawiają się porażki. Idealne miejsce, 
by przeżyć swoją najważniejszą życiową 
przygodę oraz poznać ludzi, którzy staną 
się przyjaciółmi na całe życie. Postawiłem 
na Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie i sądzę, że była 
to najlepsza decyzja w moim życiu.

Maciej Burski
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□ Dlaczego wybrały Panie studia na kierunku ratownictwo 
medyczne? 

■ Halina Lenartek (lat 22), III rok studiów stacjonarnych 
I stopnia: Pomysł na studia na kierunku ratownictwo medyczne 
nie był przypadkowy. Odkąd pamiętam, 
ciekawiła mnie praca w pędzącej na sygnale 
karetce, więc już w gimnazjum pojawiła się 
u mnie myśl, by kształcić się właśnie w tym 
kierunku. Angażowałam się w działalność 
w różnego rodzaju wolontariatach, uczestni-
czyłam także w kursach medycznych i kon-
kursach wiedzy ratowniczej. Do podjęcia 
ostatecznej decyzji przekonał mnie znajomy 
ratownik medyczny, który wyjaśnił mi, na 
czym tak naprawdę polega ta praca.  

■ Dagmara Faber (lat 23), studentka III 
roku studiów I stopnia (drugi kierunek 
zdrowie publiczne, II rok studiów II 
stopnia): Studia wybrałam zgodnie z kie-
runkiem moich zainteresowań. Decydując 
się na ten wybór, myślałam, oczywiście, 
o pracy w tym zawodzie, jednak dla kobie-
ty bycie ratownikiem medycznym nie jest 
łatwym zadaniem. Myślę, że kierowała mną 
głównie ciekawość i chęć poznania specyfi ki pracy ratownika, po-
szerzenie wiedzy w tym zakresie, szczególnie że często przydaje 
się w codziennym życiu. Zaciekawiła mnie także specyfi ka tego 
kierunku studiów – zajęcia w szpitalu, 
praca z pacjentem, praktyki na oddziale 
i w karetce, ćwiczenia sportowe. Chcia-
łabym, aby kiedyś wykonywana przeze 
mnie praca dawała mi radość, satysfak-
cję i poczucie spełnienia.  

■ Barbara Wójcik (lat 22), studentka 
III roku studiów I stopnia: Wybrałam 
studia na kierunku ratownictwo medycz-
ne, ponieważ zawsze chciałam pracować 
z ludźmi, najlepiej w charakterze osoby 
pomagającej. Oprócz tego, już będąc 
w liceum, uczestniczyłam w kursach 
pierwszej pomocy Maltańskiej Służby 
Medycznej oraz Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Tematyka związana z pierwszą 
pomocą bardzo mnie zainteresowała, 
a nie czułam jednocześnie, abym mogła 

PRACA NA SYGNALE
Rozmowa z Haliną Lenartek, Dagmarą Faber oraz Barbarą Wójcik, 
studentkami kierunku ratownictwo medyczne

pracować jako pielęgniarka, dlatego wybrałam ratownictwo. 
Podejmując decyzję o wyborze studiów, brałam także pod uwagę 
ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku, 
ponieważ był to akt prawny zmieniający pozycję ratownika me-
dycznego w systemie polskiej służby zdrowia. Miałam nadzieję, 

że dzięki nowej ustawie po kilku latach stu-
diów będzie łatwiej znaleźć zatrudnienie.

□ Co najbardziej fascynuje Panie w tym 
zawodzie? A czego się Panie obawiają?

■ H.L.: Jeden z wykładowców powiedział, 
że można nauczyć się schematów postępo-
wania, przerobić setki scenek, wertować 
książki, poszerzając swoją wiedzę, ale 
wyjeżdżając do pacjenta, należy pamiętać 
o jednej, najważniejszej, rzeczy: każdy wy-
jazd to zupełnie inny scenariusz, który pisze 
samo życie. I to jest właśnie fascynujące. 
Pamiętam, jak po raz pierwszy wykonywa-
łam reanimację, pamiętam adrenalinę, która 
mobilizowała mnie wtedy do działania, 
do walki o ludzkie życie. Emocji, które 
towarzyszą pracy ratownika medycznego, 
nie można z niczym porównać. Jak każdy, 
kto studiuje na tym kierunku, obawiam się, 

czy znajdę pracę i czy do tego czasu zdołam nabyć wystarczającą 
wiedzę i umiejętności, aby jak najlepiej pomagać ludziom. 

■ D.F.: Najbardziej w zawodzie ra-
townika medycznego fascynuje mnie 
nieprzewidywalność. Każdy dzień 
pracy jest inny, może przynieść zarów-
no dużo radości i satysfakcji z tego, że 
uratowaliśmy komuś życie, ale również 
i smutku bądź poczucia beznadziei, że 
już nic nie dało się zrobić. Uważam, że 
niewiele zawodów pochłania do tego 
stopnia co praca ratownika. Będąc na 
miejscu zdarzenia, musimy odciąć się 
od własnych problemów i skupić się 
tylko i wyłącznie na jak najlepszym 
i najbardziej efektywnym niesieniu 
pomocy. Czego się obawiam? Chyba 
tego, że pomimo starań popełnię błąd 
lub nie będę wiedziała, jak pomóc. Cza-
sem też pomóc już się po prostu nie da. 
To na pewno przytłacza, dlatego trzeba 

Halina Lenartek

Dagmara Faber
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wyrobić w sobie odpowiednie podejście. Trochę obawiam się 
także dyskryminacji ze względu na płeć. W końcu jestem kobietą, 
w dodatku wątłej postury. 

■ B.W.: Fascynuje mnie to, o czym już wspomniałam, czyli 
kontakt z chorym człowiekiem, a przez to również pokonywanie 
własnych słabości, mobilizacja do działania 
i adrenalina, która temu towarzyszy. To, 
czego się obawiam, to ludzka ułomność, 
czyli defekt każdego człowieka. Boję się, że 
w sytuacji szybkiej interwencji podejmę złą 
decyzję lub nie będę wiedziała, co zrobić. 
Stres w wielu sytuacjach pomaga, ale może 
też być przeciwnikiem.

□ Jak oceniają Pani przebieg swoich 
studiów? Z czego są Panie szczególnie 
zadowolone, a co by Panie zmieniły lub 
uzupełniły?

■ H.L.: W ciągu dwóch lat studiów bywało 
różnie. Byli wykładowcy, od których na-
uczyłam się bardzo dużo, i serdecznie im za 
to dziękuję. To niewątpliwie najlepsi lekarze 
w swoich dziedzinach, posiadający ogromną 
wiedzę  praktyczną, mnóstwo doświadcze-
nia w przypadkach diagnostycznych i kontaktach z pacjentami. 
Dzięki ich otwarciu na pracę ze studentami i  życzliwości zajęcia 
były prawdziwą przyjemnością. I to jest na pewno mocna strona 
naszej Uczelni. Niestety, były i takie zajęcia, które niewiele 
wniosły w naszą edukację. Dużym plusem są praktyki w karet-
kach i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, które pozwoliły 
mi, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pacjentem, nabyć 
tak cenne umiejętności i doświadczenie. Miałam także okazję 
zwiedzić wszystkie stacje straży pożarnej, lotniczego pogotowia 
ratunkowego, a podczas letniego obozu kondycyjnego ćwiczy-
łam pod okiem ratowników WOPR. Dzięki temu dowiedziałam 
się, kiedy i w jaki sposób mogę liczyć na pomoc innych służb 
ratunkowych, co jest niezwykle ważne w mojej przyszłej pracy. 
Wszystko to spowodowało, że łatwiej jest mi wyobrazić sobie 
siebie w przyszłości w zawodzie ratownika medycznego. Wiem 
także, że ciągłe ćwiczenia pozwalają na osiąganie coraz lepszych 
efektów podczas działań ratunkowych. Niestety jednak, muszę też 
wspomnieć, że właśnie tych ćwiczeń na odpowiednim sprzęcie 
brakuje na naszej Uczelni. Mamy, co prawda, Koło Ratownictwa 
Medycznego, które jednak nie działa zbyt prężnie, a otrzymanie 
kluczy do pracowni ćwiczeniowej jest niemożliwe. 

■ D.F.: Jest to pytanie z grupy często poruszanych zarówno przez 
nas, studentów, jak i wykładowców na naszym kierunku. Moim 
zdaniem uzupełnić lub zmienić należałoby kilka podstawowych 
rzeczy. Przede wszystkim program studiów, który oprócz mnóstwa 
przedmiotów niezwykle potrzebnych narzuca też takie, które 
niewiele wnoszą w życie ratownika. Oczywiście, wykształcony 
człowiek powinien posiadać wiedzę z różnego zakresu, a studia 
są z reguły interdyscyplinarne, co pozwala spojrzeć na wiele 
spraw pod różnym kątem, jednak warto byłoby się zastanowić 
nad liczbą godzin tego typu zajęć, sposobem ich prowadzenia, 

formą zaliczenia. Wiedza teoretyczna powinna być niewątpliwie 
podstawą studiów, i nikt co do tego nie ma wątpliwości, jednak 
w parze z nią powinna iść praktyka, w takim samym lub nawet 
dużo większym wymiarze godzin. Bardzo cenne są więc zajęcia 
kliniczne, gdzie przez kilka godzin dziennie mamy także moż-
liwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem, porozmawiania 

z nim, wykonania podstawowych czynności 
medycznych, czyli tak naprawdę oswajania 
się z codzienną pracą. Taką możliwość 
stwarzają nam także praktyki wakacyjne 
lub wolontariat. 

■ B.W.: Wydaje mi się, że studia na naszym 
kierunku trwają zbyt krótko. Trzyletni 
program studiów obejmuje kilka tysięcy 
godzin, co wystarczyłoby na studia licen-
cjackie i magisterskie. W związku z tym 
przebieg studiów jest bardzo intensywny. 
Bardzo podoba mi się, że na naszym kie-
runku są różnego rodzaju zajęcia sportowe, 
choć moim zdaniem liczba godzin tych 
zajęć jest zbyt mała. Sprawność fi zyczna 
jest w zawodzie ratownika medycznego 
niezwykle ważna. Myślę też, że dobrym 
rozwiązaniem byłby szerszy dostęp do 
pracowni ze sprzętem ratowniczym do 

ćwiczeń na zasadzie godzin otwartych, podczas których studenci 
mogliby skorzystać ze sprzętu dodatkowo, uzupełniając braki 
w umiejętnościach i wiedzy.

□ Jakie plany mają Panie po ukończeniu studiów? Czy za-
mierzają Panie dalej się kształcić, czy też chciałaby podjąć 
już pracę?

■ H.L.: Moja przyszłość, podobnie jak i przyszłość wielu moich 
koleżanek i kolegów z roku, będzie zależeć od popytu na rynku 
pracy. Mogę jedynie powiedzieć, że na pewno będę starać się zna-
leźć pracę w charakterze ratownika medycznego. Chciałabym też 
pójść na zaoczne studia magisterskie i jednocześnie pracować. 

■ D.F.: Po ukończeniu studiów chciałabym już podjąć pracę za-
wodową. Nie wykluczam jednak dalszego kształcenia, szczegól-
nie że obecnie jest wiele możliwości, czyli kursów i szkoleń, które 
można realizować w różnym trybie, godząc z pracą zawodową. 

■ B.W.: Po studiach chcę kontynuować naukę na studiach ma-
gisterskich na kierunku zdrowie publiczne. Być może również 
na innych studiach podyplomowych. Kontynuację nauki planuję 
w trybie zaocznym, aby szukać jednocześnie pracy w zawodzie. 
Jest to trudne ze względu na ograniczenia, jakie w tym zawodzie 
narzuca kobietom prawo pracy w Polsce, oraz brak miejsc pracy 
w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w stacjach Pogotowia 
Ratunkowego, ale mam nadzieję, że nie będziemy pokoleniem 
bezrobotnych wykształconych ratowników medycznych. 

□ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Wojnar

Barbara Wójcik
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