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Drodzy Czytelnicy,
okres  Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku to dobry moment 
na radość, refleksje a także pewne podsumowania i wspomnienia. 
W bieżącym numerze Bioethici zapraszam Państwa do zaznania 
każdego po trochu. Chcemy podzielić się satysfakcją i doświad-
czeniem o jakim mówi artykuł informacyjny dotyczący konferen-
cji, jaką studenci SKN EiB mieli możliwość współorganizować. 
Aby przełamać surową formę faktów prezentujemy Państwu tak-
że wywiad z oorganizatorami przedsięwzięcia a także relację z ży-
cia Koła. W czasie wigilijnych przygotowań z pewnością pomy-
ślimy o braku czasu, dlatego felieton o tej tematyce umili pośpiech  
i wniesie nowe spojrzenie na dobrze znaną wymówkę. Dla doda-
nia nieco sylwestrowego nastroju zapraszam także do rubryki Etyka  
vs praktyka, która w tym numerze porusza temat formalizmu w branży 
medycznej. Do naszej redakcji dotarły także listy, które odnajdą Pań-
stwo w rubrykach: Prawo medyczne i Listy studentów. Kiedy postano-
wią Państwo umilić sobie wolny czas, mogą przydać się Pańśtwu cie-
kawe recenzje filmu i książki, do lektury których serdecznie zachęcam. 
Dziękujemy za zainteresowanie i życzymy Państwu spokojnego okre-
su świątecznego, bogatego w duchowe przemiany w gronie bliskich,  
a także przyjemnych chwil Nowego Roku.
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Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu  Agnieszka Binkiewicz

Wspomnienia post-konferencyjne: trzy pytania do  Zuzanna Team

Rozmowa z Agnieszką Smerdką i Martą Baryzą Sylwia Andrzejewska

Brak czasu - szczera prawda czy wygodna wymówka Błażej Jóźwiak

Tajemnica zawodowa Małgorzata Dopierała

Wokół pigułki gwałtu Patrycja Zalewska

Nie ma problemów - są wyzwania....  Anna Skupin

Nie dla formalizmu - trend ekologiczny Anna Teresa Płażewska

Dzieci kwatery Ł Jagoda Krupska 
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Medycyna w okupowanej Polsce 
w cieniu nazizmu. 
Fotorelacja z konferencji. 
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 Dnia 10-12 października  2014 roku w Po-
znaniu  na terenie CK Zamek odbyła się Między-
narodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Me-
dycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu”. 
Konferencja była innowacyjnym pomysłem zmie-
rzenia się z tematyką obarczoną komponentem 
emocjonalnym. Automatycznie nasuwa się pytanie: 
w jaki sposób przeprowadzono przygotowania do 
realizacji międzynarodowego przedsięwzięcia?    
 Przygotowania do konferencji były wie-
loetapowe oraz składały się z długoterminowych 
działań, w których uczestniczyło 19 instytucji wraz  
z grupą 22 studentów Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 Co wyróżnia konferencję na tle dotychczas 
realizowanych projektów pod względem organiza-
cyjnym? Przede wszystkim skala przedsięwzięcia, jej 
interdyscyplinarność, tematyka oraz zaangażowanie 
studentów. Podczas trwania konferencji przedsta-
wiono 53 wystąpienia, których niewątpliwym wa-
lorem były ciekawe oraz momentami żarliwe dys-
kusje specjalistów.
 Warto zaznaczyć, iż wykłady odbywały się 
w języku niemieckim oraz polskim, przy czym brak 
znajomości języka obcego dla żadnego z uczest-
ników konferencji nie stanowił najmniejszego 
problemu. Dzięki profesjonalnemu podejściu do 
przedsięwzięcia organizatorzy skorzystali z formy 
tłumaczenia symultanicznego, które zapewniło od-
biorcom komfort skupienia się na prezentowanej 
treści oraz rozwiązywaniu powstałych wątpliwości 
poprzez zwracanie się bezpośrednio do prelegenta.   

 SKN EiB pod opieką prof. Michała Musie-
laka czynnie uczestniczyło w tworzeniu tego wyda-
rzenia. Każdy ze studentów wniósł swoją cegiełkę 
do zbudowania sukcesu. 12 października miały 
miejsce warsztaty przeznaczone dla studentów, któ-
rych tematyka ściśle korelowała z tematyką konfe-
rencji. Moderatorami części szkoleniowej były dr 
Katarzyna Beata Głodowska oraz mgr Anna Ro-
senheim-Ossowska, które zapewniły uczestnikom 
skonfrontowanie tez zawartych w zebranych mate-
riałach źródłowych z informacjami dostarczanymi 
przez mass media. Wszystko to miało na celu stwo-
rzenie syntezy poglądów, przynoszących uczestni-
kom możliwość szerszego spojrzenia na poruszane 
zagadnienia.  
 Podczas konferencji można było się zagłę-
bić w naukowej atmosferze pełnej niezwykle cie-
kawych poglądów oraz konstruktywnych dyskusji. 
Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz organizacji,  
innowacyjne przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
w stopniu satysfakcjonującym  zarówno w odczuciu 
twórców, jak i uczestników. 
 Trzy dni niezwykłej atmosfery przeszły już 
do historii, do której każdy z uczestników z pew-
nością będzie powracał. Chcąc przypomnieć sobie  
trudne tematy, piękne miasto oraz niezwykłych 
ludzi połączonych wspólną pasją  do złożonej te-
matyki zapraszamy do przeczytania wywiadu prze-
prowadzonego z organizatorami konferencji. Jako 
autor i uczestnik, w imieniu studentów dziękuję za 
zaufanie i wspólne działania organizacyjne.

Medycyna  
w okupowanej 
Polsce w cieniu 
nazizmu

Zawsze pociągają mnie dynamicz-
ne przedsięwzięcia o szerokim 
spektrum tematyki. Nigdy nie mogę 
się oprzeć udziałowi w rzeczach 
dających mi możliwość sprawdze-
nia samej siebie oraz rozwoju po-
przez zdobywanie doświadczenia 
i wiedzy. Staram się wygospoda-
rować wolny czas na rzeczy, które 
sprawiają mi przyjemność, takie jak 
gotowanie, czytania książek , żeglo-
wanie, czy uprawianie sztuk walki.

Agnieszka Binkiewicz
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Zuzanna Team tworzą Ewa Gre-
lowska oraz dwie Zuzanny, Zuzan-
na Lewandowska oraz Zuzanna 
Kozłowska i to właśnie im team 
zawdzięcza swoją nazwę. Zespół 
powstał z chęci odkrywania cieka-
wych poglądów i osób, a także z 
potrzeby na studiach medycznych  
humanistyki i dyskusji na tematy 
łączące medycynę z innymi dzie-
dzinami nauki. Członkinie Teamu, 
trzy energiczne studentki kierunku 
lekrarskiego na III roku, mają liczne 
pasje – śpiewają w chórze, podró-
żują, wolne chwile poświęcają czy-
taniu oraz spacerowaniu (najchęt-
niej w górach). Choć ich pasje są 
różne, jedno jest pewne – łączą siły 
w tworzeniu ciekawych i konstruk-
tywnych rozmów.

Od konferencji „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu” minęły już ponad dwa miesiące. Nie-
które wspomnienia z niej nieco zatarły się w pamięci, inne pozostają wciąż świeże  w głowach zarówno 
uczestników, jak i organizatorów tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim jednak, u większości – jeśli nie u 
wszystkich – zrodziły refleksje, które pozostaną na dużo dłużej: dotyczące czy to kwestii organizacji tak wiel-
kiego wydarzenia, jakim jest międzynarodowa konferencja, czy też samych wartości merytorycznych, które 
wypływały z interesujących spotkań, wykładów czy dyskusji związanych z tematyką konferencji.

Zapytaliśmy dwóch spośród organizatorów – zarówno ze strony braci studenckiej, jak i nauczycieli akade-
mickich – o przemyślenia, jakie z biegiem czasu, który pozwolił na obiektywne spojrzenie na to wydarzenie, 
nasunęły im się i które w przyszłości pozwolą na tworzenie podobnych wydarzeń w sposób jeszcze dosko-
nalszy.

Wspomnienia 

post-konferencyjne: 
trzy pytania do...
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Jako pierwszego, o spojrzenie na przebieg konferen-
cji pod względem merytorycznym, jak i pod kątem 
wpływu na dokształcanie studentów, spytaliśmy 
nauczyciela akademickiego, Pana prof. dr. hab. Mi-
chała Musielaka, kierownika Katedry Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Redakcja: Tegoroczna konferencja jest pierwszą 
tego typu, odbywającą się w naszym mieście. Po-
mysł spotkał się z szerokim zainteresowaniem, co 
zaowocowało liczną frekwencją uczestników pod-
czas wszystkich wydarzeń. Czy dostrzega Pan po-
trzebę organizacji kolejnych edycji tego przedsię-
wzięcia?

Profesor Michał Musielak: Zainteresowanie tema-
tyką konferencji ze strony wielu badaczy z Polski 
i Niemiec, jakość merytoryczna wystąpień referen-
tów, wreszcie pozytywne opinie na temat pozio-
mu jej organizacji, jakie usłyszałem od wielu gości 
- zachęcają do kontynuowania. Myślę jednak, że 
następna edycja konferencji powinna bardziej wy-
eksponować skutki społeczno - etyczne medycyny 
nazistowskiej. Już panel dyskusyjny, w drugim dniu 
konferencji, na temat używania argumentów hi-
storycznych we współczesnym debacie bioetycznej 
pokazał, że są duże oczekiwania, aby o medycynie 
nazistowskiej nie mówić tylko w kontekście histo-
rycznym, ale również współczesnym. Ważne jest 
bowiem pytanie,  jaki jest sens poruszania w eduka-
cji studentów tematyki - medycyny nazistowskiej, 
problemów eksperymentów medycznych w okresie 
Trzeciej Rzeszy, czy podobnych zagadnień. Otóż z 
perspektywy dzisiejszej sens poruszania tej tragicz-
nej problematyki jest tylko jeden – ukazać, że ludz-
kość, środowisko medyczne wyciągnęły z tej okrut-
nej przeszłości lekcję, która zaowocowała - najpierw 
sformułowaniem Kodeksu Norymberskiego, a 
później ustanowieniem praw człowieka, następnie 
praw pacjenta, wreszcie stworzeniem zasad dobrej 
praktyki klinicznej (Good Clinical Practice). 

Redakcja: Gościł Pan przez chwilę również podczas 
dyskusji na warsztatach, przeznaczonych dla stu-
dentów różnych kierunków, podczas których pra-
cowali oni nad tekstami źródłowymi dotyczącymi 
problematyki służb medycznych i ich wyborów w 
czasach okupacji nazistowskiej w Polsce . Czy uwa-
ża Pan, że studenci różnych kierunków medycz-

nych potrafią ze sobą dyskutować? Czy wnioski, do 
których dochodzą, potrafią być zaskakujące?

Profesor Michał Musielak: Wpadłem tylko na 
chwilę, by zobaczyć ilu studentów bierze udział w 
warsztatach – a zostałem godzinę. Okazało się, że 
uczestnicy warsztatów potrafią  nie tylko mówić o 
faktach, ale je interpretować, spierać się, wreszcie 
wyciągać wnioski, ważne dla współczesnej opie-
ki medycznej, np. stosunku pracowników służby 
zdrowia do pacjenta. To było dla mnie, jako na-
uczyciela, bardzo pozytywne doświadczenie, tym 
bardziej, że studenci reprezentowali różne kierunki 
i uczelnie. 

Redakcja: Podczas konferencji mieliśmy okazję 
wysłuchać wykładów prowadzonych przez wiele 
znakomitych badaczy z Polski i z Niemiec. Który z 
nich wzbudził w Panu największe zainteresowanie? 
A może były takie, które szczególnie Pana zasko-
czyły?

Profesor Michał Musielak: Z racji obowiązków 
organizacyjnych nie mogłem, niestety, wysłuchać 
wszystkich wystąpień, tym bardziej, że odbywały 
się w dwóch równoległych sesjach. Niemniej kilka 
było dla mnie ciekawych, czy poszerzających moją 
wiedzę. Niewątpliwie wystąpienia plenarne – prof. 
T. Nasierowskiego, czy dr Ingo Loose stanowiły 
bardzo dobre, syntetyczne wprowadzenie do poru-
szanej w trakcie konferencji problematyki.  Także 
nie zawiódł prof. Wacław Długoborski, który - jak 
zawsze - błysnął nie tylko erudycją, ale jako świa-
dek, były więzień Auschwitz - wzbogacił dyskusję o 
element autentyczności. Spośród innych referatów 
zwróciłem uwagę na dwa, których treści były dla 
mnie nowe: dr hab. Leszka Hońdo, o nazistowskich 
badaniach antropologicznych na Żydach w getcie 
tarnowskim i gościa z Holandii -  Marco Gietemy, 
który mówił z kolei o postawie holenderskich  leka-
rzy i personelu pielęgniarskiego wobec pacjentów 
w czasach okupacji. Myślę, że przy redagowaniu 
książki, która będzie podsumowaniem naukowym 
konferencji, zapoznam się ze wszystkim wystąpie-
niami. Liczę, że wówczas zaskoczeń pozytywnych 
będzie więcej.

***
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O cienie i blaski organizacji konferencji z perspek-
tywy studenta zapytaliśmy natomiast Martę Bara-
niak, przewodniczącą Studenckiego Koła Nauko-
wego Etyki i Bioetyki.

Redakcja: Marta, na Twoich barkach, jako koor-
dynatora Studenckiego Komitetu Organizacyjnego 
konferencji, spoczywała duża odpowiedzialność, co 
zapewne stanowiło niemałe obciążenie. Co, z Two-
jej perspektywy, jest największym wyzwaniem w 
organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jakim była 
konferencja?

Marta Baraniak: To bardzo trudne pytanie. Tak 
naprawdę każde zadanie jest ogromnym wyzwa-
niem, szczególnie, gdy pierwszy raz podejmujemy 
się organizacji tak ważnego wydarzenia. Jeżeli jed-
nak miałabym wybrać jedno największe wyzwanie, 
byłoby to chyba delegowanie zadań poszczególnym 
osobom. Było to dla mnie dosyć trudne, ponieważ 
część z osób, z którymi pracowałam, poznałam do-
piero podczas przygotowań do konferencji, przez co 
nie znałam ich możliwości i talentów. Jednak moje 
obawy, które, przyznam, początkowo miałam, nie 
miały pokrycia w rzeczywistości. Studencki Ko-
mitet Organizacyjny, a raczej jego Członkowie, z 
którym miałam zaszczyt i przyjemność pracować, 
okazali się być idealnymi współpracownikami i z 
dumą mogę powiedzieć, że byli odpowiednimi oso-
bami na odpowiednim miejscu, za co im bardzo 
dziękuję. 

Redakcja: Jak wspomniałaś, pierwszy raz miałaś 
okazję przygotowywać tego typu przedsięwzięcie. 
Była to dla Ciebie więc także okazja do zdobycia 
nowym umiejętności, na zupełnie odmiennym 
polu, niż codzienne obowiązki. Czego uczy takie 
doświadczenie? Jakie umiejętności zdobyłaś po-
przez współorganizację konferencji?

Marta Baraniak: Przede wszystkim, nauczyłam się 
organizacji czasu – i to zarówno własnego, jak i ze-
społu, z którym się pracuje. Oprócz tego, jak już 
wspomniałam, umiejętności przewodzenia grupie, 
współdziałania, a także umiejętności ustalania prio-
rytetów... Cóż, tak naprawdę tych umiejętności jest 
tak dużo, że gdybym miała wymienić wszystkie, nie 
starczyło by miejsca w Biuletynie. 

Redakcja: Jednym z ciekawszych elementów pro-
gramu konferencji były warsztaty studenckie. 
Dyskusja w interdyscyplinarnych zespołach często 
prowadziła do interesujących wniosków. Czy za-
tem z perspektywy studenta uważasz, że powinno 
się częściej w trakcie studiów poruszać tematy takie 
jak podczas warsztatów: dotyczące przedstawicieli 
służb medycznych w obliczu zagrożenia, trudnych 
dylematów?

Marta Baraniak: Uważam, że jak najbardziej po-
winniśmy poruszać takie tematy, aby zrozumieć, 
jak ważną rolę wypełniały te osoby w tych ciężkich 
czasach. Temat ten powinien być propagowany nie 
tylko na Uczelniach Medycznych, ale także na in-
nych uczelniach. Dodatkowo, z racji kierunku w 
jakim się kształcę, sądzę, że taka refleksja nad prze-
szłością pomogłaby docenić zawód pielęgniarki i 
położnej, czego tak bardzo brakuje w dzisiejszych 
czasach.  
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W kolejnym numerze pragnie-
my przedstawić Państwu dwie 
ważne dla naszego Koła oso-
by. Rozmowa przybliży Pań-
stwu postać Agnieszki Smerd-
ki, która pełniła w Kole funkcję 
wiceprzewodniczącej, obec-
nie jest honorowym człon-
kiem Koła jako absolwentka 
naszej Alma Mater. Poznają 
Państwo bliżej także Mar-
tę Baryzę, która w Kole pełni 
wymagające zadania związane  
z funkcją, którą zwyczajowo 
określamy jako stanowisko re-
ferenta.

Sylwia Andrzejewska

Agnieszka Smerdka Marta Baryza

Studentka II roku Pielęgniarstwa 
na Studiach uzupełniających 
magisterskich oraz pielęgniarka 
na oddziale intensywnej terapii. 
Zakochana w górach oraz sze-
roko pojętej tematyce ratow-
nictwa. W SKN Etyki i Bioetyki 
działa od 2010 roku.O

 N
AS

Co studiujesz na naszej uczelni i dlaczego  
akurat ten kierunek?

Agnieszka: W sumie spędziłam tutaj już sporą część 
swojego życia (uśmiech). Obecnie jestem absolwent-
ką Studiów Stacjonarnych Uzupełniających Magi-
sterskich na kierunku położnictwo. Wybrałam położ-
nictwo trochę za namową mamy, która również jest 
położną i okazało się, że faktycznie pewne predyspozy-
cje dziedziczy się w genach,  „wysysa” z mlekiem matki 
i położnictwo okazało się strzałem w dziesiątkę.

Marta: Mój wybór padł niedaleko: studiuję pielęgniar-
stwo na drugim roku Studiów Uzupełniających Ma-
gisterskich. Wybrałam ten kierunek, ponieważ zawsze 
interesowała mnie tematyka związana z medycyną  
i pewnego dnia uznałam, że studiując pielęgniarstwo, 
będę mogła rozwinąć się w jej obszarze, by móc poma-
gać pacjentom i  pielęgnować ich zdrowie.

Jakie są Twoje zainteresowania i co robisz w wol-
nym czasie?

Agnieszka: Zainteresowań mam całkiem sporo, ponie-
waż cały czas staram się poznawać nowe rzeczy i chyba 
właśnie dlatego trudno jest mi wskazać jednoznacznie 
na konkretne zainteresowanie.

Marta: W wolnym czasie bardzo lubię obejrzeć dobry 
film i zrelaksować przy ulubionej muzyce.

Z jakiego źródła dowiedziałaś/eś się o istnieniu 
Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki?

Agnieszka: O istnieniu SKNEiB dowiedziałam się 
podczas zajęć na studiach licencjackich od opiekunki 
koła, Pani Katarzyny B. Głodowskiej, która prowadziła 
z nami zajęcia.

O nas
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Marta: O istnieniu Koła dowiedziałam się na 
pierwszym roku pielęgniarstwa studiów licencjac-
kich, podczas zajęć z Historii Pielęgniarstwa. Do-
wiedziałam się wówczas na czym polega  działalność 
i co jest przedmiotem jego zainteresowań, co w re-
zultacie skłoniło mnie, by stać się jego członkiem.

Dlaczego zdecydowałaś się na pracę w kole na-
ukowym?

Agnieszka: Początkowo nie byłam zdecydowana na 
prace w naszym Kole. Obawiałam się, że mogę się 
nie odnaleźć w tematyce działalności Koła i że nie 
znajdę swojego „konika” na tym polu. Moje oba-
wy okazały się jednak zupełnie bezpodstawne. Już 
po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że Koło jest 
bardzo wszechstronne. Zespół wówczas go tworzą-
cy był tak multidyscyplinarny (co ma zresztą miej-
sce do dzisiaj), że nie było możliwości żeby nowy 
członek nie znalazł tutaj własnego obszaru zainte-
resowań, który w efekcie pomoże Kołu rozszerzyć 
horyzonty i pole działania, bo najwięcej uczymy się 
od samych siebie.

Marta: Ponieważ interesują mnie zagadnienia ja-
kie podejmuje to Koło. Są to tematy często bardzo 
trudne, które wiążą się z licznymi dylematami i sta-
nowią problem etyczny, a także wzbudzają kontro-
wersje w społeczeństwie (jak na przykład eutanazja 
czy aborcja).

Jakie korzyści czerpiesz z przynależności do 
koła naukowego?

Agnieszka: Przynależność do koła naukowego daje 
możliwości i korzyści, których nie dadzą żadne za-
jęcia realizowane w ramach obowiązkowego planu 
zajęć. Tutaj stawia się na zainteresowania, na jed-
nostki tworzące zespół. Ideą koła (a szczególnie 
naszego ;)) jest wzbicie się ponad standard. Bę-
dąc członkiem koła naukowego można realizować 
projekty i tworzyć wydarzenia  które, w pełni nas 
interesują, intrygują oraz, o których być może nie 
dowiedzielibyśmy się gdyby właśnie nie koło na-
ukowe.

Marta: Możliwość rozwijania się i pogłębiania wie-
dzy, jak  również uczestnictwo w projektach i bada-
niach naukowych.

Czy zachęciłabyś studentów do działania w 
kole naukowym?

Agnieszka: Nie zachęciłabym... nakazałbym! :)

Marta: Tak, ponieważ dzięki takiej działalności mo-
żemy poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe 
doświadczenia i poznać nowych, ciekawych ludzi.

Dlaczego warto angażować się w działalność 
naukową Uczelni, na której się studiuje?

Agnieszka: Dzięki działalności naukowej na uczel-
ni, na której się studiuje, można lepiej poznać swój 
uniwersytet. Oczywiście nie mówię tu o topogra-
fii tylko o działalności i projektach, które realizuje 
uczelnia. Okazuje się bowiem, że poza kształce-
niem studentów, w kierunku  wykonywania  kon-
kretnych zawodów, zajmuje się ona również dzia-
łalnością na rzecz poprawy zdrowia, promowania 
zachowań prozdrowotnych i działalnością na rzecz 
społeczeństwa.

Marta: Jest to bardzo dobra okazja, aby zaprezen-
tować Uczelnię z jak najlepszej strony, zwłaszcza 
podczas ogólnopolskich  konferencji naukowych, 
(w naszym Kole niemal tradycją stał się już wyjazd 
do Białegostoku), czy seminariów międzynarodo-
wych, w naszym wypadku polsko-niemieckich. 
Jest to także promocja międzynarodowa, gdy przy 
współpracy z innymi państwami Uczelnia prowadzi 
projekty naukowe, w których obecnie uczestniczy 
Koło Naukowe Etyki i Bioetyki.

Jakie jest Twoje motto życiowe, ulubiony cytat?

Agnieszka: Brak

Marta: Moim ulubionym cytatem jest cytat z bajki 
Kung Fu Panda. Jest to scena gdy smutny Po roz-
mawia z mistrzem Oogway, wówczas z ust mentora 
pada zdanie: „Wczoraj to już historia, jutro to ta-
jemnica. Ale dziś to dar losu. A dary są po to, żeby 
się nimi cieszyć.”
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Tajemnica 
zawodowa

Mgr filologii angielskiej (UAM), 
od kilkunastu lat uczy do-
rosłych języka angielskiego.  
Studia pielęgniarskie rozpoczęła 
z potrzeby połączenia fascyna-
cji medycyną i chęci niesienia 
pomocy. W ludziach ceni bez-
interesowną życzliwość, ide-
alizm, odwagę cywilną i cięty 
dowcip. Ma nieuleczalną aler-
gię na cwaniactwo, chciwość  
i błędy językowe. W jej żyłach 
zamiast krwi płynie od rana 
mocna kawa. Obecnie na urlo-
pie dziekańskim.

Potrafi być zarówno błogosławieństwem, jak 
i przekleństwem. Bywa traktowana jak nie-
znośne brzemię, nieprzestrzegana z niewie-
dzy czy zaniedbania, a przecież powinna być 
przede wszystkim powodem do dumy. 
 

 W jednej chwili ochroni prywatność pacjenta i zapewni 
mu poczucie bezpieczeństwa, w innej – stanie na straży proce-
su leczenia i tego samego pacjenta odgrodzi od wiedzy zespołu 
terapeutycznego. Podczas gdy zachowanie tajemnicy to wyraz 
szacunku wobec praw pacjenta i dbałości o nieskazitelność wi-
zerunku profesji pielęgniarskiej, naruszenie jej – w zależności od 
okoliczności – może doprowadzić do postępowania sądowego, 
ale i paradoksalnie do ocalenia ludzkiego zdrowia lub nawet  
życia.
 Tajemnica zawodowa w swojej wszechstronności może 
uchronić pacjenta przed utratą godności, ale też i umożliwić 
personelowi pielęgniarskiemu obronę przed zarzutami czy utra-
tą reputacji. Owszem, obarcza niemałą odpowiedzialnością,  
ale przede wszystkim nobilituje: oto zawód zaufania społeczne-
go, otrzymujący pieczę nad tym, co dla ludzkości najcenniejsze, 
zostaje oficjalnie zobowiązany do dyskrecji, tratowania prioryte-
towo dobra chorego i nade wszystko poszanowania prywatności 
i godności jednostki.

Małgorzata Dopierała
2 rok pielęgniarstwa (studia stacjonarne I stopnia)
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 Pomimo dość enigmatycznego brzmie-
nia termin „tajemnica zawodowa” w zakresie pro-
fesji pielęgniarskiej ma solidne podstawy praw-
ne. Zapisy o tajemnicy widnieją m.in. w ustawie  
o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 
r. (art. 17 ust. 1), ustawie o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta dnia 6 listopada 2008 r. (art. 13 
i 14 ust. 4), jak również w Kodeks Etyki Zawodowej 
Pielęgniarki i Położnej RP przyjętym na IV Krajowym 
Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w 2003 roku (przy-
rzeczenie pkt. 4 i część szczegółowa I/4). Dzięki temu 
stanowią bezpośredni punkt odniesienia we wszelkich 
sytuacjach wymagających uruchomienia procedur 
prawnych, jednocześnie służąc jako wiarygodne na-
rzędzie wspierające dalszą profesjonalizację zawodu.  
Niewątpliwie posiadają pewne ograniczenia otwierające 
różne możliwości interpretacji, jednak ich rola w two-
rzeniu fundamentalnej linii obrony prawa pacjenta do 
prywatności i scalaniu poszczególnych elementów etyki 
zawodowej powinna być zdecydowanie doceniona.
 Sfera tajemnicy pielęgniarskiej obejmuje swo-
im zakresem szeroki wachlarz informacji, które w zależ-
ności od konkretnego przypadku winny być chronione 
przed dostępem osób nieuprawnionych – dotyczy ona 
również takich sytuacji kiedy to pacjent może być oso-
bą, której w związku z tajemnicą zawodową nie zosta-
ną ujawnione pewne dane. Źródłem informacji obję-
tych tajemnicą może być sam pacjent (uwzględnia się 
również osobę ustawowego przedstawiciela pacjenta 
lub jego opiekuna faktycznego), ale też ustalenia do-
konane w trakcie czynności zawodowych podjętych 
przez osoby wykonujące zawód medyczny. W drugim 
wymienionym przypadku możemy mówić o sytuacji,  
w której „pielęgniarka posiada informacje o rozpozna-
niu i o rokowaniu co do stanu zdrowia pacjenta, ale jest 
ustawowo zobowiązana w tym zakresie do zachowania 
tajemnicy zawodowej, także względem samego pacjen-
ta” (Karkowska D, Włodarczyk C W. Prawo medyczne 
dla pielęgniarek, s. 196). 
 Wspomniane w drugim paragrafie ogranicze-
nia odnoszące się do zapisów o tajemnicy pielęgniar-
skiej dotyczą m.in. niemożności natychmiastowego  
i precyzyjnego określenia granic obszaru mającego pod-
legać ochronie. Akty prawne nie  zawierają wyczerpu-
jącego rejestru okoliczności i warunków decydujących 
o przestrzeganiu zasad dyskrecji, zatem treść czy też 
rodzaj informacji nie są satysfakcjonującym kryterium 
nakreślania granic tajemnicy zawodowej. Zastosowanie 
ma tu raczej kryterium dwuelementowe: fakt uzyskania 
danej informacji w związku z wykonywaniem zawodu 
medycznego, w połączeniu ze specyfiką owej informacji 
(nie jest ona powszechnie znana i dostępna ogółowi, 
wiedzę o niej posiada ograniczona grupa osób, które 
można w kontekście takiej sytuacji nazwać osobami 

wtajemniczonymi). Warto również dodać, iż tajemni-
ca obejmuje swoim zasięgiem wszelkie formy przekazu 
informacji – nie tylko komunikat werbalny lub doku-
mentację pisemną, ale też i gesty, komunikację w języ-
ku migowym czy dane elektroniczne. 
Obowiązek zachowania tajemnicy pielęgniarskiej może 
zostać uchylony w określonych okolicznościach, które 
w pewnych przypadkach zwalniają pielęgniarkę z ww. 
obowiązku, a w innych wręcz nawet nakazują ujawnić 
posiadane przez nich informacje mające związek z daną 
sprawą. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufno-
ści może nastąpić w przypadku wyrażenia na to zgody 
przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego/
opiekuna faktycznego), w sytuacji kiedy dotrzymanie 
tajemnicy może narazić na niebezpieczeństwo zdrowie 
lub życie pacjenta, a także w okolicznościach związa-
nych z ochroną interesu publicznego czy zagrożeniem 
zdrowia lub życia osób innych niż pacjent. Dwa pierw-
sze przypadki dotyczą ściśle osoby pacjenta, podczas 
gdy ostatni ma związek z ochroną lub interesem osób 
trzecich. 
W punkcie 3 ustępu 2 artykułu 17 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. znajduje 
się zapis, iż pielęgniarka nie jest obowiązana do zacho-
wania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, 
uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, gdy 
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgo-
dę na ujawnienie tajemnicy. Bliźniaczo podobny zapis  
(zamiast uściślenia profesji widnieje tam sformułowa-
nie o osobach wykonujących zawód medyczny) widzi-
my w punkcie 3 ustępu 2 artykułu 14 rozdziału 4 usta-
wy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dnia 
6 listopada 2008 r.  Przyjmuje się, że jeżeli zgoda zostaje 
wyrażona przez przedstawiciela ustawowego, tak jak ma 
to miejsce np. w przypadku pacjenta małoletniego lub 
osoby ubezwłasnowolnionej, należy uwzględniać wolę 
pacjenta w kwestii samostanowienia - jeśli nawet nie 
w stopniu współuczestniczenia, to przynajmniej wyra-
żenia własnego zdania na temat ujawnienia dotyczących 
go informacji. Jeśli chodzi o formę wyrażenia zgody 
na odstąpienie od zachowania tajemnicy zawodowej, 
prawo nie określa konkretnej procedury, natomiast  
w związku z potencjalnym ryzykiem obciążenia zarzu-
tami złamania przepisów prawnych najrozsądniejszą 
praktyką jest złożenie przez pacjenta pisemnego oświad-
czenia, w którym wskazuje on jednoznacznie upoważ-
nione osoby, rodzaj informacji, a także okoliczności,  
w jakich mogą one zostać udzielone przez pielęgniarkę.
 Kwestią o wiele trudniejszą do interpretacji 
jest uchylenie tajemnicy pielęgniarskiej w przypadku 
wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta.  
Z jednej strony punkt 2 ust. 2 art. 17 wspominanej 
już wcześniej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
wyraźnie stwierdza iż pielęgniarka ma prawo odstąpić 
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w takiej sytuacji od obowiązku zachowania poufności, 
jednakże obiektywizm kryteriów podjęcia przez nią tej 
decyzji może zostać podważony. To co dla jednej oso-
by stanowi racjonalną przesłankę do stwierdzenia za-
grożenia zdrowia lub życia, dla innej może okazać się 
argumentem niedostatecznie uzasadniającym decyzję  
o ujawnieniu informacji. Konsekwencje mogą być róż-
norakie, np. pacjent występujący z roszczeniem z tytułu 
naruszenia dóbr osobistych czy postępowanie przed są-
dem pielęgniarek i położnych. Warto przy tym wspo-
mnieć iż podjęcie przez pielęgniarkę decyzji o odstąpie-
niu od dochowania tajemnicy w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia pacjenta nie jest w żaden sposób 
prawnie ograniczone niepodjęciem takiej decyzji przez 
inne osoby wykonujące zawód medyczny i zaangażo-
wane w udzielanie świadczeń zdrowotnych  temu sa-
memu pacjentowi. Innymi słowy, nawet jeśli lekarz nie 
podejmie takowych działań, pielęgniarka niezależnie  
od jego decyzji może te działania podjąć, korzystając 
z autonomii i uprawnień, które gwarantuje jej ustawa. 
Jest to szczególnie cenne w sytuacjach, kiedy pielęgniar-
ka z racji zaangażowania w proces pielęgnowania spo-
strzega istotne zagrożenie dla pacjenta w perspektywie 
dłuższej niż aktualny moment hospitalizacji, czy wów-
czas gdy jej kompetencje i wiedza pozwalają stwierdzić 
iż takim zagrożeniem jest dla pacjenta niewłaściwa dia-
gnoza lekarska lub wręcz brak diagnozy.
 Uchylenie obowiązku  zachowania tajemnicy 
pielęgniarskiej może również nastąpić w okoliczno-
ściach narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia lub ży-
cia osób innych niż pacjent, a także w sytuacjach zwią-
zanych z ochroną interesu publicznego. Jako przykład 
pierwszych z ww. okoliczności można podać m.in. wy-
łączenie poufności wobec pacjenta wówczas gdy specy-
fika danych schorzeń psychicznych jest w stanie dopro-
wadzić do zagrożenia życia lub zdrowia osób trzecich,  
z tym że należy pamiętać o przedstawieniu argumentów 
dowodzących podjęcia owej decyzji ze względu na stan 
wyższej konieczności.  Innym casusem może być nastę-
pująca sytuacja: pacjent będący osobą zakażoną, świado-
mą tego zakażenia i mogącą je przenosić na inne osoby, 
odmawia podjęcia stosownych działań mających na celu 
ochronę osób trzecich przed zakażeniem lub też istnieją 
co do niego uzasadnione podejrzenia iż pomimo obiet-
nicy podjęcia takich działań będzie narażał inne osoby 
na niebezpieczeństwo zakażenia. W takim przypadku 
pielęgniarka może rozważyć możliwość uchylenia się od 
tajemnicy zawodowej w stosunku do konkretnych osób 
zagrożonych zakażeniem przez pacjenta, aczkolwiek 
powinna ona uwzględnić fakt, iż prawne regulacje nie 
nakładają na nią takowej powinności. W związku z tym 

ewentualna decyzja o wyłączeniu poufności wobec za-
każonego pacjenta musi być poparta wiarygodnymi do-
wodami o zaistnieniu stanu wyższej konieczności. Jeżeli 
zaś chodzi o ochronę interesu publicznego, to przede 
wszystkim warto wyodrębnić kilka następujących kon-
tekstów odnoszących się do możliwości bądź powinno-
ści odstąpienia od obowiązku zachowania tajemnicy: 1) 
z ciążącym lub też nie, obowiązkiem poinformowania 
odpowiednich władz publicznych (np. sanitarnych)  
o okolicznościach objętych tajemnicą pielęgniarską; 
2) z obowiązkiem doniesienia o popełnionym prze-
stępstwie; 3) z wystąpieniem pielęgniarki w charakte-
rze świadka w toczącym się postępowaniu karnym; 4) 
z wystąpieniem w charakterze świadka w toczącym się 
postępowaniu przed wojewódzką komisją orzekają-
cą o zdarzeniach medycznych; 5) z pełnieniem przez 
pielęgniarkę roli eksperta; 6) z prowadzeniem badań 
naukowych; 7) z praktyczną nauką zawodów medycz-
nych (Karkowska D, Włodarczyk C W. Prawo medycz-
ne dla pielęgniarek, s. 203-204). Dodatkową regulacją  
w tej materii jest ust. 2 artykułu 50 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994, który 
zwalnia pielęgniarkę z obowiązku zachowania tajemni-
cy wobec wymienionych w nim osób, organów i służb 
(m.in. wobec lekarza sprawującego opiekę nad osobą  
z zaburzeniami psychicznymi czy służb ochrony pań-
stwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 
lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadze-
nia postępowania sprawdzającego na podstawie przepi-
sów o ochronie informacji niejawnych).
 Dylematy dotyczące ochrony tajemnicy zawo-
dowej mogą być także wywołane koniecznością obro-
ny interesu własnego pielęgniarki. W sytuacji kiedy 
uchylenie się od obowiązku respektowania tajemnicy 
pielęgniarskiej jest jedynym sposobem obrony przed 
zarzutem współuczestniczenia w popełnieniu przestęp-
stwa lub zarzutami, które zagrażają jej reputacji zawo-
dowej, taka decyzja może okazać się jedynym słusznym 
posunięciem, choć i tak towarzyszyć jej będzie zapewne 
poczucie naruszenia zobowiązania moralnego i prawne-
go.  Tak jak w wielu wymienionych już wcześniej przy-
padkach, ze względu na brak wystarczająco obszernych 
regulacji prawnych to czy zakres ujawnienia tajemnicy 
zostanie sklasyfikowany jako uzasadniony konieczno-
ścią pozostaje kwestią doboru dowodów, argumentów 
czy nawet retoryki.
 Należy mieć świadomość tego, iż kwestia 
tajemnicy pielęgniarskiej związana jest nie tylko  
z obowiązkiem jej dochowania a priori, ale również  
z prawnym i etycznym obowiązkiem uchylenia dla niej 
respektu z uwagi na konieczność współpracy pomiędzy 
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osobami wykonującymi zawody medyczne i zaangażo-
wanymi w udzielanie świadczeń zdrowotnych danemu 
pacjentowi. Jeżeli konieczne staje się udzielenie takim 
osobom informacji poufnych w celu wtajemniczenia 
ich w określone aspekty procesu leczenia, wówczas obo-
wiązek zachowania tajemnicy zostaje uchylony. Jako że 
osoby wtajemniczane są z założenia również zobowią-
zane przestrzegać tajemnicy zawodowej, prywatność 
pacjenta nie powinna doznać z tego tytułu żadnego 
uszczerbku. Co więcej, pomiędzy pielęgniarką a inną 
pielęgniarką, lekarzem lub położną istnieje „ustawowy 
obowiązek wzajemnej informacji o pacjencie w zakre-
sie niezbędnym dla starannego udzielania świadczeń 
zdrowotnych” (Karkowska D, Włodarczyk C W. Prawo 
medyczne dla pielęgniarek, s. 210), co wiąże się z prze-
kazywaniem sobie nawzajem w uzasadnionych koniecz-
nością sytuacjach nawet takich informacji, które w in-
nym przypadku byłyby bezwzględnie objęte tajemnicą.
 Rozważania przedstawione powyżej z pew-
nością nie wyczerpują tak złożonego tematu jakim 
jest tajemnica zawodowa w profesji pielęgniarskiej.  
Wykładnia prawa, jakkolwiek porządkująca w pewnym 
zakresie owo zagadnienie i dająca oparcie w przypadku 
konieczności odwołania się do niej w kwestiach spor-
nych, pozostawia dość szeroki margines dla odmien-
nych interpretacji i uzasadnień działań podejmowanych 
przez pielęgniarki w dyskusyjnych czy nawet kontro-
wersyjnych sytuacjach z jakimi stykają się w swojej pra-
cy zawodowej. Pozostaje wierzyć iż połączenie naczelnej 
zasady działania na rzecz dobra pacjenta, stosowania się 
do obowiązujących regulacji prawnych i zasad etyki za-
wodowej, a także racjonalnych przesłanek i rozsądnego 
korzystania z posiadanej wiedzy i kompetencji pozwo-
lą za każdym razem dokonać najlepszego z możliwych  
w danej sytuacji wyborów.

Źródła:

1. Karkowska D, Włodarczyk C. W., Prawo medyczne dla 
pielęgniarek. Wolters Kluwer, Warszawa 2013
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej, Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, http://isap.sejm.
gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111741039 [data wejścia: 
26.05.2014]
3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417, http://
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520417 
[data wejścia: 26.05.2014]
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego,  Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535
5.http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Ustawa_o_
ochronie_zdrowia_psychicznego_19.08.1994.pdf [data wej-
ścia: 26.05.2014]
6. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, http://www.izbapiel.wloclawek.pl/strona/
prawo/2012/kodeks_etyki.pdf [data wejścia: 26.05.2014]
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„
Dzieci Kwatery

”
Ł

Jagoda Krupska

Studentka 3 roku Pielę-
gniarstwa na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytetu Medycznego  
w Poznaniu.
  
W wolnych chwilach 
nadrabia zaległości 
filmowe i spotyka  
się z drugą połówką.

 W środowy wieczór, dnia 19 listopada br. jako  przedstawiciele 
Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki wraz z opiekunem koła dr n. med. 
Katarzyną Głodowską udaliśmy się, do studyjnego kina Rialto, na po-
kaz najnowszego filmu Arkadiusza Gołębiewskiego „Dzieci kwatery Ł”.  
Po pokazie odbyło się, także w ramach spotkań Klubu Historycznego 
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” spotkanie z reżyserem filmu Ar-
kadiuszem Gołębiewskim oraz Rodzinami pogrzebanych na Łączce bo-
haterów polskiego podziemia antykomunistycznego: Anną Tasiemską - 
wnuczką Władysława Borowca, Marią Leśnikowską - córką płk. Tadeusza 
Leśnikowskiego, Grażyną Chojecką, siostrzaną wnuczką mjr. Hieronima 
Dekutowskiego” Zapory”, Krzysztofem Olechnowiczem - synem płk. 
Antoniego Olechnowicza i Witoldem Mieszkowskim, synem kmdr.  Sta-
nisława Mieszkowskiego.
 “Dzieci Kwatery Ł” to kontynuacja głośnego już filmu “Kwa-
tera Ł” - przejmującej opowieści dzieci i wnuków bohaterów polskiego 
podziemia, pomordowanych i bezimiennie grzebanych na Cmentarzu 
Powązkowskim.
 Obraz dokumentu przepełniony jest emocjami, przejmującym 
cierpieniem Rodzin Ofiar systemu komunistycznego. Bez wątpienia pod-
czas seansu dotknęliśmy historii Rodzin Żołnierzy Wyklętych, którzy 
wraz z dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem i jego zespołem podczas kolej-
nych etapów prac ekshumacyjnych na powązkowskiej „Łączce” (cmentarz 
wojskowy przy ul. Powązkowskiej) chcą dociec prawdy o swoich bliskich. 



19
12/2014

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl         skneib.ump@gmail.com         www.facebook.com/Bioethica

Z ŻYC
IA KO

ŁA

Z nadzieją próbujących odnaleźć mogiły ukochanych 
osób i chcący w należyty sposób ich pożegnać. Boha-
terowie filmu opowiadają również ich wcześniejsze losy, 
osamotnienie i zmaganie się z brakiem najbliższych.
 Pokaz filmu i wykład zakończył się dyskusją 
poprowadzoną przez dyrektora poznańskiego oddziału 
IPN dr. Rafała Reczka, w którym wzięli udział: reży-
ser Arkadiusz Gołębiewski, Rodziny pogrzebanych na 
Łączce bohaterów polskiego podziemia niepodległościo-
wego oraz widzowie.

Opinia :
“Świetna inicjatywa. Wspaniały pomysł z zaproszeniem 
do dyskusji bohaterów filmu oraz reżysera. Dało to 
nam, widzom, możliwość współdzielenia emocji, trud-
nych emocji, które dzieciom osieroconym przez system 
są tak bliskie.” 

Ola, studentka, członek Studenckiego Koła Etyki  
i Bioetyki

Źródła: 
http://klub-generalagrota.pl/kg/kluby-w-polsce/po-
znan/relacje-ze-spotkan/5040,Spotkanie-poswiecone
-poszukiwaniom-nieznanych-miejsc-pochowku-ofiar
-terroru-komu.html
http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/poznan/pokaz-
filmu-arkadiusza-golebiewskiego-dzieci-kwatery-l-z
-udzialem-rodzin-ofiar-w-ramach-spotkan-klubu-histo-
rycznego-im.-gen.-stefana-roweckiego-grota-poznan,-
19-listopada-2014
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Absolwentka Położnictwa  
Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie, naukę kontynuuję 
na Uniwersytecie Medycznym 
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu. Zdobyta wiedzę  
i umiejętności wykorzystuje  
w pracy zawodowej.

Patrycja Zalewska

Wokół pigułki

gwałtu
 Wieczór. Modny klub. Młoda kobieta poznaje 
w nim miłego mężczyznę, który proponuje jej drinka.  
Z ochotą przystaje na propozycję. Następnego dnia bu-
dzi się i nie potrafi przypomnieć sobie żadnego szcze-
gółu z poprzedniego wieczoru. Brzmi niepokojąco, lecz 
takie przypadki się zdarzają. Finałem takiej beztroskiej 
„zabawy” może być ciąża, zakażenie wirusem lub cho-
roba przenoszona droga płciową, a także kradzież cenny 
przedmiotów lub „wyczyszczenie” konta bankowego. 
„Sprawcą” jest substancja psychoaktywna zwana potocz-
nie „pigułką gwałtu”, która została dosypana do wyżej 
wspomnianego drinka. Jest to jeden z przykładowych 
„scenariuszy” użycia „tabletki gwałtu”, albowiem ofiarą 
mogą paść zarówno kobiety jak i mężczyźni, bez wzglę-
du na wiek, pochodzenie czy miejsce w jakim się znaj-
dują; równie dobrze może to być pociąg, w którym na 
chwilę zostawimy butelkę z wodą a w tym czasie nasz 
współtowarzysz podróży „wzbogaci” naszą wodę…
 Naukowcy nie są zgodni co do dokładnej licz-
by substancji chemicznych, które są wykorzystywane do 
popełniania przestępstw. Do najbardziej popularnych 
możemy zaliczyć GHB (kwas gamma- hydroksymasło-

wy), benzodiazepiny, ketaminę. Większość z tych sub-
stancji wykorzystywana jest w medycynie, kulturystyce, 
weterynarii. Niestety ich przystępność oraz niska cena 
wpływa na znaczną popularność. 
 W mass media ten temat nie jest powszechny, 
a szkoda, może wiedza dotarłaby do większego grona 
osób.
 Autorzy pod red. Piotra T. Nowakowskiego  
w książce pt. „Wokół pigułki gwałtu” próbują nam 
uzmysłowić czym jest „pigułka gwałtu”, jak wiele jest 
pojęć i definicji odnoszących się do tego zjawiska, które 
nie zawsze są spójne i nie wyczerpują tematu. W publi-
kacji nie mogło zabraknąć  głosu odnośnie prawnej oce-
ny „pigułki gwałtu”. Przedstawiono także najważniejsze 
inicjatywy społeczne przestrzegające przed spożyciem 
„tabletki gwałtu”.
 Książka na pierwszy rzut oka nie skłania do 
oczywistych refleksji, jednakże po zapoznaniu się z jej 
treścią, dochodzimy do innych wniosków.  Patrzymy 
na własne postepowanie bardziej krytycznym okiem.  
Próbujemy ograniczyć czynniki ryzyka. Nie chcemy zo-
stać ofiarą.
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Anna Skupin

Czas zbliżającego się Nowe-
go Roku sprzyja podsumowa-
niom. Podczas rozmowy pełnej 
wspomnień pomiędzy obec-
nymi członkami Koła, a absol-
wentami UMP, powstał pomysł 
podzielenia się z Państwem re-
fleksjami nad minonymi latami.  
Jak z perspektywy lat ocenia 
rzeczywistość jedna z honoro-
wych członkiń Koła? Zapraszam 
do przeczytania listu.

LISTY STU
D

EN
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 Jestem absolwentką UM, dwa lata temu 
ukończyłam studia magisterskie na kierunku pielę-
gniarstwo. Czas spędzony w murach uczelni był dla 
mnie bardzo rozwijający, ukształtował moje zain-
teresowania. Należałam do Studenckiego Koła Na-
ukowego Etyki i Bioetyki. Realizując projekty mię-
dzynarodowe, wyjeżdżając na konferencje naukowe, 
seminaria, nauczyłam się łączyć naukę, zainteresowa-
nia, wolontariat i przyjemności. Poznałam interesują-
cych ludzi, zwiedziłam ciekawe miejsca. To był bardzo 
ważny etap mojego życia, który zdecydował o zawo-
dzie, który będę wykonywała przez wiele lat.  Kiedyś 
przechadzając się korytarzami szpitalnymi przeczyta-
łam  „Być może dla całego świata jesteś tylko czło-
wiekiem, ale dla niektórych ludzi  całym światem”.   
Do dzisiaj go pamiętam,  powtarzam w pracy,  
w domu. Życie wówczas nabiera sensu, kiedy mo-
żemy żyć dla innych. Najważniejsze jest pozytywne 
nastawienie do życia, do ludzi, do tego, co nas spo-
tyka. Należy każdego dnia stawiać sobie wyzwania, 
wówczas ciężka praca przynosi korzyści. Praca pielę-
gniarki daje mnóstwo satysfakcji i spełnienia, sprawia 
przecież, że innym żyje się lepiej. Realia pracy są cięż-
kie, system opieki zdrowotnej w Polsce jest skompli-
kowany i nadaje się do reformy, ale to od nas zależy, 
jak będzie wyglądało pielęgniarstwo w przyszłości.   
To my musimy pokazać kierunek i tworzyć nowocze-
sne pielęgniarstwo, szanować się, rozwijać swoją wie-
dzę i umiejętności. Dlatego tak ważna jest edukacja 

społeczeństwa, promocja zdrowia i komunikacja in-
terpersonalna. Kierunek-pielęgniarstwo wydawałoby 
się, że daje bardzo mało możliwości, że to tylko praca 
w szpitalu. Nic bardziej mylnego, otóż po studiach, 
pracy w naukowym kole, wolontariacie można bez 
problemu rozpocząć pracę na oddziale szpitalnym  
o specjalności zgodnej z zainteresowaniami, w po-
radni lekarza rodzinnego bądź specjalistycznej. Opie-
ka domowa nad osobami geriatrycznymi jest coraz 
bardziej powszechna i popularna. Założenie własnej 
praktyki pielęgniarskiej, czy też fundacji, stowarzy-
szenia daje szerokie pole działania, można współ-
pracować wówczas z innymi pokrewnymi zawodami  
i tworzyć medyczno-społeczną rzeczywistość. Rozwój 
naukowy można kontynuować na studiach dokto-
ranckich, podyplomowych, robiąc kursy dokształca-
jące, specjalistyczne i specjalizacyjne. Szczególnie te 
ostatnie dają nam szerokie uprawnienia. Języki obce, 
informatologia, umiejętne zarządzanie czasem i zaso-
bami ludzkimi to wszystko doprowadza do rozwoju 
pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej, jako profe-
sji i wolnego zawodu. Chcąc budować naszą pozycję, 
bądźmy aktywnymi liderami, spróbujmy wspólnie 
udowodnić, jak ważne jest pielęgniarstwo. 

Z życzeniami rozwoju i energii,
Anna Skupin

Nie ma  
problemów,  
są wyzwania…
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   Brak czasu –  
szczera prawda czy  

wygodna wymówka?

Ile razy to mówimy albo słyszymy? 
Choć sformułowania przepraszam, 
nie mam czasu w różnych formach 
używamy bardzo często, to czy za-
wsze mamy to samo na myśli? Sam, 
kiedy „wykręcam się” w taki spo-
sób, czuję, że to nie jest do końca 
w porządku. I nie ma na to wpływu 
fakt, czy mówię prawdę, czy… aku-
rat nic delikatniejszego nie przycho-
dzi mi do głowy. Każdy z nas uczy 
się przez całe życie komunikowa-
nia się z innymi ludźmi, jednym 
wychodzi to lepiej, inni pozostają 
„bardziej bezpośredni”, ale prędzej 
czy później wszyscy dochodzimy do 
pewnego, podobnego wniosku – że 
powiedzenie, że nie ma się czasu, 
prawie zawsze, zwyczajnie uchodzi 
nam płazem. Nikt nie ma nam tego 
za złe, każdy w jakiś sposób rozu-
mie takie wytłumaczenie. A czło-
wiek, istota niepozbawiona „spryt-
niejszej” strony intelektu, może to 

wykorzystywać. Jak zatem powin-
niśmy traktować sytuacje, kiedy 
na naszą prośbę, bądź pytanie, ktoś 
odpowiada: nie mam czasu? Czy 
wolno nam się denerwować? Czy za 
każdym razem mamy akceptować 
taką odpowiedź? Czy naprawdę tak 
często jesteśmy zajęci? Wątpliwości 
jest wiele, na pewno upowszechnie-
nie się takiego zwrotu nie sprzyja 
wyłonieniu jednego, jasnego spo-
sobu interpretacji takiej reakcji, 
ale czy aby na pewno pozostajemy  
z pustym komunikatem?
 Zacznijmy od tego, jakie 
fakty możemy wyciągnąć ze słów: 
nie mam czasu. Jeśli uda nam się to 
ustalić, będziemy wiedzieć, kiedy 
nasz brak przekonania co do szcze-
rości tej odpowiedzi jest słuszny.
 Po pierwsze: czas jest po-
jęciem fizycznym: wielkością (w 
fizyce klasycznej) bądź wymiarem  
(w fizyce relatywistycznej). Oczy-
wiste jest zatem, że nikt go nie po-
siada, a więc mówienie, że nie ma 
się czasu, jest de facto pojęciem po-
tocznym. Już sama przynależność 
do tej sfery języka daje szerokie pole 
do interpretacji. Każdy pewnie sły-
szał kiedyś anegdotę o dowcipnym 
fizyku, który na pytanie, czy w do-
brym kierunku idziemy, odpowie 
twierdząco także wówczas, gdy kie-
rujemy się dokładnie w drugą stro-
nę niż nasz cel. W naukach ścisłych 
bowiem słowo „kierunek” określa 
tylko prostą (i wszystkie proste 

równoległe do niej), na której np. 
znajdują się dwa konkretne punk-
ty podróży, jeden określający nasze 
położenie i drugi odwzorowujący 
miejsce, do którego zmierzamy. Ła-
two więc wyobrazić sobie także sy-
tuację, kiedy rzeczony fizyk na pyta-
nie żony: „czy masz dzisiaj wreszcie 
czas, żeby posprzątać graty, które 
naznosiłeś do domu?”, odpowie  
z przebiegłym uśmiechem i spoko-
jem w głosie: „przykro mi, kocha-
nie, ale dziś także nie mam czasu”. 
Być może na fizyków zbyt często nie 
trafimy, o ile nie obracamy się w ta-
kim środowisku, ale warto wiedzieć 
o tym drobnym niuansie, gdyż mo-
glibyśmy zostać przechytrzeni, na-
wet nie zdając sobie z tego sprawy! 
A w razie konfrontacji – argumenty 
pozostają po stronie fizyka.
 Kolejną kwestią jest pewna 
hierarchia, którą ludzie przypisują 
wszystkim zajęciom w ciągu dnia, 
tygodnia, miesiąca itd.. To na jej 
podstawie dana osoba wybiera, co  
i kiedy będzie robić. Zatem jeśli sły-
szymy, że ktoś nie miał czasu, ozna-
cza to, że w jego hierarchii zajęcie,  
o które pytamy, było niżej, niż inne, 
które wykonywał w określonym 
przedziale czasu. Na hierarchizację 
różnych aktywności składa się wiele 
czynników, takich jak: światopo-
gląd (czy ktoś zdecyduje się pójść 
na protest, czy nie), bilans zysków  
i strat (w szczególności w zestawie-
niu z alternatywnymi wyborami), 
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Błażej Jóźwiak

21 lat, student III roku kierunku 
lekarskiego UMP, członek SKN 
Etyki i Bioetyki, Kardiologiczne-
go I oraz Psychiatrycznego. Poza 
medycyną pasjonat psychologii, 
gitarzysta i motocyklista oraz wielki 
fan kina. Człowiek szukający w każ-
dej sytuacji w życiu okazji do nauki, 
dla którego nie istnieje pojęcie "nie 
da się", polegający na niewielu, ale 
bardzo bliskich przyjaciołach
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zainteresowanie tematem związa-
nym z proponowanym zajęciem 
(wybór padnie na tenisa, czy na 
wyjście do kina). Podejrzewając,  
że przyczyną jest któryś z wymie-
nionych czynników, łatwiej akcep-
tujemy tłumaczenie i nie robimy 
nikomu wyrzutów.
 Jednak powodem nadania 
niższego priorytetu jakiemuś zada-
niu może być również stosunek do 
osoby je proponującej – chętniej 
spełniona będzie prośba najbliższe-
go przyjaciela niż nieznajomego.  
To jest właśnie ten przypadek, kiedy 
możemy się denerwować, poczuć 
się zbywanymi prostą wymówką.  
Nasze emocje mają podstawę, ale 
jednocześnie nie są one związane 
z komunikatem werbalnym – nie 
mam czasu, tylko z niewerbalnym 
– nie jesteś dla mnie dość ważny, 
żebym zmienił swoje plany i zajął 
się tym, o co mnie prosisz. War-
to zaznaczyć, że w takiej sytuacji 
osoba mówiąca nie mam czasu nie 
kłamie – wg jej hierarchii ważności 
zajęć nasza propozycja jest niżej.  
Nie możemy więc tego jej zarzucić, 
a na tym właśnie najczęściej oparte 
bywają argumenty przez nas wysu-
wane. Opisywanie, jak rozwiązać 
taką sytuację, nie jest już częścią 
tego artykułu. Istotne jednak jest to, 
że taki komunikat niewerbalny, na-
wet jeśli faktycznie w danej sytuacji 
istnieje, odbieramy bardzo rzadko. 
Stąd wielka wygoda i bezpieczeń-
stwo w wykorzystaniu stwierdzenia 
nie mam czasu, ponieważ, nie chcąc 
urazić drugiej osoby, w taki właśnie 
sposób człowiek mówi prawdę, 
mając zarazem dużą szansę na speł-
nienie nadziei, że nie odczytamy 
podtekstu tego komunikatu. Czyż-
by mentalność przebiegłego fizyka 
istniała w każdym z nas?
 Z drugiej strony nam – od-

biorcom komunikatu – niejedno-
krotnie zdarza się błędnie interpre-
tować takie słowa jako nieliczenie 
się z naszą osobą. Może to prowa-
dzić do bardziej emocjonującej wy-
miany zdań. Niemniej człowiek nie 
jest w stanie żyć bez końca w kon-
flikcie z innymi, dlatego ostatecznie 
godzimy się. A ponieważ nie mamy 
dowodów, żeby poprzeć swoje 
pierwsze wrażenie (funkcjonujące 
tylko w sferze domysłów) – uczymy 
się, by bardziej neutralnie podcho-
dzić do tego wytłumaczenia. I po-
nownie w ten sposób umacniamy  
i tak już bardzo bezpieczną pozycję 
wyrażenia nie mam czasu w naszym 
języku. Prawdziwy circulus vitiosus.
W tym wszystkim musimy jednak 
pamiętać o pewnym subiektywi-
zmie, kierującym naszą oceną czy-
jegoś stwierdzenia o braku czasu.  
Na początku tego akapitu wy-
mieniłem tylko kilka czynników 
wpływających na ważność jakiejś 
aktywności dla danej osoby. Jest ich 
prawdopodobnie znacznie więcej, 
ale co istotniejsze – różne czynniki 
mają różną rangę w sposobie hie-
rarchizacji zadań u różnych ludzi. 
Opisując to najprostszym przy-
kładem: trudno będzie przekonać 
osobę leniwą do tego, żeby przestała 
odpoczywać i zajęła się swoimi obo-
wiązkami, zaś osoba pracowita nie 
będzie mogła usiedzieć na miejscu 
i może nam sprawić wielki problem 
zabranie jej do kina. Dla pierwszej 
bowiem silniejszym czynnikiem 
może być np. potrzeba zabawy, dla 
drugiej – wykazanie się odpowie-
dzialną postawą.
 No dobrze, ale skoro jest 
tutaj tyle niewiadomych, to znaczy, 
że nigdy nasze poddenerwowanie 
odpowiedzią, że ktoś nie ma cza-
su, niczego nie zmieni? Możemy  
w każdej sytuacji bezkarnie wy-

korzystywać taką wymówkę?  
Na szczęście (albo i nieszczęście) nie. 
Chociaż nie zdajemy sobie z tego 
sprawy, to codziennie podpisujemy, 
bądź bazujemy na tysiącach wcze-
śniej podpisanych umów z innymi 
ludźmi. Umów społecznych. Ich zła-
manie jest podstawą do wnoszenia  
o poniesienie konsekwencji. Tak jak 
w przypadku niedotrzymania wa-
runków umowy o wynajem miesz-
kania właściciel ma prawo ją zerwać 
i nakazać opuszczenie lokum przez 
niesfornego lokatora, tak niedopeł-
nienie zobowiązania w określonym 
terminie nie daje osobie zobowiąza-
nej podstaw do tego, by oczekiwać, 
że z wyrozumiałością potraktujemy 
jej wymówkę o braku czasu. Jest to 
sytuacja, w której argumenty są po 
naszej stronie, a wina po drugiej 
i tym razem emocje, które u nas 
powstają są związane z komunika-
tem werbalnym: nie mam czasu.  
I nie ma w nim żadnego podtekstu. 
Nie powinniśmy jednak odmawiać 
prośbie winnego o możliwość wy-
jaśnień. Naturalnie, są sytuacje lo-
sowe, które mogły uniemożliwić 
zrealizowanie zawartej umowy spo-
łecznej, za które żadna ze stron winy 
nie ponosi. Nie będziemy przecież 
próbować wyciągać konsekwencji 
za to, że ktoś spóźnił się na spotka-
nie, jeżeli w drodze na jego miejsce 
miał wypadek samochodowy.
 Na koniec myślę, że do-
brze będzie dodać, iż w ciągłym 
pędzie życia każdy człowiek potrze-
buje również chwili odpoczynku.  
To, jak dużo wolnego czasu jest dla 
poszczególnych osób konieczne, jest 
sprawą bardzo indywidualną. Wol-
nego nie tylko od pracy i innych 
obowiązków, lecz także do spotkań 
towarzyskich. I nie możemy niko-
mu odmówić prawa do tego, żeby 
czasem po prostu poleżał przed te-
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lewizorem, popijając kawę i zajada-
jąc ciastko. Nie jesteśmy robotami, 
zaś aktywny wypoczynek odświeża 
nas w inny sposób, niekoniecznie 
taki, jakiego akurat nam brakuje.  
Więc jeżeli wydaje nam się, że ktoś 
ma czas, żeby zrobić to, o co prosi-
my, pomyślmy o tym, jak sami czu-
libyśmy się, gdyby ktoś przeszko-
dził nam w jednej z niewielu chwil 
w tygodniu, które mamy tylko dla 
siebie.
 Tak wygląda teoria wg stu-
denta uczelni medycznej. A co z 
praktyką? Jak wygląda nasze życie, 
czy naprawdę nie mamy czasu na 
nic, tylko ciągle się uczymy? I tak, 
i nie. I jest kilka powodów takiego 
stanu rzeczy. Ale po kolei.
 Czy mamy dużo nauki? Na 
pewno. Ale to nie znaczy, że nie zo-
staje nam jeszcze trochę czasu wol-
nego. A co z nim robimy? To może 
zabrzmieć dziwnie dla wielu osób, 
które studiują inne kierunki, albo 
które już są po studiach, ale w wol-
nym czasie… często też się uczy-
my. Nie dlatego, że musimy, tylko 
dlatego, że w pewnym momencie 
każdy z nas zaczyna zdawać sobie 
sprawę z tego, że od naszej wiedzy 
zależy nie tylko to, czy znajdziemy 
pracę. Od niej zależy jakość życia 
naszych przyszłych pacjentów! To 
jest wielka odpowiedzialność, która 
spoczywa na każdym pracowniku 
sektora opieki zdrowotnej i nikt nie 
chce zawieść. Poza tym to naprawdę 
sprawia nam dużo satysfakcji, kiedy 
zrozumiemy, co dzieje się z pacjen-
tem. Wielką gratyfikacją jest dla nas 
wdzięczność i uśmiech wyleczonego 
człowieka. Oczywiście nie uczymy 
się z własnej woli wszystkiego, tylko 
tego, co nas najbardziej interesuje. 
Ale wiedzy specjalistycznej z każdej 
dziedziny jest znacznie więcej, niż 

wiedzy ogólnej zdobywanej przez 
całe studia, więc właściwie w książ-
kach siedzimy już do końca życia. 
Wyrabiamy sobie nawyk nauki, 
dzięki któremu jesteśmy w stanie 
sprostać zadaniom, które będą nas 
spotykać w pracy zawodowej.
 No dobrze, ale przecież nie 
możemy mimo wszystko uczyć się 
bez przerwy, prawda? Prawda.  
 Kolejnym „problemem” na 
uczelni medycznej jest to, że trafiają 
tutaj sami wspaniali ludzie, którzy 
dzielą ze sobą pasję i trudno jest 
nie skorzystać z tej wielkiej szansy 
poznania każdego z nich! Niestety, 
ta ambicja często mija się z rzeczy-
wistością, ponieważ nawet nie zda-
jemy sobie sprawy, że poznawanie 
innych osób wymaga jeszcze więcej 
czasu, niż medycyna. Ale kiedy tyl-
ko to możliwe próbujemy nadra-
biać zaległości w tej dziedzinie.
 Poza tym studenci kierun-
ków medycznych to przeważnie lu-
dzie o bardzo szerokich zaintereso-
waniach. A jak można przypuszczać 
– bardzo mało czasu zostaje nam 
na ich rozwijanie. Więc co robimy, 
kiedy tylko znajdzie się jeszcze jed-
na wolna chwila? Tak, tutaj też pró-
bujemy nadrabiać zaległości.
Po pewnym czasie dociera do nas, 
że powinniśmy zadzwonić do 
domu, że z bratem, z siostrą daw-
no nie rozmawialiśmy, że można 
by odwiedzić babcię... Zaczynamy 
więc nadrabiać zaległości rodzinne!
Potem? Potem pewnie przypomnia-
łoby nam się coś jeszcze, co zanie-
dbaliśmy, ale nagle okazuje się, że 
zbliża się kolejna partia materiału 
i co wtedy? O, nie! To jest jedyna 
część naszego życia, w której na za-
ległości nie możemy sobie pozwo-
lić.
 Stwierdzenia nie mam cza-

su, używamy bardzo często. Prawie 
nigdy nie zgadzamy się na jakieś 
terminowe obietnice (świadomie 
nie podpisujemy umów społecz-
nych), bo wiemy, że będzie jeszcze 
gorzej, jeśli nie spełnimy zobowią-
zania, niż jeśli go w ogóle nie przyj-
miemy. Niemniej wyrabiamy sobie 
w ten sposób renomę osób wiecznie 
zajętych; i to w taki sposób, że prak-
tycznie o nic nie można nas popro-
sić. Niektórzy pewnie będą skłonni 
sądzić, że wszyscy jesteśmy zadufani 
w sobie, wywyższamy się i nie chce-
my wykonywać pewnych zadań, bo 
„uwłaczają naszej godności”, jeste-
śmy niezainteresowani życiem (jak 
bardzo są w błędzie Ci, którzy tak 
myślą!). Z przykrością muszę po-
wiedzieć, że nie mam tego nikomu 
nigdy za złe, bo tak może to wyglą-
dać. Tym bardziej więc nasze słowa 
nie mam czasu mogą się wydawać 
niepoważnym potraktowaniem 
osoby, która nam coś proponuje. 
Dlatego nigdy nie czuję się dobrze, 
kiedy muszę tak odpowiedzieć. Bo 
wiem, że mówię prawdę. A jedno-
cześnie wiem, jak odbiera to mój 
rozmówca, który podobną odpo-
wiedź słyszy ode mnie nie pierwszy 
raz…
 I chociaż ten felieton nie 
przynosi żadnego rozwiązania pro-
blemu, to liczę, że przybliży nas 
do zrozumienia, z czego on wyni-
ka. Mam nadzieję, że dzięki temu 
oszczędzimy sobie trochę stresu. W 
ten sposób być może rzadziej bę-
dziemy musieli odwiedzać placów-
ki służby zdrowia. Ich pracownicy 
mieliby wtedy mniej pacjentów, 
czyli więcej czasu wolnego! Czasu, 
który będą mogli poświęcić życiu 
poza medycyną i być może choć ten 
circulus vitiosus udałoby się prze-
rwać.
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Anna T. Płażewska

Nie dla 

formalizmu – 
trend ekologiczny

Uwaga! Tekst zawiera elementy satyry. Jego zadaniem jest ukazanie 
pewnych zjawisk poprzez ich wyjaskrawienie. Artykuł nie ma na celu do-
konania obrazy osób, grup czy instytucji.

Pielęgniarka. Absolwentka UMP. 
Działalność w Kole od 2009 
roku. Przewodnicząca w latach 
2012 - 2014. Obecnie redaktor 
naczelna Biuletynu "Bioethica". 
Wierzy, że pewność rozwoju 
i szczęścia osiągnąć można w 
pracy nad sobą i dla zbiorowe-
go dobra. Zarażona prawem do 
wątpliwości doskonali optymi-
styczną postawę wobec życia.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy w otaczającym 
mnie poznańskim środowisku lekarskim, dały się 
słyszeć liczne głosy sprzeciwu wobec formalizmu. 
Stanowcze NIE dla formalizmu jakim wg nie-
których lekarzy jest osobny wypis pielęgniarski, 
stanowcze NIE dla tworzenia narzędzi informa-
cyjnych w szpitalach jako nadprodukcji papieru 
i atramentu, aż wreszcie formalizmem okazała się 
być karta zleceń lekarskich. Zwłaszcza ta ostatnia 
kwestia postawiła  mnie w w sytuacji wielkiej kon-
sternacji. Być może środowisko lekarskie dąży do 
sytuacji, w której zachowaniem formalistycznym 
będzie dokumentacja medyczna w formie papie-
rowej? Jeśli tak, bardzo cieszyłby mnie lansowany 
trend – przeznaczmy jak najwięcej wspólnej energii 
i zasobów na dokumentację elektroniczną. Oba-

wiam się jednak, że problem formalizmu w kon-
tekście dokumentacji leży znacznie głębiej i dotyczy 
faktu dokumentowania w ogóle, a w takiej sytuacji 
e-dokumentacja nie rozwiąże problemu.

Czym jest formalizm oraz dlaczego jest tematem 
drażliwym dla środowiska lekarskiego?
 Zacznijmy od usystematyzowania.  
O który formalizm chodzi? 
- Formalizm w nauce - to, co jest sformalizowane  
w języku matematycznym może być zaprogramo-
wane na komputerze.
- Formalizm w matematyce - kierunek w filozofii 
matematyki, będący formą rozwojową logicyzmu
- Formalizm rosyjski - kierunek w filozofii litera-
tury. 

ETYKA VS PRAKTYKA



26
12/2014

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl         skneib.ump@gmail.com         www.facebook.com/Bioethica

 Żadna z tych definicji nie wyraża sedna, 
a mianowicie pejoratywnego wydźwięku słowa 
formalizm, o jaki najwyraźniej chodzi. Kontakt  
z ostatnimi wydarzeniami wokół formalizmu po-
woduje, iż definicję formalizmu przedstawiłabym 
następująco:

Formalizm – pojęcie nacechowane negatywnie, 
przywiązywanie nadmiernej wagi do ustalonych 
form i przepisów .

Co jednak oznacza “nadmiernej”?

 Uważam, że świadome operowanie infor-
macją (szczególnie w postaci dokumentacji) jest 
jednym z najcenniejszych zasobów współczesności. 
To także dobro, które prawidłowo wykorzystane 
może działać na naszą korzyść. Jednak brak logiki 
zarządzania tym zasobem może spowodować sytu-
ację odwrotną i niekorzystną, którą dr Jan Zamojski 
w wywiadzie Bioethiki nr 2 określił jako: “Paradok-
sy, z którymi musimy żyć (...) wielka liczba papie-
rów do wypełnienia, co wiąże się z wynalazkiem 
drukarki komputerowej”.
 Zgodzę się, iż formalizmem w znaczeniu 
powyższym będzie żądanie od lekarza przystawie-
nie pieczątki na zleceniu lekarskim, na którym 
widnieją czytelny podpis lekarski (nie parafka) i ja-
sne dane pacjenta w sytuacji, w której nie ma na 
to warunków (czasu) . Formalizmem nazwałabym 
także dążenie pielęgniarek do tworzenia odrębnych  
wypisów pielęgniarskich w sytuacji, w której zale-
cenia pielęgnacyjne znajdowałyby się już w karcie 
informacyjnej przy wypisie ze szpitala.
 Trzymanie w ryzach formalizmu to praw-
dziwie dobry krok w kierunku nowoczesnego za-
rządzania administracją – czyli takiego, w którym 
budujemy sprawny obszar informacyjny. Jednak czy 
nawoływanie do zaprzestania formalizmu (szczegól-
nie na osi medycyna – pielęgniarstwo) wywodzi się 
z wymienionej tu pobudki?

Dlaczego formalizm jest wygodny?

 Posłużę się przykładem. Odbywa się strajk 
nauczycieli. Mają prawo protestować, ponieważ 
rząd zamierza wprowadzić ustawę, która pogorszy 
ich sytuację zawodową. Natomiast politycy chcąc 

przenieść punkt ciężkości gdzie indziej, wprowa-
dzają za pośrednictwem mediów chwytliwe hasło: 
“dezorganizacja związków zawodowych” – ze szko-
dą dla strajkujących. W moim odczuciu, rzecz ma 
się podobnie z omawianym formalizmem. 
 Apel aby ograniczyć formalizm odwraca 
uwagę od następujących aspektów: po pierwsze po-
jawienia się na rynku pracy pielęgniarek z wyższym 
wykształceniem i bardzo dobrym przygotowaniem 
praktycznym, po drugie: braku gotowości na ten 
stan rzeczy najbliższych współpracowników – le-
karzy. Skąd ten związek? Wykształcone pielęgniar-
ki wiedzą, że posiadają prawo do pracy w jakości. 
Tę jakość odbierają miedzy innymi w uszanowaniu 
przez innych pracowników opieki zdrowotnej ich 
odpowiedzialności zawodowej, przejawiającej się 
między innymi w postaci dokumentacji medycznej, 
na podstawie której pielęgniarka realizuje  niektóre 
świadczenia medyczne, na przykład farmakoterapię. 
Za zrealizowanie nieprawidłowego zlecenia lekar-
skiego nie ponosi odpowiedzialności lekarz tylko 
pielęgniarka. 

Nowa generacja pielęgniarek

 Rzecz ma wiele wspólnego z historyczną 
zmianą legislacji zawodu pielęgniarki w Polsce,  
a także z nowym programem kształcenia. Trudno 
współczesnej, dobrze wykształconej 26 latce po stu-
diach odnaleźć się w systemie, w którym pokutuje 
przekonanie o pielęgniarce jako o “średnim perso-
nelu medycznym” przyuczonym do zawodu. Jed-
nocześnie z drugiej perspektywy pielęgniarka, która 
chce pracować z zachowaniem jej prawa do jakości, 
może być odbierana jak agresor – komórka rakowa 
zdrowego dotąd organizmu. 
 Kiedy arystokracja angielska zderzała się 
z wynalazkami XIX w. i rewolucją kulturową, ja-
kie one przyniosły, nie sądziła początkowo, że albo 
przyłączy się do nowego świata, albo przyjdzie jej 
stać się historią. Nowa generacja pielęgniarek sta-
je już teraz przed wyborem: zostać i podejmować 
codzienną walkę o godność lub wyjechać i zostać 
docenionym, niestety przez specjalistów obcego 
pochodzenia.  A co z systemem opieki zdrowotnej  
w Polsce, który dzięki nowoczesnemu pielęgniar-
stwu może wspiąć się na wyżyny jakości?
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Działanie interdyscyplinarne

 Trudno rezygnuje się z pozycji autokra-
tycznej, ponieważ człowiek posiada upodobanie do 
przyjmowania pozycji najbardziej uprzywilejowa-
nej. Okoliczności, w których musi opuścić   do-
brze znane status quo, powodują opór, jaki często 
towarzyszy zmianom. Łatwo zauważyć to na przy-
kładzie idów marcowych z 44 r. p.n.e.  – strona, 
która utraciła dotychczasowe miejsce, będzie dążyć 
wszelkimi środkami do jej odzyskania. Gdyby jed-
nak członkowie senatu podeszli do sprawy rozsąd-
niej, być może nie przyczyniliby się do późniejszej 
dominacji patrycjuszy mianowanych i ostatecznego 
upadku Rzymu? Być może mogliby stworzyć sys-
tem rządzący wspólnie według podziału – każdy 
według swoich umiejętności? 
 Rzecz podobnie wygląda dla mnie z syste-
mem opieki zdrowotnej. Skoro pielęgniarki wśród 
szeregu swoich umiejętności, między innymi znaj-
dują wspólny kod językowy z drugim człowiekiem 
i potrafią być medycznym tłumaczem - koordy-
natorem obszaru informacyjnego (w ten sposób 
pielęgnując zdrowie), natomiast lekarze są świetni  
w leczeniu – a więc diagnozowaniu i leczeniu cho-
rób (wszak nie leczy się zdrowia) – dlaczego nie 
moglibyśmy wspólnie stworzyć jednego, sprawnie 
działającego organizmu? Oczywiście być może me-
dycyna w Polsce okaże się   niepowtarzalnym w ska-
li świata demiurgiem nowego oblicza opieki zdro-
wotnej  i stanie się  zdrowym mózgiem odciętym 
od reszty ciała?

Gdzie leży ten punkt ciężkości?

 Można zapytać: czemu w takim razie drą-
żymy temat formalizmu? Ponieważ deficyt wiedzy 
lekarzy na temat stanu pielęgniarstwa w Polsce 
przekłada się na codzienne funkcjonowanie w pra-
cy zawodowej. Czarny pijar karty zleceń lekarskich 
czy wypisów pielęgniarskich jest hasłem na kształt 
“dezorganizacji związków zawodowych”. W tym 
wykrzywionym zwierciadle to pielęgniarka “czegoś 
znów chce”, “traci cenny czas na dyskusje”, “zajmu-
je się formalizmem”. Tymczasem pielęgniarka dba  
o dobro chorego oraz swoje bezpieczeństwo, pod-
nosi jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych 
poprzez dbałość o ich rzetelność. Laik powiedziałby 
zapewne – prawnicza mowa. Praktycy z pewnością 

się ze mną zgodzą: punkt widzenia, zależy od punk-
tu siedzenia. Problem jest gotowość – z jednej stro-
ny środowiska lekarskiego na zmianę, a więc uzna-
nie pielęgniarstwa za partnera w działaniu, z drugiej 
pielęgniarek - na aktywną promocje zawodu  i  jego 
nowego oblicza.
 

Meritum – walka z formalizmem

 Zgodzę się, że powinniśmy jak najszyb-
ciej zmniejszać ilość niepotrzebnej dokumentacji 
poprzez eliminowanie powtarzających się danych. 
Zintegrowane systemy elektroniczne umożliwią 
sprawne wprowadzanie informacji o pacjencie, 
głównie ze względu na elementy takie jak: elimi-
nowanie powtarzających się danych (pacjenta, pro-
fesjonalisty, jednostki systemu opieki zdrowotnej), 
nadawania automatycznie informacji tj. usystema-
tyzowane kategorie np. rodzaj badania, a przede 
wszystkim sprawny system wprowadzania poprzez 
klikanie, a nie ręczne wypełnianie. Znacznie pro-
ściej nauczyć się szybko pisać na klawiaturze, niż 
nauczyć się pisać w ogóle.
 Jak najbardziej – dążmy do ograniczenia 
formalizmu. Wspierajmy w tym względzie inter-
dyscyplinarność – dzięki niej ograniczymy ilość zu-
żywanego papieru i atramentu. Swoją drogą proszę 
o popieranie apelu lekarzy o ograniczenie forma-
lizmów  . Kto by pomyślał, iż medycyna w Polsce 
tak szybko zacznie w praktyce lansować podejście 
ekologiczne? Światowe trendy. Gratuluję!

ETYKA VS PRAKTYKA




