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4 
WrzeŚnia   

Spotkanie Zespołu Opieki  
Długoterminowej 

5 
WrzeŚnia   

Konferencja „Z przewlekłą 
chorobąnerek na TY” organi-
zowana przez Zespoły ds. Pielę-
gniarstwa Dializacyjnego Okrę-
gowej Izby Katowickiej, Bskidz-
kiej i Czesto chowskiej. 

9 
WrzeŚnia 

Spotkanie Komisji Socjalnej

10
WrzeŚnia

Spotkanie zespołu Pielęgniarek 
pracujących w sterylizacji

11 
WrzeŚnia  

X Konferencja szkoleniowo-na-
ukowa „Zagrożenia pracy za-
wodowej, a zdrowie personelu 
medycznego”  Sala wykładowa 
Katowice ul Reymonta 8

12 
WrzeŚnia 

Spotkanie Komisji Etyki

13 
września

Spotkanie Zespołu Pielęgniar-
stwa Psychiatrycznego

16-17 
WrzeŚnia

Posiedzenie NRPiP w Warszawie

25
WrzeŚnia

Posiedzenie ORPiP

26-27 
WrzeŚnia  

W  Górnośląskim Centrum  
Rehabilitacji w Tarnowskich  
Górach odbędzie się VII Ogól-
nopolska Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa przeznaczona dla 
pielęgniarek i lekarzy pt" Proble-
my etyki, pielęgnacji i rehabili-
tacji w przewlekłych chorobach 
układu nerwowego".
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Lato   w tym roku w sposób szczególny nie pozwala nam o sobie zapo-
mnieć.  Wysokie temperatury, ulewne deszcze, nawałnice sprzyjają wielu 
ludzkim tragediom. Obok codziennego życia zawodowego życie prywatne, 
domowe jest  najważniejsze,  a jego  spokój daje poczucie bezpieczeństwa. 
Pamiętajmy o wszystkich, którym  natura pokrzyżowała plany i utrudniła 
codzienne funkcjonowanie niszcząc dobytek. Pamiętajmy też o własnym 
zdrowiu. Wysokie temperatury wpływają niekorzystnie na samopoczucie 
czy stan zdrowia. Podstawą jest odpowiednia ochrona.

Nieskazitelnie czyste jest serce dziecka, dzieciom wiec poświęca-
my tego lata  wiele uwagi.  W czasie, kiedy inni wypoczywali pracował 
między innymi Zespół ds. Promocji Zawodu. Tym razem nasze koleżan-
ki  aktywnie uczestniczyły w  dziecięcych olimpiadach sportowych. Takie 
spotkania, - to idealne okazje do promowania naszych zawodów, do na-
wiązywania kontaktów mniej formalnych, ale bardziej wiążących. Dzię-
kuję za poświęcony czas i udział w życiu społecznym, gdzie wskazując 
na  ważność i zadania pielęgniarek zachęcamy  od najmłodszych lat do 
wykonywania zawodu. Nie zapominamy też i o seniorach, którym przy-
pominamy zasady ratowania życia, a sami od nich się uczymy mądrości  
w jego przeżywaniu.

Dziś też ważnym wydarzeniem naszego regionu są przygotowania 
grupy pracowników szpitala z Jastrzębia Zdroju do wyprawy na Misje do  
Paragwaju. Niesamowicie skromne dwie pielęgniarki  będą  pierwszymi, 
które reprezentować będą Polskie Pielęgniarstwo w Paragwaju. Skrajne 
ubóstwo, brak wody i środków czystości,  brak nawyków higienicznych – 
to najważniejsze problemy regionu. Jestem dumna, że nasze pielęgniarki 
podjęły się tak trudnej misji i będą pierwszymi, które przekażą dalej za-
sady polskiego pielęgniarstwa. Proszę wspierajmy je psychicznie, ale też 
nie zapominajmy o tym, że żadna wyprawa nie może się udać bez odpo-
wiedniego przygotowania. Pomóżmy każdy na miarę swoich możliwości. 

Niech lato sprzyja wypoczynkowi, niech da czas na zebranie sił do 
dalszej pracy.

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek

Lato w pełni słońca…
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Kalendarium Czerwiec -Lipiec 2013

cZerwiec

7 cZerwca 
Konferencja Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego   „Cu-
krzyca pandemią XXI wieku” Ośrodek Kształcenia OIPiP w Łazi-
skach Górnych 

13 cZerwca Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach

14 cZerwca 

W hotelu Angelo w Katowicach  odbyła się V coroczna edycja kon-
ferencji poświęcona zakażeniom szpitalnym. Konferencje organi-
zowało PSPE oraz Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
działający przy ORPiP w Katowicach. 

18-19 cZerwca

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Sekretarz 
Bartosz Szczudłowski

20 czerWca

Spotkanie Zespołu Oceny Przyjęć Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola 
Bartusek 

21 cZerwca 

W Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej odbyła się Konferencja 
„Serce Twoim Dobrem” organizowana przez Fundacje Śląskiego 
Centrum Chorób Serca oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Oddział Śląski. Udział wzięła Jadwiga Zasuń członek ORPiP

25 cZerwca Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP 

26 cZerwca Posiedzenie ORPiP

27 cZerwca

Uroczyste rozdanie dyplomów ze specjalizacji Organizacja i Zarzą-
dzanie w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych. Udział 
wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski

28 cZerwca
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych  

7 lipca

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mikołowie  zorganizował warsztaty 
pielęgniarskie dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przed Starostwem Powiatowym w Mikołowie. Udział wzięła prze-
wodnicząca Zespołu ds. Promocji Zawodów Pielęgniarki i Położnej 
dr Bogusława Serzysko

30 liPca Posiedzenie Prezydium ORPiP

13 Sierpnia Posiedzenie ORPiP
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 26 czerwca 2013 roku

Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie:
•  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

•  wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

•  wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

•  wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

•  wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

•  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położ-
nej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

•  wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach,

•  wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

•  wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu położnej na czas nieokreślony

•  wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą,

•  zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą ,

•  wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych na stanowiska kierownicze w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

•  zmian wpisów w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

•  rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego 
przedstawiciela ORPiP,

•  wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

•  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 
6 lat 

•  powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-
prowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywa-
niu zawodu pielęgniarki,

•  wypłacenia funduszu integracyjnego,
•  przyznania zapomóg losowych członkom samo-

rządu,
•  przyznania zapomóg pośmiertnych,
•  przyznania zapomóg dla pielęgniarek i położnych, 

które utraciły pracę z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy,

•  refundacji kosztów kształcenia , 
•  umorzenia niespłaconej pożyczki  z funduszu po-

mocy socjalnej w związku ze zgonem pożyczko-
biorcy,

•  przyznania pożyczki dla odpłatnie studiujących 
pielęgniarek,

•  dofinansowania konferencji „Problemy etyki, pie-
lęgnacji i rehabilitacji w przewlekłych chorobach 
układu nerwowego”,

•  wyrażenia zgody na zorganizowanie szkolenia 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej,

•  przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. 
pielęgniarstwa kardiologicznego.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 30 lipca 2013 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
▪		stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

▪		wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

▪		wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

▪		wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

▪		wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

▪		wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony,

▪		anulowania wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 
nieokreślony,

▪		stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położ-
nej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

▪		wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

▪		wpisów do rejestru podmiotów wykonujących  
działalność leczniczą,

▪		zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą, 

▪  wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych na stanowiska kierownicze w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorca-
mi,

▪ zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych,

▪  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 
6 lat,

▪  powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-
prowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywa-
niu zawodu pielęgniarki,

▪  wypłacenia funduszu integracyjnego,
▪  przyznania zapomóg losowych członkom samo-

rządu,
▪  przyznania zapomóg pośmiertnych,
▪  przyznania zapomóg dla pielęgniarek i położnych, 

które utraciły pracę z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy,

▪  refundacji kosztów kształcenia,

▪  spłaty zaległych składek członkowskich.
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Opinia w sprawie delegowania Pielęgniarek 
operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy  

nie odbywają się zabiegi, do pomocy  
w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne 

oddziały np. zachowawcze, zabiegowe,  
intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć,  

szpitalny oddział  ratunkowy

dr n. med. Beata Ochocka 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Jednym z najważniejszych zadań stawianych pielęgniarkom operacyjnym jest zapewnienie 
pacjentowi, u którego przeprowadzany jest zabieg operacyjny bezpieczeństwa,  także takie po-
stępowanie, które nie prowadzi do powstania u pacjenta zakażenia szpitalnego, za które byłaby 
odpowiedzialna pielęgniarka, a któremu można było zapobiec stosując wszystkie niezbędne ele-
menty wiedzy, praktyki, środków, wyposażenia i organizacji pracy.

W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki operacyjne są zobowiązane do prze-
strzegania wielu procedur tych o charakterze ogólnoszpitalnym oraz specjalistycznych wynikają-
cych ze specyfiki bloku operacyjnego.  W myśl zapisów ustawy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za wdrożenie i przestrzeganie procedur za-
pewniających ochronę przed zakażeniami szpitalnymi odpowiedzialny jest kierownik podmiotu. 

Prawidłowo funkcjonujący system kontroli zakażeń uwzględnia także aspekt prawidłowej or-
ganizacji pracy. Decyzje administracyjne, które zezwalają lub wręcz nakazują pielęgniarkom 
operacyjnym w trakcie dyżuru opuszczać blok operacyjny, aby wykonywać pracę w innych od-
działach w mojej opinii są niewłaściwe, bowiem naruszają zasadę tzw. hermetyzacji bloku. Po 
wejściu w obręb bloku, ubraniu czystych ubrań operacyjnych, czapki, maski i zdezynfekowanego 
obuwia, personel nie może opuszczać bloku. Jest to jedna z zasadniczych zasad ograniczają-
cych i umożliwiających eliminację ryzyka powstawania zakażeń szpitalnych. W przypadku prze-
mieszczania się personelu szpitala pomiędzy obszarami o różnym ryzyku rozprzestrzeniania się 
zakażeń jakimi są blok operacyjny i inne oddziały szpitalne, pomimo stosowania środków pre-
wencyjnych takich jak mycie rąk, może dojść do wzrostu ryzyka transmisji zakażeń i translokacji 
endogennej flory oddziałów i zatrudnionego personelu. Taki ruch personelu ma charakter krzyżo-
wy i w mojej opinii rodzi niebezpieczny wzrost ryzyka transmisji zakażeń  szpitalnych, nie sprzyja 
zachowaniu reguł higieny. Od pielęgniarek operacyjnych wymaga się rzetelnego przestrzegania 
ogromnej odpowiedzialności zawodowej, umiejętności znakomitej organizacji stanowiska pracy, 
wysokiego reżimu sanitarno-higienicznego, ładu i porządku. Jednak, aby wymagać od wysoko 
wykwalifikowanej kadry personelu pielęgniarskiego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  
takich efektów, w pierwszej kolejności muszą być stworzone odpowiednie warunki pracy.

Pragnę zauważyć, iż  wyżej opiniowany problem został przeze mnie podjęty już w roku 2008 i 
upubliczniony w dokumencie pod nazwą „Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym 
na bloku operacyjnym  w godzinach od  19.00 do 7.00  pomocy w  sprawowaniu opieki 
pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy  nie są wykonywane  zabiegi ope-
racyjne”. Od tego czasu moja opinia w tej sprawie nie uległa zmianie, stała się bardziej aktu-
alna, biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia i sytuację w zakresie zakażeń, ich aspekty prawne, 
prawa pacjentów, aspekt roszczeń w kontekście zdarzeń medycznych oraz odpowiedzialność i 
etykę zawodu pielęgniarskiego.

Wniosek:
Pielęgniarki operacyjne w czasie pełnienia dyżuru na bloku operacyjnym  nie powin-

ny być kierowane do pomocy w sprawowaniu opieki  nad pacjentami w innych oddzia-
łach szpitala w czasie kiedy nie odbywają się zabiegi operacyjne.     

Reasumując:
Prawidłowo podejmowane decyzje w zakresie  prewencji  zakażeń przez kadrę kierowniczą 

szpitali, w tym bloków operacyjnych, w porozumieniu z personelem, stanowią  najlepszą gwa-
rancję wysokiej jakości świadczeń oraz bezpieczeństwa chorych i personelu. 

Stanowisko Konsultanta Krajowego
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Szanowni Państwo,
przesyłam do wiadomości Stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczące  
Stanowisk Okręgowych Zjazdów Pielęgniarek i Położnych i Okręgowych Rad  
Pielęgniarek i Położnych.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP 

 Grażyna Rogala-Pawelczyk

Naczelna Rada PiP
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Naczelna Rada PiP



9

Naczelna Rada PiP
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Naczelna Rada PiP



11

Naczelna Rada PiP
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Naczelna Rada PiP
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Naczelna Rada PiP
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Zgoda pacjenta

adwokat Kinga Rudnik

Prawidłowe uzyskanie zgody pacjenta lub też odmowy takiej zgody  na określone 
świadczenie zdrowotne gwarantuje prawidłowe wykonanie obowiązków zawodowych 
i uchronienie się przed odpowiedzialnością prawną, a przede wszystkim karną. 

Zasady udzielania zgody pacjenta lub też 
odmowa udzielenia takiej zgody została uregu-
lowana w Rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. 

Najważniejszą przesłanką prawidłowego, 
a tym samym skutecznego w świetle prawa, 
udzielenia zgody lub jej odmowy jest uprzed-
nie poinformowanie pacjenta o stanie jego 
zdrowia, a nadto rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych 
i leczniczych, dają-
cych się przewidzieć 
następstwach ich za-
stosowania albo za-
niechania, wynikach 
leczenia oraz roko-
waniu. W przypadku 
pielęgniarki  lub po-
łożnej pacjent ma prawo do uzyskania infor-
macji w zakresie  przystępnej informacji o jego 
pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. Ważne, 
aby pacjent posiadł wiedzę nie tylko na temat 
ewentualnych negatywnych konsekwencji czy 
powikłań, jeśli wyrazi zgodę na proponowany 
zabieg czy metodę leczenia, ale także został 
poinformowany o  ewentualnych negatywnych 
konsekwencjach czy powikłaniach w przypadku 
odmowy udzielenia zgody. 

 
Zasadą jest, iż ustną zgodę (sprzeciw) od-

bieramy we wszystkich przypadkach, kiedy 
przepisy prawa nie nakazują uzyskania zgody 
(sprzeciw) pisemnej. Zgoda pisemna (sprze-
ciw) wymagana jest w przypadku zabiegu ope-
racyjnego albo zastosowania metody leczenia 
lub diagnostyki stwarzających podwyższone 
ryzyko dla pacjenta. W każdym innym przy-
padku wystarczy odebranie zgody (sprzeci-
wu) ustnej. Warto też uzyskanie takiej zgody 
(sprzeciwu) odnotować w raporcie.  Jeśli nie 
jest wymagana zgoda (sprzeciw) pisemna, a 
pacjent nie zwerbalizował swojego stanowi-
ska, uzyskanie zgody (sprzeciwu) możliwe jest 
także w sposób konkludentny. Konkludentnie – 

czyli niewerbalnie, poprzez charakterystyczne i 
nie budzące wątpliwości zachowanie pacjenta, 
np. kiwnięcie głową, mrugnięcie powiekami (w 
przypadku pacjentów nie mogących mówić, za-
intubowanych). Udzielenie zgody konkludent-
nej oznacza wyrażenie jej przez pacjenta po-
przez swoje zachowanie, bez werbalizowania. 

Milczenie z kolei nie jest żadną formą wyra-
żenia zgody czy sprzeciwu. Nieprawidłowe są 
wpisy w dokumentacji medycznej, iż pacjent 
wyraził zgodę poprzez milczenie. Milczenie nie 

oznacza ani zgody, 
ani odmowy jej udzie-
lenia. Wykonanie za-
biegu leczniczego po 
przyjęciu, iż pacjent 
wyraził zgodę w for-
mie milczenia (bo się 
nie sprzeciwił) jest 

czynnością bezprawną i rodząca odpowiedzial-
ność prawną. Wykonanie zabiegu leczniczego 
na skutek przyjęcia milczenia pacjenta, jako 
udzielenia zgody oznacza w świetle prawa wy-
konanie zabiegu leczniczego bez takiej zgody, 
co stanowi naruszenie przepisów m.in. Kodek-
su karnego. 

Zgoda ustana, pisemna lub konkludent-
na może przybrać formę zgody samodzielnej, 
zastępczej lub równoległej. Z samodzielną 
zgodą mamy do czynienia w przypadku pa-
cjenta pełnoletniego, przytomnego, zdolnego 
do świadomego wyrażenia zgody i nieubezw-
łasnowolnionego.  Zgodę zastępczą uzyskuje 
się w przypadku, kiedy pacjent posiada przed-
stawiciela ustawowego (nie przedstawiciela 
faktycznego!). Jednakże w przypadku pacjen-
ta małoletniego, który ukończył 16 rok życia 
wymagane jest odebranie zgody nie tylko od 
jego przedstawiciela, ale także od tego pa-
cjenta. Jest to tzw. zgoda równoległa (podwój-
na). Obowiązek ten nie istnieje w przypadku 
pacjentów małoletnich do 16 roku życia. Jeśli 
przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę, a pa-
cjent (który ukończył 16 lat) sprzeciwia się, nie 

Zgodę pacjenta (sprzeciw) można 
 wyrazić w trzech formach:  

ustnie, pisemnie lub konkludentnie.  
Zgoda (sprzeciw) może przybrać formę 

 samodzielnej, zastępczej lub równoległej 
 (tzw. podwójna zgoda)
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można przyjąć, iż zgoda została udzielona. W 
takim wypadku decyzję podejmie sąd rodzin-
ny, a w sytuacji zagrożenia życia tego pacjenta 
(kiedy nie ma czasu na oczekiwanie na decyzję 
sądu)  lekarz. Identyczne zasady obowiązują 
w przypadku kiedy to przedstawiciel ustawo-
wy sprzeciwia się, a pacjent (który ukończył 16 
lat) wyraża zgodę. 

Zgoda pacjenta (sprzeciw), aby była sku-
teczna musi spełniać łącznie trzy przesłanki: 
być świadoma, dobrowolna oraz samodziel-
na. Świadoma zgoda to taka, kiedy pacjent 
ma świadomość swojego stanu zdrowia, został 
poinformowany o proponowanych metodach 
leczenia, ich ujemnych konsekwencjach, jak i 
skutkach odmowy udzielenia zgody. Dobrowol-
na i samodzielna wyraża się w braku nacisku, 
przekonywania czy też namawiania pacjenta 
do podjęcia decyzji. Pacjent musi samodzielnie 
podjąć decyzję. Personel medyczny nie może 
ani wpływać na pacjenta, ani go nakłaniać czy 
też wręcz straszyć negatywnymi konsekwen-
cjami w przypadku braku zgody. Nacisku na 
pacjenta nie można także wywoływać poprzez 
przekonywanie jego członków rodziny, aby oni 
skłonili pacjenta do wyrażenia zgody. Także 
formy doradzania pacjentowi jaką decyzję ma 
podjąć, nawet na skutek 
jego usilnych próśb i nale-
gań jest niewłaściwe. Zgo-
da (czy sprzeciw) uzyskana 
w przypadku doradzania 
pacjentowi może zostać 
uznana w świetle prawa, 
jako nieudzielona prawidłowo, a w konsekwen-
cji spowodować wykonanie  zabiegu lecznicze-
go bez takiej zgody, co stanowi naruszenie, o 
czym wyżej była mowa, przepisów m.in. Ko-
deksu karnego.

Wyjątkiem od obowiązku uzyskania zgody 
(sprzeciwu) pacjenta jest sytuacja opisana w 
art. 19 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, gdzie wskazano zasady prze-
prowadzenia badania lub udzielenia innych 
świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo 
braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, 
o których mowa w art. 17 i 18, określają prze-
pisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty.

Warto także zwrócić uwagę na aktualne sta-
nowisko Sądu Najwyższego oraz Sądów Ape-
lacyjnych, które odnosi się do kwestii uzyski-
wania zgody od pacjenta. Poniżej przykłady 
podstawowych orzeczeń Sądu.

„Zabieg medyczny wykonany bez zgody pa-
cjenta jest czynnością bezprawną nawet wów-

czas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami 
wiedzy” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie z dnia 31 marca 2006 r., sygn. akt I ACa 
973/05);

„W procesie leczenia wola pacjenta wy-
znacza zakres i warunki ingerencji medycz-
nej, zgoda pacjenta na leczenie staje się za-
tem zasadniczym elementem umocowującym 
aksjologicznie i prawnie działania lekarzy […] 
zasada voluntasaegroti suprema lex staje się 
nadrzędną w stosunku do zasady salus aegroti 
suprema lex, prawo bowiem do samostanowie-
nia pacjenta w procesie leczenia powinno być 
w pełni respektowane” (wyrok SN z dnia 23 li-
stopada 2007 r., sygn. akt IV CSK 240/07);

„Ponieważ o wyrażeniu przez pacjenta zgo-
dy na wykonanie zabiegu operacyjnego można 
mówić tylko wówczas, gdy została ona poprze-
dzona udzieleniem pacjentowi przystępnej in-
formacji w zakresie określonym w art. 31 ust. 
1 ustawy, przeto brak udzielenia pacjentowi 
takiej informacji przesądza zarazem o bra-
ku wyrażenia przez pacjenta uświadomionej 
zgody na zabieg. Wykonanie w takiej sytuacji 
zabiegu operacyjnego oznacza wykonanie go 
w warunkach bezprawności”  (wyrok SN z 17 
grudnia 2004 r., sygn. akt II CK 303/04);

„Zgoda pacjenta na zabieg operacyjny 
nie obejmuje możliwości 
uszkodzenia innego orga-
nu” (wyrok SA w Krako-
wie z dnia 12 października 
2007 r., sygn. akt I ACa 
920/07);

„Decyzja pacjenta może 
być – w ocenie lekarza – niesłuszna, niemniej 
zasada poszanowania jego woli, wpisana także 
w deontologię zawodu lekarza (np. art. 15 i 16 
kodeksu etyki lekarskiej), nakazuje ją uszano-
wać. W konsekwencji należy wyrazić pogląd, 
że oświadczenie pacjenta wyrażone na wypa-
dek utraty przytomności, określające wolę do-
tyczącą postępowania lekarza w stosunku do 
niego w sytuacjach leczniczych, które mogą 
zaistnieć, jest dla lekarza – jeżeli zostało złożo-
ne w sposób wyraźny i jednoznaczny – wiążą-
ce” (Postanowienie SN z dnia 27 października 
2005 r. sygn. akt III CK 155/05);

„Ciężar dowodu wykonania ustawowe-
go obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego 
ustawowemu przedstawicielowi przystępnej in-
formacji, poprzedzającej wyrażenie zgody na 
zabieg operacyjny (...), spoczywa na lekarzu“ 
(wyrok SN z dnia  2004.12.17 II CK 303/04)

„ (…) Obowiązek udzielenia pacjentowi in-
formacji nie wymaga wskazania wszystkich 
możliwych skutków wykonania zabiegu opera-
cyjnego ratującego życie (...).“ ( wyrok SN z 
dnia  2007.04.26 II CSK 2/07).

Zgoda pacjenta (sprzeciw), 
 aby była skuteczna musi  

spełniać łącznie trzy przesłanki: 
 być świadoma, dobrowolna 

 oraz samodzielna
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ŚLĄSKIE PIELĘGNIARKI W PARAGWAJU
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Dwie wspaniałe pielęgniarki podjęły wielkie wyzwanie – wyjazd do Paragwaju, do 
pracy wśród najuboższych mieszkańców tego kraju. Czas przygotowań wypełniony 
jest nauką języka hiszpańskiego, kompletowaniem ekwipunku,  zbieraniem leków i 
materiałów opatrunkowych, które potrzebne są w paragwajskich slumsach – miej-
scach wielkiej biedy...  A potem przed nimi 5 tygodni ciężkiej próby i pracy w wyjąt-
kowo trudnych warunkach.

Czuję się zaszczycona, że te dwie wspaniałe kobiety są członkiniami Naszej 
Izby... że zaszczepią idee śląskiego pielęgniarstwa w odległym Paragwaju.

Mam ogromną przyjemność zaprezentować je Państwu...
Przewodnicząca ORPiP
dr Mariola Bartusek

ŚLĄSKIE PIELĘGNIARKI W PARAGWAJU

Marta Wdowczyk, energiczna 
singielka, która poza pracą w szpitalu 
znajduje jeszcze czas na pracę cha-
rytatywną przy zbieraniu środków na 
fundusz stypendialny dla młodzieży. 

Basia Dziak, mama dwudziesto-
letniego, zaradnego studenta.  

 Dwie piękne kobiety, do-
świadczone pielęgniarki, pracujące w  
oddziale Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii w Wojewódzkim Specjali-
stycznym Szpitalu nr 2 w Jastrzębiu 
Zdroju, Marta od 29 lat, Basia  - od 
20. Swoją wiedzę, doświadczenie, 
umiejętności – a co najważniejsze – 
swój czas – przekażą na 5 tygodni 
najuboższym mieszkańcom slumsów 
Paragwaju. Całkowicie dobrowolnie, 
z potrzeby serca, z pełną świado-
mością ciężkiej pracy jaka ich cze-
ka, bez wynagrodzenia, gratyfikacji i 
zwrotu kosztów. 

Misję „Paragwaj” rozpoczął kilka lat temu ks. Wojciech Grzesiak, Człowiek Roku 2012 w 
Jastrzębiu-Zdroju, kapelan szpitala WSS Nr 2 w Jastrzębiu . Swoją energią działania i ogromnym 
entuzjazmem skutecznie pozyskiwał ludzi chętnych do wyjazdu na misję do Paragwaju. A pomysł 
sprowadzenia pielęgniarek podsunęli mu... lekarze.

 Ks. Wojciech Grzesiak - Sami 
lekarze ( bo oni dotąd jeździli na mi-
sje) zauważyli potrzebę przyjazdu pie-
lęgniarek,do  tej pracy pielęgniarskiej 
w  slumsach, w tych „bariach”.Jeden 
z lekarzy, uczestnik poprzedniej mi-
sji, w Polsce pracujący  w hospicjum, 
wie bardzo dobrze, że o wiele więcej 
może tam zdziałać pielęgniarka niż le-
karz...Tam ( w Paragwaju) są  pielę-
gniarki, ale ich poziom wykształcenia, 
poziom wiedzy  jest bardzo ograni-
czony, popełniają błędy, które u nas 
są kategorycznie niedopuszczalne, a 
poza tym – jeżeli one już są w tamtej-
szej „średniej” klasie społecznej – to  
już do slumsów nie pójdą... My jeste-
śmy natomiast nastawieni wyłącznie 
na slumsy, na tych najbiedniejszych z 
biednych, wykluczonych...
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Najbiedniejsi potrzebują zawsze najwięcej... w tej konkretnej sytuacji – rola pielęgniarki znacznie wykracza poza ramy znane w Polsce. Dzień na misji wypełniony jest pracą, minuty spę-
dzane tam są cenne – choć jest to wartość nieprzeliczalna na żadną walutę. Decyzja o wyjeździe podjęta przez Basię i Martę wzbudza podziw, choć pewnie nie każdy zdobyłby się na naśla-
downictwo.

ŚLĄSKIE PIELĘGNIARKI W PARAGWAJU

Marta – Dziękujemy za życzliwość, i spotykamy się na razie z taką życzliwością od wielu ludzi, 
nie słyszałyśmy żadnych złych opinii, wszyscy podziwiają nas... Ale czy jest to odwaga? To chęć 
niesienia pomocy. Jest chyba mobilizacja ze strony tych ludzi, co tam byli, opowiadają, dzielą się 
doświadczeniami – i to są wspaniałe doświadczenia, i chyba to nas tak porwało. 

Basia – Śledzimy misję już od trzech lat, oglądamy zdjęcia.... no, wczasy to nie będą, ani 
wakacje... na pewno. To ciężka praca.  Ja od dawna chciałam pojechać na misje, ale to było 
marzenie bardzo nierealne, bo to trochę kosztuje. Potem chyba ksiądz usłyszał jak mówię, że 
chciałabym pojechać na misje – i zaproponował mi wyjazd, a ja bez namysłu powiedziałam: Tak. 
Ten moment zastanowienia się przyszedł trochę później, i to trzeba było rzeczywiście bardzo 
przemyśleć. To jest 5 tygodni, zostawienie rodziny, pracy...

Miejscem  pracy śląskich pielęgniarek będą  slumsy przy  Gu-
arambare, mieszkają tam ludzie bez tożsamości. Bez imienia, bez 
nazwiska, niepoliczeni, na terenie republiki paragwajskiej prawnie - 
nie są ludźmi... Najbiedniejsi, pozbawieni opieki socjalnej państwa, 
pozostawieni samym sobie. Najpopularniejsze schorzenia? Roba-
czyce, choroby skory wszelkiego rodzaju, głównie u dzieci...Jest to 
spowodowane zaniedbaniami higienicznymi, mieszkańcy slumsów  
nie znają podstaw higieny, nie mają dostępu do wody, z niewiedzy, 
z zaniedbania – te choroby się szerzą.. Obok czysto praktycznych 
czynności pielęgniarskich ważna będzie też rola edukacji zdrowot-
nej. Edukacja dotyczyć będzie jednak nie tylko higieny, także spraw 
kobiecych, kobiety w slumsach, niewykształcone, niewyedukowane 
-  nie znają swojego cyklu kobiecego, rzeczy najbardziej podsta-
wowe, które u nas wynikają z edukacji szkolnej – tam są zupełnie 
obce... Jeżeli dodamy do tego dominującą w kulturze Paragwaju 
rolę mężczyzny – macho, a także powszechność występowania AIDS – to mamy przed sobą by-
najmniej nieprzejaskrawiony obraz społeczeństwa, o którym państwowe władze starają się nie 
pamiętać. Światełkiem w tunelu jest jedynie życzliwość jaką władze okazują naszym misjona-
rzom, doceniając rolę jaką mają do spełnienia i ogrom prac, którym starają się podołać. Dużym 
wsparciem jest także paragwajska Polonia, misjonarze i siostry zakonne – wśród których jest 
bardzo wielu Polaków. Nic dziwnego, że polska misja medyczna przyjmowana jest niezwykle życz-
liwie – nie dziwi także, że jest tam bardzo wyczekiwana. 
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Najbiedniejsi potrzebują zawsze najwięcej... w tej konkretnej sytuacji – rola pielęgniarki znacznie wykracza poza ramy znane w Polsce. Dzień na misji wypełniony jest pracą, minuty spę-
dzane tam są cenne – choć jest to wartość nieprzeliczalna na żadną walutę. Decyzja o wyjeździe podjęta przez Basię i Martę wzbudza podziw, choć pewnie nie każdy zdobyłby się na naśla-
downictwo.

ŚLĄSKIE PIELĘGNIARKI W PARAGWAJU

 Ks. Wojciech Grzesiak: Pielę-
gniarki będą mieszkały u Sióstr Elżbieta-
nek. Ich dzień wypełniony będzie pracą, o 
8.30 śniadanie, o 9.oo wyjeżdżamy w te-
ren, o 14.oo  jest przerwa na obiad, przy-
jeżdża się do bazy głównej, o 15.oo znowu 
się wyjeżdża aż do 19.00 w teren... My 
jedziemy tam w największy upał , to bę-
dzie dla nas męczarnia, jest upał i jest wil-
gotno, po całym dniu pracy człowiek jest 
kompletnie wykończony, i te pierwsze 4 – 
5 dni to będą takie dni kryzysowe. Soboty 
i niedziele są wolne, żeby trochę odpocząć 
, pobyć razem, coś pozwiedzać, pooglą-
dać... Ta baza medyczna, baza wypadowa 
opiera się właśnie o Elżbietanki, one też 
służą jako tłumaczki.

 Misja „Paragwaj” rozpocznie się 28 
stycznia 2014 roku, ale już teraz trwają 
intensywne przygotowania , bo do tego 
kraju nie przyjeżdża się z pustymi rękami. 
Potrzebne jest niemal wszystko : mate-
riały opatrunkowe, lekarstwa, sprzęt me-
dyczny, lista jest ogromna, ale skutecznie 
ograniczają ją przepisy regulujące ilość 
bagażu – 2 sztuki, tylko 2 sztuki bagażu. 
O wszystkie potrzebne na misji rzeczy za-
biegają sami jej uczestnicy.

 Basia – O leki, o materiały opa-
trunkowe – prosimy, bierzemy ze sobą co 
się da – ale przecież jest ograniczona ilość 
bagażu. Chodzimy do różnych firm, roz-
syłamy listy z prośbami, ale potrzebujemy 
tak wiele, mamy dużą listę tego, co tam jest najbardziej potrzebne...Od września zaczną nam się 
szczepienia, żółta febra, wszystkie choroby tropikalne, cały komplet , a najważniejsza jest żółta 
febra, wymagana prawem , bez tego nie wjedzie się do Paragwaju. Ważny jest też odpowiedni 
ubiór – buty trekkingowe, „oddychające” koszulki...

Na miejscu  trzeba będzie poradzić sobie z wszystkimi uciążliwościami charakterystycznymi dla 
klimatu – duża wilgotność  powietrza, temperatury przekraczające 30 C, jadowite pająki, owady, 
których ukąszenia są w najlepszym przypadku ryzykowne – w najgorszym – śmiertelne. I jest 
jeszcze jedna bariera do pokonania – bariera językowa.

 Marta – Uczymy się języka hiszpańskiego z elementami latino,  od kwietnia co tydzień 
mamy lekcje, w szkole języków w Rybniku. Musimy poznać chociaż to  minimum, tyle żeby się 
chociaż zrozumieć, wszyscy nas pocieszają, że damy radę...

Mocno trzymamy kciuki za uczestników misji, jesteśmy pewni jej sukcesu – i bardzo chcemy 
pomóc w realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia. Liczy się każde wsparcie – także finansowe, 
bo koszty organizacji misji są ogromne. Wszystkich, którzy mogliby wesprzeć Misję „Paragwaj” 
prosimy o kontakt z księdzem Wojciechem  Grzesiakiem  – tel. 793753083   lub wpłaty na konto :

Nr. Konta: 67 1050 1605 1000 0022 9577 5122 
z dopiskiem: MISJA PARAGWAJ  

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego  
Ul. Kusocińskiego 45  

44-330 Jastrzębie Zdrój 
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Gdy pielęgniarka  
potrzebuje pomocy…

czyli kilka słów o proszeniu i przyjmowaniu

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Inspiracją do napisania tego artykułu była dla mnie refleksja dotycząca tego, czy Pie-
lęgniarki potrafią prosić o pomoc? Zastanawiające jest to, iż podczas piętnastoletniej 
praktyki zawodowej jako psycholog jedynie kilka razy Pielęgniarka zwróciła się do mnie 
z prośbą o pomoc dla siebie. Dlaczego tak się dzieje? Co Pielęgniarka może zrobić, aby 
nauczyć się prosić o pomoc oraz brać wsparcie i pomoc od innych ludzi wtedy, gdy tego 
potrzebuje?

 Pielęgniarka najczęściej znajduje się w sy-
tuacji, kiedy to Ona proszona jest o pomoc i 
udziela pomocy. Jej uwaga skierowana jest na 
zewnątrz, na potrzeby i oczekiwania innych lu-
dzi – dlatego  Pielęgniarce z pewnością łatwiej 
jest dawać pomoc i wsparcie niż o nie prosić i 
przyjmować…

Czy pamiętasz sytuację, moment w 
swoim życiu, kiedy ostatnio potrzebowa-
łaś pomocy? Czy pamiętasz kiedy ostat-
nio poprosiłaś kogoś o pomoc? Do kogo 
zwróciłaś się o pomoc? Męża…, part-
nera…, przyjaciółki…, matki…, ojca…, ko-
leżanki z pracy…, psychologa…, lekarza…, 
księdza…? Co wtedy czułaś? Bezsilność…, 
nadzieję…, niezręczność…, zaufanie…, 
zmaganie się..., ulgę…? Czy potrafisz 
prosić o pomoc?

Proszeniu o pomoc towarzyszy często od-
czucie wahania się: chcę – nie chcę, dam so-
bie radę sama – nie dam sobie rady sama. Te 
sprzeczne uczucia w dynamiczny sposób prze-
platają się i wymieniają miejscami, aż do mo-
mentu podjęcia decyzji – decyzji o zwrócenie 
się o pomoc. Decyzja taka może wiązać się z 
przyznaniem się do własnej słabości, akcepta-
cji tego, że nie jestem samowystarczalna, że 
mogę czasami „nie radzić sobie” z jakąś spra-
wą, lecz może też przynieść ulgę… Odczucie 
ulgi tworzy często przestrzeń na odreagowa-
nie, wypuszczenie emocji w postaci płaczu i/lub 
pożalenia się na swoją trudną sytuację. Waż-
ne jest, gdy może się to odbywać w obecności 
drugiego człowieka – osoby wspomagającej.

Jakie odczucia towarzyszą Ci, gdy otrzy-
mujesz od kogoś to, o co poprosiłaś…, kiedy 
otrzymujesz oczekiwany, być może ważny 
dla Ciebie prezent? Radość, zaskoczenie, 
niedowierzanie, skrępowanie…, wdzięcz-
ność…? Czy potrafisz brać, przyjmować?

 Obecność i wspierające zainteresowanie dru-
giej osoby, do której zwracasz się o pomoc, 
może być początkowo niezręczne lub krępu-
jące, lecz jednocześnie może dawać poczucie 
wsparcia, zrozumienia, bezpieczeństwa, po-
dzielenia się problemem i… ulgi. Komentarz z 
zewnątrz/informacja zwrotna osoby wspoma-
gającej umożliwia często spojrzenie na sytuację 
problemową z innej, być może nowej perspek-
tywy, która może poszerzyć wachlarz moż-
liwości służących radzeniu sobie. Abyś mogła 
skorzystać z oferowanej pomocy ważne jest, 
abyś wiedziała, co już masz i czego jeszcze 
potrzebujesz, żebyś mogła sobie poradzić w 
danej sytuacji. To, czego potrzebujesz, a jesz-
cze nie masz, być może ma osoba, do której 
zwracasz się o pomoc. Jedyne, co możesz wte-
dy zrobić to poprosić o to, czego potrzebujesz i 
przyjąć, tak jak prezent…

 Być może jest tak, że możesz rozpo-
cząć naukę brania od refleksji o tym…, 
co mam do ofiarowania samej sobie? Co 
mogę dać samej sobie w prezencie? Być 
może mogę…, mogę dać sobie w prezen-
cie… przyzwolenie na chwile słabości…, 
nieporadności…, zwolnionego tempa…, 
odpuszczenia sobie…, wyrozumiałości dla 
samej siebie…, niedoskonałości…, troski i 
uważności na siebie…?

 Rozterki i wątpliwości to nieuchronna konse-
kwencja przeżywania pomocy nie tylko przez 
osobę proszącą o pomoc, lecz również osobę 
udzielającą pomocy. Pomoc to przecież spotka-
nie dwóch różnych osób i dwóch różnych świa-
tów. Oczywistym wydaje się tu stwierdzenie, 
iż jako ludzie posiadamy różne doświadczenia, 
umiejętności, kompetencje i… potrzebujemy 
siebie nawzajem. Postawa, która z pewnością 
jest pomocna dla obydwóch stron sytuacji po-
mocy to przekonanie, że uczestniczą w niej 
dobrowolnie i towarzyszy im przeświadczenie 
„potrzebuję i chcę pomocy” oraz „chcę pomóc”. 
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Wtedy może dojść do wymiany, która może być 
satysfakcjonująca dla obydwu stron.

 Ciekawe jak możesz ćwiczyć prosze-
nie o pomoc i przyjmowanie pomocy… w 
prostych, codziennych sprawach…? Być 
może możesz zacząć od tego, że… czasami 
zadasz sobie proste pytanie… Czy potrze-
buję pomocy, gdy… mam zrobić zakupy…, 
posprzątać w domu…, ugotować obiad…, 
wykonać jakieś zadanie w pracy…? Ja-
kiej pomocy wtedy potrzebuję…? Kogo 
mogę wtedy prosić o pomoc...? Ciekawe 
jak możesz zaakceptować swoją ludzką 
potrzebę proszenia o pomoc i przyj-
mowania pomocy i co może dla Ciebie 
być w tym pomocne…?

 Pielęgniarce z pewnością bliższa jest stro-
na, czy też perspektywa dbania o innych oraz 
udzielania pomocy innym. Dlatego tak bardzo 
wzbogacającym doświadczeniem może być 
umiejętność znalezienia się po drugiej stronie 
– osoby przyjmującej pomoc. Doświadczenie 
to pozwala, paradoksalnie, skontaktować się z 
własną siłą, dotrzeć do własnych możliwości, 
doświadczeń i zasobów. Głęboki sens pomocy 
nie polega bowiem na „udzielaniu czegoś”, lecz 
„udzielnianiu kogoś”. 

 Ciekawe jak prosząc o pomoc i przyj-
mując pomoc od innych osób możesz 
dbać o siebie…, o swoją dobrą kondycję 
fizyczną i psychiczną? Jak możesz chronić 
siebie, gdy to konieczne lub wtedy, gdy 
tego szczególnie potrzebujesz…? W chwi-
lach słabości…, gorszego samopoczucia…, 
poczucia niekompetencji lub braku wiedzy 
i doświadczenia…? Ciekawe jak możesz 
odnajdywać wewnętrzną równowagę mie-
dzy dawaniem a braniem oraz balans w re-
lacjach z innymi ludźmi…? 

 Umiejętność zachowania równowagi pomię-
dzy dawaniem i przyjmowaniem, pomaganiem 
i uzyskiwaniem pomocy może stać się istotnym 
czynnikiem ochronnym zapobiegającym wypa-
leniu zawodowemu, źródłem satysfakcji i po-
czucia pełni bycia człowiekiem – ze wszystkimi 
swoimi mocnymi stronami i słabościami. 

Literatura (dla osób zainteresowanych tema-
tem):

•	Brammer L. M. (1984). Kontakty służące 
pomaganiu. Procesy i umiejętności. War-
szawa, Studium Pomocy Psychologicznej 
Polskiego Towarzystwa Psychologiczne-
go.

•	Evatt C., Feld B. (2001). Dawcy i biorcy. 
Gdańsk, GWP.

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

organizują

w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach 

w dniach 26,27.09.2013

VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

„Problemy etyki, pielęgnacji i rehabilitacji w przewlekłych chorobach  
układu nerwowego”

Tematy konferencji:

1. Wysiłkowe nietrzymanie moczu

2. Problemy pielęgnacji i rehabilitacji w  stwardnieniu rozsianym

3. Problemy pielęgnacji i rehabilitacji w zespole Guillaina-Barrego

4. Problemy pielęgnacji i rehabilitacji w chorobie Alzheimera

5. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Parkinsona  

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej: www.repty.pl 

Tel. kontaktowy: 32 39 01 305
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Pielęgniarka Roku 2012

5 czerwca 2013 zakończył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu 
na „Pielęgniarkę Roku 2012”. Laureatką drugiego miejsca została pie-
lęgniarka Oddziale Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Ma-
terii w SP Szpitalu Klinicznym im. A Mielęckiego ŚUM w Katowicach, 
mgr Aneta Trzcińska.

rurgia, pediatria, epidemiologia, historia 
pielęgniarstwa, były też pytania o postępo-
wanie w opisanych przypadkach, stawianie 
diagnozy pielęgniarskiej… 

Przygotowanie do III etapu konkursu 
czyli do finału było bardzo przyjemne – da-
wało mi przyzwolenie na zajmowanie się 
tym co lubię – czyli historią – bez wyrzu-
tów sumienia, że powinnam w tym czasie 
robić coś innego.  Trudny był jednak wy-
bór materiału do 20minutowej prezentacji 
spośród mnogości zebranych informacji… 
Przygotowując się do finału odwiedziłam 
wiele miejsc, spotkałam się z niezliczoną 
ilością przychylnych i pomocnych osób. 

„NS” -  Pani zdaniem… pielęgniarstwo to za-
wód, czy powołanie?

AT - Powołanie do zawodu, albo inaczej 
– zawód, którego dobrze wykonywać się 
nie da gdy nie ma się do niego powołania. 
Dla mnie pielęgniarstwo to styl życia, całe 
moje życie…

               „NS” – Dziękujemy za rozmowę

Serdecznie gratuluję Pani Anecie Trzcińskiej zajęcia 
drugiego miejsca w tak prestiżowym konkursie jakim jest  
„Pielęgniarka Roku 2012”. 

Życzę  realizacji planów, spełnienia marzeń – i dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Przewodnicząca ORPiP
dr Mariola Bartusek

 
„Nasze Sprawy” - Czym kierowała się Pani 

przy wyborze zawodu pielęgniarki? 
AT - Nigdy nie myślałam o wyborze tego za-

wodu, ale… zawsze byłam społecznikiem, lubi-
łam pomagać: w szkole podstawowej prowadzi-
łam dla koleżanek i kolegów korepetycje, później 
zaczęłam odwiedzać mieszkańców Domu Spo-
kojnej Starości, potem był wolontariat w hospi-
cjum…

 
„NS” - Co skłoniło Panią do udziału w kon-

kursie na Pielęgniarkę Roku?
AT - Konkurs jest organizowany przez 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, ja od-
kąd ukończyłam studia I stopnia i rozpo-
częłam prace w zawodzie jestem członkiem 
PTP – to zobowiązuje. Jednak to nie ja 
sama zgłosiłam się do konkursu – zostałam 
do udziału w nim namówiona przez kole-
żanki z mojego koła PTP.  Nie opierałam 
się zbytnio – pomyślałam, że jest to szansa 
na sprawdzenie swojej wiedzy ale także na 
promowanie mojego oddziału PTP.

„NS” - Jak wyglądał przebieg konkursu od 
strony  praktycznej ? Co było dla Pani najtrud-
niejsze? 

AT - Najtrudniejszy jest chyba II etap 
konkursu – wojewódzki. Polega na napi-
saniu testu składającego się z 50 pytań. 
Pytania te dotyczą wszystkich gałęzi me-
dycyny i pielęgniarstwa: neurologia, chi-
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Uroczyste  Czepkowanie 2013

mgr socjologii Szymon Szemik
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stało się już tradycją, że studenci I roku pielęgniarskich studiów licencjackich  
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, uczestniczą w ważnej dla nich 
uroczystości „Czepkowania”, podczas której następuje oficjalne przyjęcie do grona 
adeptów szlachetnego i niezwykle potrzebnego w społeczeństwie zawodu pielęgniar-
ki/pielęgniarza.  

Ceremonia zorganizowana przez Za-
kład Propedeutyki Pielęgniarstwa odbyła się  
23 maja 2013 roku. Swoją obecnością uświet-
nili ją zaszczytni goście reprezentujący władze 
ŚUM: dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. 
dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, 
 prodziekani dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz 
-Łoskot oraz dr hab. n. med. Czesław Marcisz, 
kierownik Katedry Pielęgniarstwa dr hab. n. 
med. Tomasz Irzyniec, przedstawiciel Wydzia-
łu Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. 
med. Andrzej Witek, ponadto osoby ze śro-
dowisk posiadających zasługi dla rozwoju ślą-
skiego pielęgniarstwa, studenci z rodzinami  
i nauczyciele akademiccy. 

Wszystkich obecnych przywitała p.o. kierow-
nika Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa ŚUM 
dr n. med. Bogusława Banaszak-Żak. Wyraziła 
wdzięczność za liczne przybycie oraz zaprosi-
ła zgromadzonych do wysłuchania wykładu dr 
n. med. Wioletty Piechaczek, poświęconego 
przyszłości profesji pielęgniarskiej w Polsce, 
która rysuje się dwojako wobec zjawiska sta-
rzenia się społeczeństwa. Wzrost liczby osób 
wymagających opieki przełoży się na pewność 
zatrudnienia w tym zawodzie, jednak z dru-

giej strony, problemy  
z zapewnieniem kadry – 
w 2020 roku może za-
braknąć w Polsce nawet  
60 tys. pielęgniarek, po-
wodując nasilenie obcią-
żenia dla pracujących. 

Po zakończeniu pre-
lekcji nastąpił podnio-
sły moment nałoże-
nia studentom przez 
władze Uniwersyte-

tu białych czepków pielęgniarskich, któ-
re w obecnych czasach wprawdzie nie peł-
nią już funkcji użytkowej, ale w dalszym 
ciągu są - obok munduru oraz lampki oliwnej  
Florence Nightingale - ważnym symbolicznym 
atrybutem zawodowym, poświadczającym fa-
chowość, rzetelność, oraz akceptację misji po-
mocy bliźniemu w potrzebie. Wagę tego mo-

mentu podkreślono złożeniem pielęgniarskich 
przyrzeczeń przestrzegania etyki zawodowej, 
rzetelnego przygotowywania się do pełnienia 
obowiązków oraz ratowania życia ludzkiego 
niezależnie od okoliczności, jak również od-
śpiewaniem przez studentów hymnu pielę-
gniarskiego. 

Wreszcie nadeszła chwila, aby głos zabrał 
przedstawiciel studentów. W imieniu całej gru-
py serdecznie podziękował wszystkim gościom 
za towarzyszenie w tym bardzo istotnym dla 
nich wydarzeniu, stanowiącym wstęp do ka-
riery zawodowej. Oficjalną część spotkania 
zamknięto wykonaniem pieśni Gaudeamus, 
ozdoby każdej znaczącej uroczystości akade-
mickiej. 
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Lato nie zawsze jest czasem przeznaczonym tylko do wypoczynku, wakacyjną kani-
kułę można spożytkować pożytecznie... i przyjemnie. Zespół ds promocji zawodu bar-
dzo aktywnie działał właśnie w czasie gdy wszystko zwalnia w leniwym, wakacyjnym 
rytmie. Spotkania z dziećmi, seniorami, warsztaty pielęgniarskie - to idealne okazje 
do promowania naszych zawodów, do nawiązywania kontaktów mniej formalnych, ale 
bardziej wiążących. Takich,które zbliżą nas do społeczeństwa - i sprawią, że lokalnym 
społecznościom bliżej będzie do nas.

 
12 czerwca w Miejskim Domu Kultury w 
Mikołowie  odbyła się wzruszająca uro-
czystość nadania imienia księdza Jana 
Twardowskiego Zespołowi Szkół nr 1 
 Specjalnych w Mikołowie. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, kościelnych, oświato-
wych,  rodzice i uczniowie. Patronat medialny 
nad uroczystością sprawowała redakcja Biule-
tynu „Nasze Sprawy”. 

Uroczystość nadania imienia księdza Jana 
Twardowskiego Zespołowi Szkół nr 1 Spe-
cjalnych w Mikołowie była wspaniałą oka-

zją do zaprezentowania wierszy księdza - 
poety. Ze sceny Miejskiego Domu Kultury 
popłynęły słowa jego utworów deklamowane, 
śpiewane, przedstawiane za pomocą scenek 
teatralnych. Pełna dobrotliwego humoru poezja 
Jana Twardowskiego, szczególnie w teatralnej 
interpretacji  niepełnosprawnych podopiecz-
nych Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Miko-
łowie  nabierała nowego, czasem bardzo przej-

mującego wyrazu i znaczenia. Wybór patrona 
dla szkoły nie wynikał jedynie z literackiej fa-
scynacji jego twórczością. 

Ksiądz Jan Twardowski jako młody kapłan 
swoją pracę katechetyczno – pedagogiczną 
rozpoczął wśród dzieci specjalnej troski, w 
Państwowej Szkole Specjalnej, w Pruszkowie. 
Z wychowankami tejże szkoły pracował przez 
pięć lat, traktując swoich podopiecznych z mi-
łością,  z wielką powagą i szacunkiem. Wiele 
lat później na wniosek i z rąk dzieci otrzymał 
wspaniałe wyróżnienie przyznawane dorosłym 

przez dzieci doceniające ich wyjątkową pracę  
– Order Uśmiechu, który uważał za najcen-
niejszy spośród otrzymanych licznych tytułów 
i zaszczytów.

 Podczas  uroczystości przypomniano postać 
Jana Twardowskiego  jako człowieka, kapłana 
i poety. Natomiast na pamiątkowej, kryształo-
wej tablicy z wizerunkiem patrona, która zawi-

sła na  murach szkoły umieszczono cytat jego 
słów : „Miłość światło zapala, nadzieja uczy 
czekać pomaleńku”.

Lato z promocją zawodu
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Lato z promocją zawodu

Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie 
kształci uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniach umiarkowanym, znacznym, 
głębokim, oraz  także z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością 
ruchową. W placówce można rozpocząć naukę 

już w wieku 6 lat, ale przyjmuje się uczniów 
także na poziomie każdej klasy szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Gimnazjum kończy się w 
wieku 21 lat. Patron szkoły jest już obecny w 
codziennej pracy z uczniami. Szkoła w progra-
mie zajęć indywidualnych dla swoich uczniów 
zawarła elementy edukacyjne prezentujące 
wiersze i piosenki swojego patrona.

W tak doniosłej chwili dla uczniów tej szko-
ły wziął również udział zespół ds. Promocji 
Zawodu Pielęgniarki i Położnej przy OIPiP w 
Katowicach. Chcemy wspólnie z rodzicami 
oraz pozostałymi pracownikami szkoły uczyć 
i wychowywać, pomagać w rozwoju umysło-
wym i fizycznym, tworząc sprzyjające temu 
procesowi przyjazne szkolne środowisko.  
Patrona wybiera się po to, aby był sym-
bolem i wzorem. 

18 czerwca o godz. 9.30 na stadionie klubu sportowego AKS Mikołów przy ul.  
Zawilców odbyła się już "VI Spartakiada Przedszkolaków z Hektorem". Impreza orga-
nizowana jest pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Stowarzysze-
nia Bezpieczny Powiat Mikołowski, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, 
Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz mikołowskiej Straży Miejskiej. W spar-
takiadzie wzięły udział przedszkolaki z kilkunastu mikołowskich przedszkoli.

 Gościem najbardziej wyczekiwanym przez 
małych sportowców był bez wątpienia sierżant 
Hektor, maskotka mikołowskiej komendy poli-
cji. Dzieci reprezentujące mikołowskie przed-
szkola podczas Spartakiady nie tylko rywalizo-
wały ze sobą w różnorodnych konkurencjach 
zręcznościowych, ale również brały udział w 
zabawach dotyczących bezpieczeństwa na 

drogach. Okazało się, że dzieci świetnie znały 
zasady ruchu drogowego, numery telefonów 
alarmowych i sytuacje, w których ta wiedza 
staje się niezbędna. 

We wspólnej zabawie przedszkolakom to-
warzyszyli nie tylko  policjanci, ale także stra-
żacy, strażnicy miejscy, opiekunowie z po-
szczególnych przedszkoli oraz przedstawiciele 

władz samorządowych powiatu mikołowskiego. 
Funkcjonariusze mundurowi podczas zabaw 
prezentowali dzieciom bezpieczne postawy 
i zachowania. Dodatkową atrakcją był pokaz 
sprzętu policyjnego, radiowozu oraz wyposa-
żenia do służby policjantów Grupy Szybkie-
go Reagowania mikołowskiej komendy. Swój 
wspaniale wyposażony wóz prezentowali także 
strażacy, objaśniając maluchom znaczenie i 
działanie jego poszczególnych elementów.

 Zwycięzcami okazali się wszyscy uczestni-
cy, i do każdego przedszkola trafił migoczący 
w słońcu złotem puchar oraz ciekawe zestawy 
nagród. 

Nagrody dzieciom osobiście wręczał sam 
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Lato z promocją zawodu
Sierżant Hektor, a towarzyszył mu Komendant Powiatowy 
Policji w Mikołowie mł. insp. Tomasz Olesiński, Naczelnik 
Wydziału Prewencji mikołowskiej jednostki podkom. Da-
riusz Waligóra oraz kom. Anna Musioł z Zespołu do Spraw 
Nieletnich i Patologii w Mikołowie. 

Również podczas imprezy dla 
dzieci nie mogło zabraknąć obecno-
ści pielęgniarek. Do wspólnej zaba-
wy włączył się zespół ds. Promocji 
Zawodu Pielęgniarek i Położnych 
przy ORPiP w Katowicach, który nie 
tylko zapewnieniał poczucie bez-
pieczeństwa maluchom podczas 
spartakiady (pierwszej pomocy), 
ale zamierza rozwinąć współpracę 
w środowisku swoich najmłodszych 
podopiecznych. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że takie spartakiady dla 
dzieci są potrzebne, ponieważ udowadniają, że wszyscy 
mamy wspólny cel jakim jest pomoc innym.

7 lipca o godz. 10.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował 
warsztaty pielęgniarskie dla seniorów na terenach zielonych przed Sta-
rostwem Mikołowskim. 

W warsztatach tych wziął udział Zespół ds 
Promocji Zawodu Pielęgniarki i Położnej przy 
ORPIP w Katowicach. Celem tych warsztatów 
było zaznajomienie nie tylko seniorów, ale 
również przechodniów z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Ponadto pielęgniarka ze-
społu przeprowadziła pokaz udzielania pierw-
szej pomocy (reanimacji)  na fantomie. Wiele 
osób było zachwyconych pomysłem przećwi-
czenia na nim w praktyce umiejętności udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Mikołowiczanie chętnie uczestniczyli w tego 
typu akcji, ponieważ każdy z nas może znaleźć 
się w takiej sytuacji, w której będzie musiał 
udzielić pomocy innej osobie lub co gorsza po-

trzebować pomocy. Dlatego ważne jest uświa-
domienie każdego człowieka o wartości, jaką 
niesie ze sobą umiejętność udzielania pierw-
szej pomocy i radzenia sobie w sytuacji zaist-
niałego zdarzenia.

Podczas niedzielnego spotkania nie zabrakło 
również  pomiaru ciśnienia,  poziomu cukru. 
Do warsztatów zaproszono Stowarzyszenie 
Diabetyków działające na terenie Mikołowa.

Zespół ds Promocji Zawodu Pielęgniarki  
i Położnej przy ORPIP w Katowicach postanowił 
rozwinąć współpracę w środowisku seniorów 
i wspierać działalność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

Przewodnicząca 
Zespołu ds Promocji Zawodu  

Pielęgniarki i Położnej  
przy ORPIP w Katowicach

 dr Bogusława Serzysko
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Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem 

przed i po zabiegu wszcze-
pienia rozrusznika serca

 

lic. pielgniartswa Mirosława Maracha
Oddział Kardiologii Dziecięcej  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka                                                       

              
    Od czasu, gdy pod koniec lat 50 tych ubiegłego stulecia rozpoczęto z powodzeniem wszcze-
pianie rozruszników ( stymulatorów), ponad 2 mln ludzi skorzystały z dobrodziejstw tej metody 
leczenia.   Liczba implantowanych stymulatorów stale wzrasta. Dużą grupę pacjentów stanowią 
dzieci, nawet od kilku miesięcy do 18 lat. 

U dzieci stymulacja serca jest metodą lecz-
niczą stosowaną od lat 60tych. O ile w przypad-
ku małych dzieci przygotowanie psychiczne do 
zabiegu nie stanowi dużego problemu, o tyle 
w przypadku nastolatków jest to istotny pro-
blem. Mając kilkanaście lat i życie przed sobą 
młody człowiek często ma już sprecyzowane 
plany. Marzy o konkretnym zawodzie lub o ka-
rierze sportowca. Nie może uwierzyć, że zwykłe 
zmęczenie, zawroty głowy czy  omdlenie mogą 
mieć poważne konsekwencje. Słowo „rozrusz-
nik” sprawia że wali się cały jego świat. Naj-
pierw pojawia się szok, potem bunt. Nastolatek 
zamyka się w sobie,  zadaje sobie pytanie „dla-
czego ja?”. Często nie zgadza się na wszczepie-
nie rozrusznika.

I tu ważna jest rola pielęgniarki -  dotrzeć 
do młodego pacjenta.  Metodą „małych krocz-
ków”, powoli, powołując się na przykłady in-
nych dzieci z podobnymi problemami dajemy 
do zrozumienia, że to „nowe życie” może być 
równie ciekawe i pasjonujące jak to planowa-
ne wcześniej. Wymaga to od pielęgniarek dużo 
taktu, cierpliwości oraz wiedzy. Prowadząc roz-
mowę z pacjentem, prowadzimy jednocześnie 
edukację w zakresie dalszego życia po zabiegu 
wszczepienia rozrusznika. Jeżeli pacjent włą-
czy się do rozmowy, będzie zada-
wał pytania dotyczące jego choroby, 
to może oznaczać, że zaakceptował 
swoją sytuację.

Wskazania do wszczepienia  
rozrusznika serca u dziecka

 Najczęstszymi wskazaniami do im-
plantacji stymulatora serca u dzieci 
są zaburzenia przewodnictwa w po-
staci bloku przedsionkowo – komoro-
wego III stopnia, wrodzonego i naby-
tego. Zespół chorej zatoki jest drugą 
co do częstości przyczyną terapii sty-
mulatorowej i dotyczy częściej dzieci 
starszych. Wszczepienie rozrusznika 
zaleca się, gdy dysfunkcja węzła wią-
że się z objawami, które towarzyszą 
nieproporcjonalnej do wieku bra-
dykardii.. W zespole wymagającym 

długotrwałego leczenia farmakologicznego ta-
chykardii należy pacjenta zabezpieczyć przed 
wolną czynnością serca, stosując stymulator.

Rzadkie wskazanie do implantacji rozrusznika 
serca stanowią omdlenia kardiodepresyjne.W 
przypadku gdy są to złośliwe wielokrotne za-
słabnięcia potwierdzone w teście pionizacyj-
nym asystolią, chorych można zabezpieczyć 
stymulatorem ze specjalną funkcją, dzięki 
której następuje znaczne przyspieszenie czę-
stości stymulacji po nagłym spadku pobudzeń 
własnych serca.

Budowa i działanie stymulatora

 Stymulatory łagodzą objawy zaburzeń rytmu 
serca poprzez przywracanie prawidłowej czę-
stotliwości skurczów. Prawidłowy rytm serca 
zapewnia warunki do odpowiedniego zaopa-
trzenia organizmu w krew. 

 Układ stymulujący składa się ze stymulato-
ra i elektrody. Stymulator zawiera część elek-
troniczną i baterię, elektroda zamyka obwód 
elektryczny między stymulatorem a sercem. 
Działanie układu stymulującego to dwie funk-
cje : stymulacja i sterowanie. Stymulacja 
oznacza, że generator wysyła impulsy elek-

Elementy składowe stymulatora serca
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tryczne do serca poprzez elektrodę. Impulsy 
zapoczątkowują uderzenia serca. Stymulator 
pobudza serce tylko wtedy, gdy jego naturalny 
rytm ulega zahamowaniu, jest nieregularny z 
długimi pauzami albo jest zbyt wolny.

 U większości chorych stymulator likwiduje do-
legliwości, nie ma jednak mocy uzdrawiania 
serca. Jest tylko sposobem leczenia zaburzeń 
rytmu lub przewodzenia.

Metody implantacji stymulatora

 Implantacja układu stymulującego endoka-
witarnego polega na umieszczeniu elektrody 
komorowej w wierzchołku prawej komory sto-
sując preparację lub nakłucie żyły podoboj-
czykowej w bruździe naramienno – piersiowej 
lewej. Elektrodę przedsionkową umieszcza się 
w uszku prawego przedsionka. Do umieszcze-
nia elektrody stosuje się szwy rozpuszczalne. 
Stymulator umieszcza się w loży pod mięśniem 
piersiowym, ranę zaszywa się szwem ciągłym 
śródskórnym. U pacjentów z masą ciała poni-
żej 13 kg lub w przypadku, gdy warunki ana-
tomiczne nie pozwalają na założenie elektrody 
endokawitarnej stosuje się metodę implanta-
cji epikardialnej. Używa się elektrod sterydo-
wych naszywanych lub elektrod wkrętkowych. 
Elektrodę nasierdziową naszywa się na ścianę 
prawej komory, natomiast wkrętkową umiesz-
cza się w ścianie komory. Zabieg implanta-
cji przezżylnej wykonuje się w sedacji dożyl-
nej i znieczuleniu miejscowym, natomiast do 
wszczepienia elektrody nasierdziowej stosuje 
się znieczulenie ogólne dożylne i wziewne z in-
tubacją dotchawiczą. Czas trwania zabiegu za-
leży od wieku dziecka i od rodzaju stymulacji. 
Wynosi od 60 do 120 min. przy implantacji en-
dokawitarnej i od 120 do 180 min. w przypad-
ku implantacji układu nasierdziowego.

Przygotowanie fizyczne i psychiczne 
dziecka oraz jego rodziców do zabiegu 
wszczepienia rozrusznika

    Podstawowa i rzetelna wiedza pacjenta o cho-
robie i leczeniu ułatwia proces przystosowania 
się do choroby i ograniczeń z nią związanych, a 
także sprzyja współpracy z personelem leczą-
cym.  Potrzeby pacjentów w zakresie uzyskiwa-
nia informacji o chorobie i leczeniu są zróżni-
cowane i zależą m.in. od indywidualnego stylu 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Więk-
szość pacjentów w sytuacjach zagrożenia zwią-
zanych z chorobą, w celu obniżenia poziomu 
lęku poszukuje szczegółowych informacji o tej 
sytuacji, inni takich informacji unikają. Informo-
wanie dzieci o chorobie i leczeniu jest trudniej-
sze niż pacjentów dorosłych, ma swoją specyfi-
kę i ograniczenia i zawsze jest uwarunkowane 
wiekiem i etapem rozwoju umysłowego. 

Lecząc dzieci mamy do czynienia również z ich 
rodziną i dlatego informowane powinny być 
wszystkie  osoby. Ważne by rodzice mieli  ade-
kwatne informacje o chorobie i leczeniu dziec-

ka, jest to niezbędne do sprawowania nad nim 
właściwej opieki. Reakcje dzieci na wiadomość 
o czekającym je zabiegu wszczepienia rozrusz-
nika są u większości negatywne. U niektórych 
dzieci proces pogodzenia się z sytuacją roz-
ciąga się w czasie , szukają nowych, pozytyw-
nych informacji, analizują korzyści wynikające 
z posiadania stymulatora. Dużym wsparciem 
dla nich jest również rozmowa z rówieśnikiem, 
który stymulator ma od kilku lat ale to przede 
wszystkim od lekarza i pielęgniarki oczekują 
rzetelnych informacji. Należy dzieciom wytłu-
maczyć prostym, zrozumiałym językiem na co 
są chore, po co jest im potrzebny stymulator,  
jak działa, gdzie się go zakłada, jak wygląda. 
Czasem dobrze jest go narysować lub pokazać. 
Należy wyjaśnić dzieciom jak go chronić, wyja-
śnić że życie z nim nie jest takie straszne. Po-
winny wiedzieć, że mając rozrusznik będą mogły 
normalnie żyć mając dobry nastrój i nadzieję, 
że wszystko będzie dobrze.  Zarezerwowanie 
czasu na rozmowę z pacjentem, wysłuchanie 
jego wątpliwości i pytań, uporządkowanie wie-
dzy jest więc bardzo ważne. Konieczna jest 
współpraca z dzieckiem i rodzicami, którzy mu-
szą być poinformowani o zastosowanym typie 
stymulacji oraz o problemach jakie mogą się 
pojawić i jak im zapobiegać. Muszą wiedzieć 
jaki tryb życia może prowadzić dziecko , cze-
go unikać. Informacji tych powinien udzielić le-
karz zajmujący się dzieckiem w ośrodku, który 
wszczepiał stymulator serca.

Jeżeli więc pacjent został zdiagnozowany, za-
poznany z metodą jej leczenia i wyraża na tę 
metodę zgodę zgłasza się w wyznaczonym ter-
minie do szpitala. W chwili przyjęcia w oddział 
kardiologii pielęgniarka zakłada dokumenta-
cję, waży i mierzy dziecko. Dokonuje pomiaru 
RR, dane notuje w dokumentacji. Przeprowa-
dza wywiad pielęgniarski, nawiązuje kontakt z 
dzieckiem i jego rodzicami. Zapoznaje pacjenta 
z topografią oddziału, poznaje z dziećmi prze-
bywającymi na sali. Przedstawia nazwisko le-
karza prowadzącego, informuje o godzinach 
odwiedzin i kontakcie telefonicznym na od-
dział, zapoznaje pacjenta oraz jego rodziców 
z prawami dziecka i zasadami panującymi na 
oddziale.

Małe dziecko najczęściej zostaje przyjęte na 
oddział  z matką, zapewniając również matce 
odpowiednie warunki na czas pobytu w oddzia-
le. Jeżeli dziecko wymaga konsultacji innego 
specjalisty pielęgniarka przygotowuje je i to-
warzyszy mu w czasie jej trwania. Przygotowu-
je pacjenta do badań diagnostycznych poprze-
dzających zabieg wszczepienia rozrusznika np. 
echokardiografii. Uczy także zachowania się w 
czasie badania.

Wykonuje EKG, mierzy RR. Zakłada venflon, 
pobiera krew na badania: morfologię, OB, układ 
krzepnięcia, jonogram, kreatyninę, Hbs, gru-
pę krwi i czynnik Rh, próbę krzyżową. Pobiera 
także mocz do badania ogólnego oraz mierzy 
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temperaturę. Dziecko powinno być zdrowe, nie 
może wykazywać cech infekcji. Nie powinna 
występować biegunka czy wymioty. Odbywa 
się konsultacja anestezjologiczna..

 W dniu zabiegu  po kąpieli pacjenta,przygo-
towuje pole operacyjne do zabiegu wykonując 
golenie dołu podobojczykowego (jeśli jest taka 
potrzeba), dezynfekuje je 70% spirytusem lub 
innym środkiem do dezynfekcji skóry i zabez-
piecza jałowym gazikiem.  Sprawdza czy nie 
ma metalowych przedmiotów, biżuterii – gdy 
są oddaje je rodzicom lub zabezpiecza. Spraw-
dza również czy rodzice dziecka wyrazili pisem-
ną zgodę na zabieg, czy są wyniki badań, przy-
gotowuje dokumentację. Na zlecenie lekarza 
podłącza kroplowy wlew dożylni, podaje anty-
biotyk w iniekcji dożylnej oraz premedykację 
Wykonane zlecenia pielęgniarka odnotowuje w 
dokumentacji pielęgniarskiej. W dniu zabiegu 
dziecko pozostaje na czczo, co zmniejsza ry-
zyko zachłyśnięcia się wymiocinami w trakcie 
znieczulenia.

 O wyznaczonej godzinie przekazuje dziecko na 
salę operacyjną pod opiekę pielęgniarek bloku 
operacyjnego.

W czasie pobytu dziecka na sali operacyjnej 
pielęgniarka w oddziale przygotowuje dla niego 
łóżko- zmienia bieliznę pościelową, przygoto-
wuje aparaturę i kardiomonitor, dostęp do tle-
nu, pompy infuzyjne – płyny i leki, aparat do 
EKG, do pomiaru RR. Należy również przygoto-
wać miskę nerkowatą i pociętą ligninę, a także 
worek z lodem na ranę pooperacyjną. Warto 
również w tym momencie zarezerwować czas 
na rozmowę z rodzicami dziecka, wysłuchać 
ich pytań związanych z opieką i wychowaniem 
dziecka ze stymulatorem serca. Informacja o 
konieczności zastosowania u ich dziecka stałej 
stymulacji serca jest dla nich trudna emocjo-
nalnie do przyjęcia i zaakceptowania. Szukają 
więc wsparcia nie tylko ze strony konkretne-
go kardiologa, ale i innych członków personelu 
medycznego min. pielęgniarek. Jeśli otrzymają 
szczegółowe  i rzetelne informacje o wszyst-
kich nurtujących ich problemach dotyczących 
pielęgnacji, jeśli usłyszą słowa otuchy i wspar-
cia znacznie spokojniej zniosą czas oczekiwa-
nia na powrót dziecka z sali operacyjnej.

Pielęgnacja dziecka po implantacji

   Po zakończonym zabiegu pielęgniarka przy-
wozi dziecko z bloku operacyjnego na oddział. 
Podłącza pacjenta do kardiomonitora w celu 
kontroli częstości i rytmu serca..Kontroluje 
parametry życiowe: oddech, tętno, ciśnienie, 
stan świadomości. Ocenia ogólny stan dziec-
ka. Obserwuje miejsce rany pooperacyjnej, za-
kłada opatrunek uciskowy na ranę w postaci 
worka z lodem. Dziecko przez 12 godzin po-
winno leżeć płasko w pozycji na plecach, aby 
zapobiec przemieszczeniu się elektrody. Pielę-
gniarka obserwuje dziecko pod kątem mogą-
cych wystąpić nagłych powikłań pooperacyj-

nych np.: ostrej lewokomorowej niewydolności 
krążenia pod postacią obrzęku płuc,  zaburzeń 
rytmu serca,  nagłego zatrzymania krążenia,  
krwawienia z rany pooperacyjnej, W przypad-
ku wystąpienia powikłań pielęgniarka zawiada-
mia lekarza. Wszystkie obserwacje i pomiary 
parametrów życiowych odnotowywane są w 
dokumentacji procesu pielęgnowania. Przed 
wypisaniem dziecka do domu w 5 – 7 dobie po 
zabiegu usuwa się szwy z rany pooperacyjnej, 
a także wykonuje się 24 godzinny zapis EKG 
metodą Holtera. Badanie to pozwala na spraw-
dzenie działania wszczepionego układu.

Przygotowanie rodziców dziecka do czyn-
nego udziału w opiece w warunkach do-
mowych

 Po wszczepieniu rozrusznika serca pielęgniar-
ka przygotowuje dziecko i jego rodziców do sa-
moopieki i samopielęgnacji. Udziela instrukcji 
dotyczących zachowania w domu, uczy bada-
nia tętna, wykrywania nieprawidłowości rytmu 
serca. Szczególnej uwagi wymaga rana poope-
racyjna. Powinna być zawsze czysta i sucha, 
bez infekcji. Jeśli wystąpi podwyższona tempe-
ratura, obrzęk, zaczerwienienie lub wysięk na-
leży skontaktować się z lekarzem. Przez kilka 
dni po wszczepieniu rozrusznika serca należy 
unikać podnoszenia ramienia po stronie rany. 
Nie wolno również dopuszczać do bezpośred-
niego nacisku na stymulator. Oznacza to, że nie 
należy leżeć na brzuchu, uciskać stymulatora 
lub przy nim manipulować przez skórę. Dzieci 
powinny wiedzieć, że trzeba ograniczyć aktyw-
ność fizyczną i uprawianie sportów. Nie mogą 
biegać, brać udziału w grach ruchowych z ko-
legami, uprawiać sportów kontaktowych. Jest 
to spowodowane koniecznością ciągłej ochrony 
stymulatora przed uderzeniem i uszkodzeniem. 
Jednak najczęściej dzieci  mają świadomość, 
że to urządzenie gwarantuje im życie lub za-
bezpiecza je przed omdleniami, które wystę-
powały przed implantacją.  Jeśli u dziecka wy-
stąpią nowe i nieuzasadnione dolegliwości lub 
dolegliwości podobne do tych, które występo-
wały przed wszczepieniem stymulatora należy 
skontaktować się z lekarzem.

Udając się do domu dziecko może mieć również 
zalecone przez lekarza dietę i leki. Należy za-
tem udzielić rodzicom informacji na temat pro-
duktów i wskazać te, których powinno się  uni-
kać. Gdy dziecko ma zlecone leki pielęgniarka 
powinna poinformować rodziców, o których go-
dzinach należy podać lek, jak przygotować od-
powiednią dawkę. Rodzicom należy też zwrócić 
uwagę, by przestrzegali planu okresowych wi-
zyt kontrolnych.

 Pielęgniarka wykorzystując swą wiedzę może 
przyczynić się do tego, że jakość życia młodych 
pacjentów z wszczepionym stymulatorem ser-
ca będzie na tyle dobra, by mogli prowadzić 
normalne, spokojne życie.

Literatura u autorki.
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V REGIONALNA KONFERENCJA 
„Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem”

 
Czerwiec jest miesiącem, w którym Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego  

działający przy OIPiP w Katowicach  organizuje rokrocznie, od 2009 roku, konferencję 
poruszającą tematykę szeroko rozumianej profilaktyki zakażeń. 

W tegorocznej konferencji, która odbyła się 14.06.2013 r. w Katowicach, uczestniczyło ponad 
trzysta pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa śląskiego. 

Patronat nad Konferencją objęła mgr Mirosława Malara- Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek Epidemiologicznych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-

gicznego. 
Konferencję zaszczycili swoją obecnością 

dr Mariola Bartusek Przewodnicząca ORPiP  
w Katowicach, dr Beata Ochocka - Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego, mgr Dorota Wodzisławska-Czapla- za-
stępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Katowicach a także przedstawi-
ciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Chorzowie, Gliwicach i Sosnowcu 
oraz Katowic. 

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego Anna Dyl przywitała zapro-
szonych gości i uczestników konferencji. 

W imieniu dr Grażyny Franek głos zabrała  Zofia Prażak członek Zarządu Oddziału PTP w Ka-
towicach, przekazując informacje o laureatce II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Pielęgniarka 
Roku 2012 „ którą została pielęgniarka ze śląska 
Aneta  Trzcińska. Tytuł konferencji: Zakażenia 
szpitalne -Działajmy razem wskazuje na wspól-
nie podejmowane kroki w tym obszarze gdzie 
laureatka, jako pielęgniarka łącznikowa współ-
pracuje z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpital-
nych przy SP Szpitalu Klinicznym im. A Mielęc-
kiego w Katowicach. 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano 
prezentacji na temat zakażeń szpitalnych w 
aspekcie zdarzeń medycznych w odniesieniu do 
obowiązujących aktów prawnych, którą przed-
stawiła p. Mirosława Malara. 

Oceny znaczenia  zapisów Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac związanych z narażeniem na 
zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w codzien-
nej praktyce pielęgniarskiej dokonała p. Beata 
Ochocka. 

Kolejnym tematem, przedstawionym przez 
p. Weronikę Hodowany z Zespołu Szpitali Miej-
skich w Chorzowie, były doświadczenia własne 
z wprowadzenia wytycznych Dyrektywy unijnej 
32/2010 w macierzystym szpitalu , która to sta-
nowiła podwalinę dla nowego rozporządzenia o 
pracy z zastosowaniem bezpiecznego sprzętu. 

Wytyczne z zakresu postępowania personelu 
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narażonego na kontakt z chorym prątkującym, w 
kontekście szpitalnej procedury po ekspozycyj-
nej, przedstawiła Barbara Tokarz reprezentująca 
Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach. Zło-
żony problem stosowania u dzieci antyseptyków 
przybliżyła p. Iwona Kowalska z Centrum Pedia-
trii w Sosnowcu prezentująca w wykładzie wła-
sne doświadczenie i obserwacje praktyki szpital-
nej. 

W czasie przerwy uczestnicy mieli okazję za-
poznać się z ofertą firm, które zaprezentowały 
szeroki asortyment preparatów dezynfekcyj-
nych, urządzeń i sprzętu medycznego, niezbęd-
nych w prewencji zakażeń. 

Po przerwie, Kierownik Działu Epidemiologii 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach p.Renata Cieślik-Tarkota omówi-

ła ogniska zakażeń szpitalnych w latach 2010-
2012, wywołanych przez Clostridium difficile. 

Przedstawiciele firmy Unitechnika S.A.-  
p. Mikołaj i Włodzimierz Kokocińscy, zaprezen-
towali nowości techniczne w zakresie techno-
logii opracowywania sprzętu wielorazowego w 
myjniach- dezynfektorach. Aspekty chemicznej 
dezynfekcji powierzchni w przypadku zagroże-
nia m. in. Clostridium difficile. 

Atuty dezynfekcji pomieszczeń metodą za-
mgławiania przybliżył p. Rafał Olszewki- konsul-
tant medyczny firmy Medilab. 

P. Ewa Kamizielak  ze Szpitala Powiatowego 
w Pyskowicach  przedstawiła problemy pacjen-
tów i personelu w przypadku pielęgnacji  stomii.  

Konsultant medyczny firmy Schulke -  
p. Waldemar Lipiński, rozszerzył tematykę pielę-
gnacji ran w oparciu o najnowsze wytyczne Pol-
skiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Tematykę szeroko rozumianej ekspozycji na 
czynniki zakaźne podsumowała p. Anna Gibas z 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, omawiając do-
świadczenia własne z postępowania z pacjentem 
z mukowiscydozą, po przeszczepie płuc.  

Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem uczestników, poruszały bowiem praktyczne 
aspekty praktyki pielęgniarskiej w kontekście 
zapobiegania transmisji zakażeń w środowisku 
szpitalnym. 

V Konferencja to już historia, ale mamy na-
dzieję, iż jej treści naukowe znajdą zastosowanie 
w praktyce dnia codziennego. Pragnę serdecznie 
podziękować za udział w konferencji wszystkim zaproszonym gościom, firmom, które aktywnie 
wsparły organizację konferencji oraz koleżankom z Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicz-
nego za zaangażowanie w organizację tego ważnego dla środowiska pielęgniarek i położnych 
przedsięwzięcia. 

Do zobaczenia za rok
 Przewodnicząca Zespołu

ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Anna Dyl
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Skuteczna psychoterapia  
w chorobie nowotworowej

mgr Dorota Siebiata-Tomczyk
 Szpital Specjalisyczny nr2 w Bytomiu

Od kwietnia 2008 roku w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii 
Onkologicznej odbywają się spotkania   dr Ewy Wojtyny z pacjentkami tutejszego od-
działu, na których wprowadzany jest Program Terapeutyczny Carla Simontona oraz 
Racjonalną Terapię Zachowań.
Koncepcja prowadzenia tego typu warsztatów dla 
pacjentek Kliniki Ginekologii w Szpitalu nr2 w By-
tomiu zrodziła się po udziale w sesji szkolenio-
wo-terapeutycznej pedagoga zdrowia Doroty Sie-
biaty-Tomczyk, która nawiązała  tam współpracę  
z dr Ewą Wojtyną. Inicjatorką  tego wyjazdu na 
sesję programu Simontona była Ordynator  Klini-
ki  prof .dr hab.n.med Anita Olejek.
Pani dr Wojtyna na co dzień pracuje w Szpitalu 
Psychiatrycznym, posiada certyfikat terapeuty i 
superwizora  Simonton Cancer Center , a także 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek 
oraz Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej 
w Warszawie.
Sesja szkoleniowo-terapeutyczna programu Si-
montona ,w której uczestniczyłam,  poświęcona 
była psychoterapii w chorobie nowotworowej. 
Zajęcia prowadził dr Mariusz Wirga, który jest 
lekarzem psychiatrą oraz Dyrektorem do spraw 
jakości w Ośrodku Onkologicznym Simontona w 
Malibu w Kalifornii .Doktor Wirga jest także auto-
rem  pierwszego w Polsce poradnika  samopomo-
cy emocjonalnej dla chorych na raka pt.” Zwycię-
żyć chorobę”
Program Simontona pojawił się w Polsce w na-

szym kraju około 16 lat temu.  Terapeuci i le-
karze stosują  elementy tej metody w wspie-
raniu leczenia głównie osób chorych na raka .

Program Simontona to nic innego jak behawioral-
ny program psychoterapii przeznaczony dla 
pacjentów  onkologicznych i ich najbliższych, 
stawiających sobie za cel poprawę funkcjo-
nowania emocjonalnego pacjenta,wzrost za-
angażowania w proces leczenia oraz poprawę 
komunikacji z otoczeniem. Terapia poznaw-
czo-behawioralna to psychoterapia krótko-
terminowa, oparta na racjonalnym myśleniu 
i zdrowym rozsądku. Jest to program o udo-
kumentowanej skuteczności, z powodzeniem 
stosowany w licznych ośrodkach onkologicz-
nych na całym świecie i zgodny  z wymaga-
niami Simonton Cancer Center.

Jednym z elementów Programu Simontona, któ-
ry poznałam na Warsztatach, jest Racjonalna 
Terapia Zachowania. Szkolenie w tej terapii 
jest doskonałym uzupełnieniem umiejętno-
ści terapeutycznych dla osób zajmujących  
się pomocą chorym na raka, ale przede 
wszystkim stanowi skuteczny system tera-
pii poznawczo-behawioralnej polegającej na 
nauczaniu metod samodzielnego rozwiązy-

wania problemów  emocjonalnych i stosowa-
nej w wielu zaburzeniach psychiatrycznych. 
Kierownik Kliniki Ginekologii, wraz z pedago-
giem zdrowia dołożyły starań, aby pacjentki 
mogły uczestniczyć w zajęciach terapeutycz-
nych prowadzonych przez dr Ewę Wojtynę.

W swojej pracy często obserwuję  u pacjentów 
zaburzenia  somatyczne, takie jak lęk, za-
burzenia depresyjne i adaptacyjne związa-
ne z przystosowaniem  do nowej sytuacji. 
Wszystko to znacznie utrudnia życie pacjen-
tom, którzy mają niezdrowe przekonania  na 
temat własnej choroby i leczenia. Ci chorzy 
często rezygnują ,nie współpracują  z psy-
chologami i nie korzystają z naszej pomocy. 
Jakość ich życia  zdecydowanie się pogarsza, 
co przekłada się  na odczuwanie dolegliwości. 
Wiele badań empirycznych dowodzi,  że im 
gorszy stan psychiczny, tym więcej dolegli-
wości bólowych. Korzyść z psychoterapii dla 
chorych somatycznie przejawia się w tym, że 
ci pacjenci lepiej funkcjonują , mają wyższą 
jakość życia i mniej dolegliwości somatycz-
nych –zauważa dr Wojtyna.

W nurcie poznawczym zakładamy ,że nasze emo-
cje i zachowania są efektem pewnego proce-
su  myślowego. Wobec jakiegoś faktu każdy 
z nas może reagować  inaczej w zależności 
od tego, w jaki sposób ten fakt sobie zinter-
pretujemy .Jeżeli mamy do czynienia z osobą 
chorą na nowotwór, to sam ten fakt jeszcze 
nic nie  znaczy. To, jak pacjent zareaguje na 
to, będzie zależało od myślenia .Jeżeli mamy 
do czynienia  z pacjentem ,który ma w głowie 
zakodowane ,że rak to wyrok, to nic dziw-
nego ,że osoba będzie się bardzo bała ,bę-
dzie depresyjna, zrezygnowana, pojawi się 
frustracja, bezradność  i lęk .Jeżeli będzie 
to osoba ,która pomyśli, że  z nowotworem 
można walczyć ,to wtedy emocje będą inne 
,łagodniejsze, spokojniejsze i przyjaźniejsze 
dla chorych. W terapii będziemy próbować 
zmienić sposób myślenia  pacjenta o sobie ,o 
życiu, o swoim leczeniu, aby jego stan emo-
cjonalny był jak najlepszy-podsumowuje dr 
Wojtyna.

W każdym momencie choroby należy zadbać o 
toby mieć dobre samopoczucie. Mówiąc ogól-
niej-od tego co mamy w psychice ,będzie za-
leżało także to, co dzieje się w naszym orga-
nizmie.
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„Czasem cały świat oznacza mniej niż jeden człowiek,
 którego brak ..."

dr Marioli Bartusek
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach 
wyrazy współczucia i wsparcia

z powodu śmierci Mamy 
składają

członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz pracownicy 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

„Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w Niebie”
Wyrazy serdecznego współczucia na ręce 

naszej Kochanej Pani dr Marioli Bartusek  
z powodu śmierci Matki 

składają Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa 
i Społecznych Problemów Medycznych 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

dr Marioli Bartusek
wyrazy szczerego żalu i współczucia 

z powodu śmierci Matki
Składają Władze i Pracownicy 

Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu
Bezsilni wobec kresu życia, 

w tych bolesnych chwilach łączymy się w smutku
i przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
Pani dr Marioli Bartusek 

Przewodniczącej Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocni Przedstawiciele 
ORPiP wraz z Zespołem Pielęgniarek SPSK Nr 7 

GCM, im prof. Leszka Gieca w Katowicach Ochojcu

Przewodniczącej Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

dr Marioli Bartusek
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci   Mamy
 składa Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego   

oraz 
 pielęgniarki i położne epidemiologiczne ziemi śląskiej,    

wraz z Konsultantami  Krajowym i Wojewódzkim   
w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

 „W momencie śmierci bliźniego uderza człowieka
świadomość niczym nie dającej się  zapełnić  pustki..."

Wyrazy szczerego współczucia
Przewodniczącej ORPiP Marioli Bartusek

z powodu śmierci Mamy
Składa Dyrekcja oraz personel 

pielęgniarsko-położniczy 
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

”W momencie śmierci bliźniego uderza człowieka
świadomość niczym nie dającej się  zapełnić  pustki”

 Wyrazy szczerego współczucia
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach
  Pani Marioli Bartusek

wyrazy  szczerego współczucie z powodu 
śmierci Mamy

 składa Pielęgniarka Naczelna z Pełnomocnikiem 
i Delegatkami

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego żalu i bólu, 
jesteśmy z Tobą...

Pani Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
dr Marioli Bartusek wyrazy głębokiego  

współczucia z powodu śmierci Mamy składają: 
Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą i Pełnomocnik 

ORPiP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
nr 4 w Bytomiu.

„Czasami brak słów,by wypowiedzieć ból,
Czasami brak łez by wypłakać żal "

Łącząc się w głębokim smutku i żalu
z powodu śmierci Mamy 

Przewodniczącej  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych
Pani Marioli Bartusek

najszczersze wyrazy współczucia
składa Przewodnicząca oraz członkowie   

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach
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„Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Dnia 9 maja 2013 po ciężkiej chorobie odeszła  
od nas nasza Koleżanka Pielęgniarka Wiolatta Nowak. 
 Byłaś dla wielu z nas dobrym przyjacielem,  koleżanką. 

Miałaś jeszcze wiele planów na przyszłość. 
Czerpałaś radość z każdej chwili życia…

Żegnamy cię Wiolu, lecz w naszych sercach 
i naszej pamięci będziesz na zawsze!!!

Koleżanki z Poradni Specjalistycznej i Szpitala 
im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

"Boga nie pyta się dlaczego ...?"

 Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  
naszą Koleżankę Renatę Olbrych  

długoletnią pielęgniarkę oddziału neurologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4  

w Bytomiu.  
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.  

Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą, Pełno-
mocnik ORPiP, Pielęgniarki i współpracownicy 

SPZOZ WSzS nr 4 w Bytomiu

"Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez 
to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

 Jan Paweł II

Pożegnaliśmy naszą wspaniałą Koleżankę, 
która odeszła na wieczny dyżur  

Pielęgniarkę Teresę Frysz.
 Mówią, że człowiek żyje tak długo, 

jak długo żyje o nim pamięć. 
My o Tobie pamiętać będziemy zawsze 
pogrążeni w bólu i głębokim smutku. 

Zarząd, Pielęgniarka Naczelna oraz koleżanki  
i koledzy z Zespołu Opieki Zdrowotnej 

 w Świętochłowicach Spółka z o.o.

"Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to 
kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

 Jan Paweł II

Pożegnaliśmy naszą wspaniałą Koleżankę, 
która odeszła na wieczny dyżur  
Pielęgniarkę Irenę Chojecka.

 Mówią, że człowiek żyje tak długo, 
jak długo żyje o nim pamięć. 

My o Tobie pamiętać będziemy zawsze 
pogrążeni w bólu i głębokim smutku. 

Zarząd, Pielęgniarka Naczelna oraz koleżanki  
i koledzy z Zespołu Opieki Zdrowotnej 

 w Świętochłowicach Spółka z o.o.

" Człowiek odchodzi pamięć pozostaje..."
Dnia 29.06.2013 r. po ciężkiej chorobie odeszła od nas  

Nasza Koleżanka Pielęgniarka Teresa Jarosz.
Żegnamy Cię Tereniu.

Pielęgniarki i Położne Szpitala  
im.St Leszczyńskiego w Katowicach.

" Czasami braków słów, by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypowiedzieć żal."

Z wielkim żalem pożegnałyśmy 
Naszą Koleżankę Wiolę Nowok.

Będzie nam Ciebie brakowało...
Pielęgniarki i położne Szpitala  

im. St. Leszczyńskiego w Katowicach.

„Umarłych wieczność dotąd trwa
  dokąd pamięcią im się płaci."

 
Z wielkim żalem żegnamy naszą wspania-

łą, miłą, a zarazem skromną Koleżankę
 śp. DANUSIĘ NOWICKĄ

 Pielęgniarki i Położne
ZLPiS "MEDICOR" Gliwice.

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Róży Superniok składają koleżanki  
z I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  

Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY

Drogiej Koleżance Marii Bednarczyk
   wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża

 składają Pielęgniarka Oddziałowa z Pielęgniarkami  
Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego

w Dąbrowie Górniczej
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Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym…
Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance Elżbiecie Patoli
 z powodu śmierci Mamy 

składają koleżanki Oddziału Pneumonologii  
SP CSK w Katowicach –Ligocie Naszej Koleżance Celinie Szweda 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci Mamy 

składają Pielęgniarki Oddziału Pneumonologii 
SP CSK w Katowicach –Ligocie

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci"

Drogiej Koleżance Halinie Janke 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża 

składa Dyrektor, wraz z Personelem Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

w Siemianowicach Śląskich

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym… 
Naszej drogiej Koleżance Oli Grzelińskiej 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki 

 Oddziałowe wraz z wszystkimi pracownikami  
Szpitala Specjalistycznego  w Zabrzu

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym...
 Łącząc się w głębokim żalu i smutku 

z powodu śmierci Męża  
 Pani Anny Górnik szczersze wyrazy współczucia

 składają koleżanki i koledzy z Izby Przyjęć 
PZZOZ Będzin,  Szpital Czeladź

Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból,
Czasami brak łez by wypłakać żal...

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu śmierci Taty
 Koleżance Elżbiecie Stawiarz 

najszczersze wyrazy współczucia składa Naczelna 
Pielęgniarka wraz z zespołem PZZOZ Będzin

oraz Pełnomocnik OIPiP

Najszczersze wyrazy współczucia 
Koleżance Iwonie Kotulskiej 

  z powodu śmierci Taty 
składają koleżanki pielęgniarki i personel oddziału  

dziecięcego SP Szpitala Klinicznego Nr 5 ŚUM  
ul. Ceglana 35 w Katowicach

Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają w pamięci 
Naszej Koleżance Dorocie Bator 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
 składają Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Pełnomocnik ORPiP,  

Pielęgniarki GCR „REPTY” w Tarnowskich Górach

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu i smutku...
 Najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Męża
Pani Barbarze Buczkowskiej

Składają Naczelna Pielęgniarka oraz wszystkie  
pielęgniarki i położne WSP S.A. w Tarnowskich Górach 

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku, 
w trudnych chwilach sercem jesteśmy z Tobą.

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Taty naszej Koleżance Janinie Kidoń 

składają Pracownicy PN 13 SP ZLA Katowice, ul. Ordona 3

„Mimo że odchodzą w naszych sercach  
pozostają na zawsze” 

Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance Annie Synowskiej  z powodu śmierci Męża 

składa  z-ca Dyrektora do Spraw Pielęgniarstwa  
oraz pielęgniarki i pracownicy Sp Szpitala  

Klinicznego Nr 5 ŚUM ul. Ceglana 35 w Katowicach

„Nie odchodzi ten, który pozostaje w sercach bliskich...”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca  

Koleżance Urszuli Grucel – Szpak 
składają: Zastępca Dyrektora ds Pielęgniarstwa  

mgr Barbara Koleżyńska, Ordynator Oddziału Urologii 
 Artur Kuligowski, Oddziałowa Oddziału Urologii 

 Dorota Marzec oraz Pielęgniarki, Lekarze,
 Sekretarka, Panie Salowe Oddziału Urologii Szpi-

tala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

„Nie odchodzi ten co pozostaje w sercach bliskich....”
Wyrazy głębokiego współczucia Agacie Zimowicz  

z powodu śmierci Mamy składają
pielęgniarki, lekarze i współpracownicy  

Oddziału Nefrologii SPSK-M SUM Katowice.
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