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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Metoda badawcza 

 analiza materiałów archiwalnych Państwowego 
Archiwum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 

 

 analiza treści wspomnień, dokumentów osobistych 
 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
  

 opieka pielęgniarska KL Dachau 
 
 

 opieka pielęgniarska KL Auschwitz-Birkenau 

Słowa kluczowe 
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Cel 

 
 Auschwitz-Birkenau  
 Dachau 

Przede wszystkim dążyła ona do ocalenia 
istoty ludzkiej. 

 

Celem pracy było przestawienie trudu niesienia 
opieki pielęgniarskiej w czasach narodowego 

socjalizmu w dwóch obozach koncentracyjnych: 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Wstęp 
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Wstęp 

  „Rozporządzenie wyjątkowe o ochronie narodu państwa"  
     z dnia 28 lutego 1933r. 
 
  Generalny Plan Wschodni  (niem. Generalplan Ost, GPO)  

 
  "Wielkogermańska Rzesza" (Niem. Das Grossgermanische Reich)  

 
  "Nowy Ład" (Niem. Neue Ordnung)  

 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Wstęp 

Niektóre pielęgniarki trafiły także do 
obozów koncentracyjnych, gdzie odbywała 

się masowa zagłada niewinnych ludzi.  

Podczas II Wojny Światowej pielęgniarstwo 
odegrało ważną rolę w ratowaniu rannych 

żołnierzy na wszystkich  frontach.  

z http://wyborcza.pl/51,76842,4820908.html?i=5 data wejścia 13.08.2009 
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im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Wstęp 

Poprzez swoją rzetelną pracę próbowały 
stworzyć minimum warunków potrzebnych do 

przeżycia w szpitalu obozowym.  

Pflegerzy próbowali wszystkim pacjentom 
w ostatnich chwilach ich życia zapewnić 

godną śmierć. 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Powstanie obozów 
koncentracyjnych 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
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Powstanie obozów koncentracyjnych 

  Pielęgniarzem mógł zostać fryzjer, rzeźnik lub kowal 

  Pierwotnie w szpitalach obozowych mieli leczyć się tylko
    i wyłącznie Naziści 

  Dla przetrzymywanych utworzono prowizoryczne 
    szpitale HKB 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Powstanie obozów koncentracyjnych 

 

 Po 1941 roku w blokach szpitalnych zaczął pracę  
 wyspecjalizowany personel pielęgniarski  
  oraz sanitarny 
 

 Lekarzom SS zależało tylko na zniszczeniu jak największej 
 liczby ludzi nieprzydatnych dla III Rzeszy 

 

 
  Natomiast od 1942 r. lekarze - więźniowie mogli 

zająć się leczeniem więźniów w kacetach  
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im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
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Powstanie obozów koncentracyjnych 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Auschwitz - Birkenau 
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Uniwersytet Medyczny  
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KL  Auschwitz - Birkenau 

Photograph #00001 z www.ushmm.org  16.08.2009 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL  Auschwitz - Birkenau 

największy nazistowski obóz 
zagłady na terenie 
okupowanej Polski 

 utworzony na wzór  
KL Dachau  

oraz  
 KL Sachsenhausen-Oranienburg 

z www.auschwitz.org data wejścia 16.08.2009 
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Katedra Nauk Społecznych 

KL  Auschwitz - Birkenau 

Personel SS celowo doprowadzał do 
ograniczenia ilości i jakości posiłków 

przyjmowanych przez chorych,  
co było przyczyną przewlekłych biegunek, 
prowadzących do odwodnienia i śmierci 

Zamiast leczeniem i pielęgnowaniem 
personel służby zdrowia z przymusu 
zajmował się porządkami w barakach, 
czyszczeniem łaźni i myciem podłóg.  

http://lifeatauschwitz.info/food.html data wejścia 16.08.2009 

z www.auschwitz.org data wejścia 16.08.2009 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL  Auschwitz - Birkenau 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

szkolili młode dziewczyny 
rekonwalescentki poprzez 
kursy dla pielęgniarek 

1942 - 1943 

terror  
w  

Auschwitz  
zelżał 

po klęsce  
stalingradzkiej 

zmniejszyła się  
liczba  

funkcjonariuszy SS  
w obozie 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

Polska służba 
medyczna 

szkolili młode dziewczyny 
rekonwalescentki poprzez 
kursy dla pielęgniarek 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

Polska służba 
medyczna 

Polska służba 
medyczna 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 

szkolili młode dziewczyny 
rekonwalescentki poprzez 
kursy dla pielęgniarek 

Polska służba 
medyczna 

wzór dla 
młodszych 
więźniarek 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Dachau 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Dachau 

[Photograph #55045] z www.ushmm.org data wejścia 13.08.2009 
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KL Dachau 

KL Dachau 

22 marzec 
1933 

powstanie 

udokumentowano  
148 000 zgonów więźniów 
 przetrzymywanych w  
nieludzkich warunkach 

ograniczony 
dostęp do 
leków 

i opatrunków 

większa liczba osób,  
którym nie udało się 

pomóc 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Dachau 

Od początku funkcjonowania 
KL Dachau specjalistyczna 

opieka medyczna praktycznie 
nie istniała.  

W późniejszym okresie 
pielęgnowanie polegało na 

zdejmowaniu starych 
opatrunków z rany oraz 

obmyciu jej wodą.  

z www.auschwitz.org data wejścia 16.08.2009 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Dachau 

Naziści fałszowali dokumentację medyczną wpisując w kartach zgonu 
nieprawdziwą przyczynę śmierci  

obowiązki pielęgniarek 

� rozdzielenie skąpej  
ilości jedzenia 

� kąpanie i mycie 
chorych  

� pomiar temperatury 
ciała i tętna 

� wybór najciężej 
chorych z kolejki 
oczekujących na 
przyjęcie 

� rozdawanie 
leków 

 

� läusekontrole 

� podanie wody 

� udzielenie wsparcia 
psychicznego  

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Dachau 

Pod koniec istnienia obozów 
koncentracyjnych więźniowie 
zaczęli nawet wprowadzać 

pewne uproszczone procedury 
medyczne  

Narzędzia chirurgiczne 
sterylizowano 

Po 1943 roku starsi pielęgniarze 
dobierali pomocników spośród 
chorych po rekonwalescencji 

z www.auschwitz.org, data wejścia 13.08.2009 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Wpływ warunków 
higieniczno – sanitarnych     
i zaplecza medycznego 

szpitali funkcjonujących na 
terenie obozów                  

KL Auschwitz i KL Dachau 
na proces pielęgnowania 

chorych więźniów 

 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

warunki w jakich przebywali chorzy więźniowie w szpitalach 
obozowych  były przerażające, urągające podstawowym 
wymogom higieny i zasadom opieki nad chorymi.  

 

 
brakowało wszystkiego: począwszy od miejsca dla chorych  
i leków, poprzez bandaże i materiały opatrunkowe, czyste 
narzędzia chirurgiczne, na pościeli, kocach i odpowiednim 
odzieniu kończąc 
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Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

Barak murowany w bloku kobiecym w obozie 
Birkenau 

 

 szpitale w hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych 
były na ogół przedsionkami 
śmierci 

 warunki sanitarne i sama 
konstrukcja szpitalnych 
bloków nie sprzyjała 
procesowi leczenia: 
piętrowe prycze, brak wody 
w blokach szpitalnych oraz 
słaba dostępność toalet i  
ustępów 

 
z www.auschwitz.org, data wejścia 13.08.2009 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

Pomieszczenia szpitalne były 
zapchlone i zawszone, koce 
ruszały się od wszelakiego 

robactwa  

Jedynym elementem, który 
przypominał szpital to 

prowadzone   karty gorączkowe i 
historia choroby, która była 
wypełniana przez lekarzy- 

więźniów 

Photograph #08854 z www.ushmm.org, data wejścia 11.08.2009 
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Uniwersytet Medyczny  
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Katedra Nauk Społecznych 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

 chorzy w szpitalu, niekiedy w 
ciężkich stanach leżeli ubrani w 
brudne, podarte koszule lub nago 

 leżeli na papierowych siennikach 
przesiąkniętych moczem, kałem i 
wszelkiego rodzaju wydzielinami 

 pobyt w szpitalu obozowym dla 
ciężko chorych ludzi był „instrumentem 
wyniszczenia” z http://wyborcza.pl/51,76842,4820908.html?i=5 data wejścia 13.08.2009 

Photograph #08858 z www.ushmm.org, data wejścia 11.08.2009 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

Pielęgnowanie dodatkowo utrudniały szczury, które nocami 
obgryzały zwłoki zmarłych więźniarek, atakowały nieprzytomne 
i najbardziej osłabione chore. 

  Lata 1942-1943  przeszły do historii obozu jako okres 
nasilenia różnych epidemii, zwłaszcza tyfusu plamistego, który 
pochłonął największą liczbę ofiar. 

   Katastrofalne warunki higieniczne były przyczyną chorób skórnych, 
przede wszystkim świerzbu. Wielu więźniów nękała gruźlica, malaria, 
zapalenie opon mózgowych, oraz choroba głodowa, wywołana 
nieodpowiednim i niewystarczającym wyżywieniem. 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

z www.auschwitz.org data wejścia 26.06.2009 

Wnętrze szpitala dla załogi SS Wnętrze szpitala dla załogi SS Wnętrze szpitala dla załogi SS 

Wnętrze baraku murowanego w bloku kobiecym w obozie Birkenau 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

Wbrew wszystkiemu pacjenci mogli liczyć na wielką pomoc 
opiekujących się nimi pflegerów.  

 Dostarczały także więźniom i ich rodzinom zaszyfrowane 
wiadomości oraz współdziałały w organizacjach konspiracyjnych.  

 Pielęgniarki cywilne, które mieszkały poza obozem   
koncentracyjnym, pod ubraniem wnosiły na teren Auschwitz 
lekarstwa, opatrunki i jedzenie zgromadzone i przygotowane przez 
mieszkańców okolicznych miejscowości.  

 Bardzo często ryzykowali oni swoim własnym życiem by ocalić choć 
jedną osobę. 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Wnioski 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Wnioski Mimo ciężkich warunków 
higieniczno-sanitarnych, 
panujących w szpitalach 

obozowych oraz 
okrutnego reżimu 
nakładanego przez 
funkcjonariuszy SS, 

pracującym w szpitalach 
pielęgniarkom i 

pielęgniarzom udało się 
uratować wielu więźniów 

było to możliwe dzięki 
pełnej poświęcenia i 
zaangażowania pracy, 
bardzo ryzykownej 

i niosącej za sobą wiele 
wyrzeczeń 

było to możliwe dzięki 
pełnej poświęcenia i 
zaangażowania pracy, 
bardzo ryzykownej 

i niosącej za sobą wiele 
wyrzeczeń 

było to możliwe dzięki 
pełnej poświęcenia i 
zaangażowania pracy, 
bardzo ryzykownej 

i niosącej za sobą wiele 
wyrzeczeń 

było to możliwe dzięki 
pełnej poświęcenia i 
zaangażowania pracy, 
bardzo ryzykownej 

i niosącej za sobą wiele 
wyrzeczeń 

było to możliwe dzięki 
pełnej poświęcenia i 
zaangażowania pracy, 
bardzo ryzykownej 

i niosącej za sobą wiele 
wyrzeczeń 

www.auschwitz.org, data wejścia 13.08.2009 
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Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Wnioski 

Powinniśmy też pamiętać, iż 
zjawisko to ma wymiar 

ponadczasowy. Niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi, pacjentowi- 

na przekór wszystkiemu- jest 
wbudowane w trudny zawód, jakim 

jest pielęgniarstwo. 

Dlatego nie powinniśmy zapominać o 
tym, co miało miejsce w rewirach i 

starać się bardziej doceniać 
rozwój współczesnej medycyny  

 

Powinniśmy też pamiętać, iż 
zjawisko to ma wymiar 

ponadczasowy. Niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi, pacjentowi- 

na przekór wszystkiemu- jest 
wbudowane w trudny zawód, jakim 

jest pielęgniarstwo. 

Z Photograph #08858 z www.ushmm.org, data wejścia 11.08.2009 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Nie należy wydawać osądu o 

ludziach, zdarzeniach. 

Bezpośrednio nie byliśmy więźniami 
kacetów.  

 Nie znamy dokładnie realiów 
życia obozowego,  

warunków w jakich przyszło im żyć. 
Na pewno należy pamiętać  

aby nigdy więcej nie doszło do takiej 
tragedii. 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Dziękujemy za uwagę 

Grudzień 2009 

Białystok 


