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z obowiązującymi przepisami 
prawa"

4 

października

 Konferencja organizowana 
przez Oddział Chirurgii Ogólnej, 
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oraz  Zespół Pielęgniarstwa Chi-
rurgicznego i Transplantacyjne-
go PTP "Nomed 2013"
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współpracy z Uniwersytetem III 
wieku w Mikołowie oraz Zespo-
łem ds Pielęgniarstwa Diabeto-
logicznego
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Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli

8 

października

Zespół ds Pielęgniarek Zatrud-
nionych w Sterylizacji

9 
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 Komisja Kształcenia

10 

października

Konferencja Zespołu ds Pielę-
gniarstwa Operacyjnego „Edo-
protezoplastyka- rola i zada-
nia pielęgniarek operacyjnych”   
w Ośrodku Kształcenia w Łazi-
skach

14 

października
 Komisja Socjalna

25 

października 

Spotkanie Kadry zarządzającej 
Ośrodek Kształcenia w Łazi-
skach Górnych



 

Życie jesienią pisane….

Kolejne tygodnie upływają w barwach jesieni.  
Coraz częściej pojawiają się chłodne dni i wie-

czory, coraz częściej myślimy o upływającym czasie… 
a jeszcze tyle pracy przed nami….

Kluczowym elementem mijających tygodni był III Europejski Kongres Gospodarczy,  
który odbył się w Centrum Kultury Katowice w połowie września. 

Wiele  tam  mówiono o szansach i perspektywach dla sektora małych i średnich przed-
siębiorstw, o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, dla których zbliża się dobry, 
obiecując finansowo czas, który daje realne szanse  na rozwój. Warto wykorzystać ten moment, 
gdyż niejednokrotnie to właśnie  brak środków na rozwój hamuje funkcjonowanie firmy. 

My również zapraszamy pielęgniarki i położne  prowadzące działalność gospodarczą, czy-
li indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie i położnicze, do udziału w kursach specja-
listycznych oraz szkoleniach, które pomogą utrzymać się na trudnym dziś rynku świadczeń 
medycznych. Jesteśmy pewni, że dzięki nim wzmocni się ich pozycja na rynku,  wzrosną też 
możliwości, jakie daje praca „na własny rachunek”. O szczegółach projektu, który będziemy 
realizować dzięki środków pozyskanym z funduszy unijnych, a który adresowany będzie 
właśnie do naszych koleżanek i kolegów prowadzących działalność gospodarczą -  napisze-
my w kolejnym wydaniu naszego Biuletynu.  

Dziś natomiast zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielę-
gniarstwa ratunkowego oraz konikopunkcji. Przypominamy też o zbliżającym się egzaminie 
na specjalizację neonatologiczną.

W ostatnich tygodniach dużo czasu poświęciliśmy również na promocję zdrowia i zawo-
du. Tym razem skoncentrowaliśmy naszą uwagę na szczepieniach ochronnych. Uczestni-
czymy w wielu akcjach zdrowotnych, promowaliśmy szczepienia profilaktyczne i Państwa 
również do korzystania z dobrodziejstw profilaktyki  zapraszamy. Mówimy innym, że war-
to dbać o zdrowie, dbajmy też i o siebie. 

A na koniec chwila relaksu: nasze koleżanki zorganizowały wspaniały wyjazd integra-
cyjny. Bardzo się cieszę, że zasiliłyśmy grono organizatorów ciekawej wyprawy, gdyż kole-
żanki z innych regionów Polski wyjeżdżają wspólnie od lat. Każdy kto pracuje, musi mieć 
również czas na wypoczynek, nie tylko bierny, ale i czynny:) To najlepsza forma integracji 
– i rekreacji:)

 Dlatego zachęcam nie tylko do udziału w  kursach, ale i do wypoczynku. Jeżeli chce-
my mieć siłę dla innych, zadbajmy również o siebie. Odnajdźmy tę siłę także w sobie. 

Z  pozdrowieniami w kolorach jesieni
Mariola Bartusek
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Kalendarium Wrzesień 2013

4 września  Spotkanie Zespołu ds Opieki Długoterminowej oraz Kontraktowania 
Świadczeń

6 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Operacyjnego

6 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

10 września Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli  ORPiP

10 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Kardiologicznego

10 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji

11 września  
Konferencja organizowana przez PTP "Zagrożenia pracy zawodowej a 
zdrowie personelu medycznego" w Katowicach. Udział wziął  Sekretarz 
ORPiP  Bartosz Szczudłowski

11 września Posiedzenie Prezydium ORPiP

11 września Posiedzenie Komisji  Kształcenia

12 września

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Oddziału PTP w Kato-
wicach. Udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP  Mariola Bartusek oraz 
Sekretarz  Bartosz Szczudłowski

12 września Posiedzenie Komisja Etyki

16 września Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  Mariola Bartusek

16-17 września
 posiedzenie NRPiP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek , Sekretarz Bartosz Szczudłowski

18 września  Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Operacyjnego

19 września

Rozpoczęcie projektu Zdrowy Przedszkolak organizowanego przez 
OIPiP w Katowicach pod patronatem NRPiP w Warszawie. Cykl spotkań 
informacyjnych dot ospy wietrznej. Prowadzą Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek oraz dr Bogusława Serzysko. 

23 września  Posiedzenie Komisji Socjalnej

24 września
Posiedzenie Komisji Etyki przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. 
Udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP  Mariola Bartusek

25 września  Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

25 września  Posiedzenie ORPiP

26 września

 Projekt organizowany przez OIPiP w Katowicach "Zdrowe Niemowlę" 
pod patronatem NIPIP w Warszawie w Ośrodku Kształcenia  w Łazi-
skach Górnych. Prowadzenie dr Bogusława Serzysko

27 września Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie

27 września

Konferencja zorganizowana przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczynio-
wej i Transplantacyjnej SPSK Mielęckiego w Katowicach "Żywienie en-
teralne i parenteralne" w Katowicach

26-27 września

W GCR „Repty” odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja naukowo-
szkoleniowa „Problemy etyki, pielęgnacji i rehabilitacji  
w przewlekłych chorobach układu nerwowego”, w której udział wziął 
Sekretarz Bartosz Szczudłowski
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Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 11 września 2013 roku
Podjęto uchwały w sprawie:

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

w dniu 25 września 2013 roku
Podjęto uchwały w sprawie:

•	stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

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

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

•	wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki oraz wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Ka-
towicach,

•	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 nieokreślo-
ny,

•	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,

•	wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-

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

nywania zawodu położnej oraz wpisu do reje-
stru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

•	wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą,

•	zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą, 

• wytypowania przedstawicieli do składów komi-
sji konkursowych na stanowiska kierownicze w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami,

• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego 
przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pielę-
gniarki po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat,

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-
prowadzenia egzaminu po przerwie w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki,

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-
prowadzenia egzaminu po 

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• spłaty zaległych składek członkowskich.

•	stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach,

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

•	wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki oraz wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Ka-
towicach,

•	wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wy-
konywania zawodu pielęgniarki na czas nieokre-
ślony

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

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

•	wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru 
położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

•	wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

•	zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą,

•	wykreślenia wpisów z rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą,

• wytypowania przedstawicieli do składów komi-
sji konkursowych na stanowiska kierownicze w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pielę-
gniarki po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat,
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egza-
minu po przerwie w wykonywaniu zawodu po-
łożnej,

• składu Zespołu ds. opieki długoterminowej,
• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyznania zapomóg losowych członkom samo-

rządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• przyznania zapomóg dla pielęgniarek i położ-

nych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczą-
cych zakładu pracy,

• refundacji kosztów kształcenia, 
• umorzenia niespłaconej pożyczki  z funduszu 

pomocy socjalnej ze względu na zgon pożyczko-
biorcy

• przyznania środków budżetowych dla Zespołu 
ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie,

• przyznania środków budżetowych dla Zespołu 
ds. położnych,

• przyznania pożyczki dla odpłatnie studiującej 
pielęgniarki,

• wyrażenia zgody na realizację przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pro-
jektu pod nazwą „Wyższe kwalifikacje i umie-
jętności samozatrudnionych z branży medycz-
nej" w ramach Priorytetu VIII, Działania 8,1, 
Poddziałania 8,1,1 Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki,

• przyjęcia protokołów z posiedzeń ORPiP i Prezy-
dium ORPiP. 
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Czy pielęgniarka i położna posiadają 
status funkcjonariusza publicznego ?

 

adwokat Kinga Rudnik

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarce i po-
łożnej w pewnych określonych ustawą sytuacjach przysługuje ochrona przewidziana 
dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że osoby te nie są funkcjonariuszami 
publicznymi i nie mogą używać tego sformułowania wobec siebie, ale w pewnych przy-
padkach korzystają z takiej samej ochrony, jak funkcjonariusze publiczni.

Wskazany przepis wymienia wszystkie przy-
padki (sytuacje), kiedy przysługuje ochrona jak 
funkcjonariuszowi publicznemu. Osobno zosta-
ły one wskazane wobec pielęgniarki, a osob-
no względem położnej. Tylko i wyłącznie w tych 
wskazanych ustawą przypadkach można mówić o 
korzystaniu przez pielęgniarki i położne z ochro-
ny, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publiczne-
mu. 
 Pielęgniarce przysługuje ochrona jak funkcjona-
riuszowi publicznemu, podczas i w związku z wy-
konywaniem czynności polegających na udziela-
niu świadczeń zdrowotnych wymienionych w art. 
4 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej.  Zatem są to następujące czynności:
1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowot-

nych pacjenta;
2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych 

pacjenta;
3) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyj-

nej nad pacjentem;
4) samodzielne udzielanie w określonym zakre-

sie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz me-
dycznych czynności ratunkowych;

5) realizacja zleceń lekarskich w procesie diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji.

Wyżej wymienione świadczenia zdrowotne udzie-
lane  przez pielęgniarkę, stanowią przesłankę do 
przyznania pielęgniarce -  podczas ich wykonywa-
nia -  ochrony jak funkcjonariuszowi publicznemu. 
Nie należą do tych czynności w ramach udzielania 
świadczeń zdrowotnych kolejne wymienione w 
art. 4 ust. 1 tej ustawy, mimo że również wskazu-
ją na to co znamionuje zawód pielęgniarki, czyli:
1) orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opie-

kuńczo-pielęgnacyjnych;
2) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Jeśli pielęgniarka wykonuje te czynności lub któ-
rekolwiek inne nie wymienione w art. 4 ustawy, to 
nie przysługuje jej ochrona jak funkcjonariuszowi 
publicznemu.

Z kolei położnej przysługuje ochrona jak funk-
cjonariuszowi publicznemu, podczas i w związ-

ku z wykonywaniem czynności polegających na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych wymienionych 
w art. 5 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej. Należą tu następujące czyn-
ności:
1) rozpoznawanie ciąży, sprawowanie opieki nad 

kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a tak-
że prowadzenie w określonym zakresie badań 
niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjolo-
gicznej;

2) kierowanie na badania konieczne do jak naj-
wcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego 
ryzyka;

3) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz mo-
nitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatu-
ry medycznej;

4) przyjmowanie porodów naturalnych, w przy-
padku konieczności także z nacięciem krocza, 
a w przypadkach nagłych także porodu z poło-
żenia miednicowego;

5) podejmowanie koniecznych działań w sytu-
acjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, 
w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie 
potrzeby ręcznego zbadania macicy;

6) sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem 
oraz monitorowanie przebiegu okresu poporo-
dowego;

7) badanie noworodków i opieka nad nimi oraz 
podejmowanie w razie potrzeby wszelkich nie-
zbędnych działań, w tym natychmiastowej re-
animacji;

8) realizacja zleceń lekarskich w procesie diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji;

9) samodzielne udzielanie w określonym zakre-
sie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

Analogicznie jak w przypadku pielęgniarki - wy-
żej wymienione świadczenia zdrowotne udzielane  
przez położną, stanowią przesłankę do przyzna-
nia jej - podczas ich wykonywania - ochrony jak 
funkcjonariuszowi publicznemu. Nie należą do 
tych czynności pozostałe charakteryzujące zawód 
położnej wymienione w art. 5 ust. 1  tej ustawy, 
a to:
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1) profilaktyka chorób kobiecych i patologii po-
łożniczych;

2) rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów 
nieprawidłowości wymagających skierowania 
do lekarza;

3) sprawowanie opieki położniczo-ginekologicz-
nej nad kobietą;

4) prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowot-
nej w zakresie:
a) przygotowania do życia w rodzinie, metod 

planowania rodziny oraz ochrony macie-
rzyństwa i ojcostwa,

b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz peł-
nego przygotowania do urodzenia dziecka, 
łącznie z poradnictwem na temat higieny i 
żywienia.

Jeśli położna wykonuje te czynności lub które-
kolwiek inne nie wymienione w art. 5 ustawy, to 
nie przysługuje jej ochrona jak funkcjonariuszowi 
publicznemu.

Ponadto pielęgniarce i położnej nie tylko nie 
przysługuje ochrona jak funkcjonariuszowi pu-
blicznemu w przypadkach wykonywania obowiąz-
ków zawodowych innych aniżeli wymienione w 
art. 4 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1-9 
ustawy, ale także kiedy nie pełni w ogóle obo-
wiązków zawodowych, np. w godzinach poza pra-
cą, na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu lekar-
skim.

Co tak właściwie oznacza zwrot  
„przysługuje ochrona jak  

funkcjonariuszowi publicznemu” ?
Sformułowanie to oznacza surowszą odpowie-

dzialność karną dla sprawców przestępstw wy-
mienionych w art. 222, 223 i 226 Kodeksu kar-
nego. Art. 222 kodeksu karnego odnosi się do 
przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza publicznego, art. 223 Kodeksu 
karnego mówi o przestępstwie czynnej napaści na 
funkcjonariusza publicznego i to z użyciem bro-
ni, noża lub innego niebezpiecznego narzędzia, a 
art. 226 Kodeksu karnego dotyczy przestępstwa 
znieważenia funkcjonariusza publicznego. Znie-
ważenie oznacza naruszenie godności osobistej. 

Wymienione powyżej przestępstwa stanowią 
tak zwane typy szczególne (kwalifikowane) tych 
samych przestępstw skierowanych przeciwko 
człowiekowi. Przestępstwa te (jako typy szcze-
gólne, kwalifikowane) są skierowane przeciwko 
nie tylko „człowiekowi”, ale jednocześnie prze-
ciwko „funkcjonariuszowi publicznemu”, a za-
tem godzą w jego godność osobistą, ale również 
w reprezentowaną przez niego instytucję. Oso-
ba (sprawca przestępstwa) dopuszczająca się 
przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej, 
przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza 
publicznego i to z użyciem broni, noża lub inne-
go niebezpiecznego narzędzia czy przestępstwa 
znieważenia wobec funkcjonariusza publicznego 
podlega surowszej odpowiedzialności karnej. Sąd 
karny wymierzy jej, po udowodnieniu popełnienia  
przestępstwa, surowszą karę. 

Jeśli sprawca dopuści się tych przestępstw wo-
bec pielęgniarki wykonującej czynności określone 
w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 albo wobec położnej wy-
konującej czynności wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 
1-9 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
to poniesie karę surowszą. Karę taką, jaką prze-
widują przepisy Kodeksu karnego za popełnienie 
tych przestępstw przeciwko funkcjonariuszowi 
publicznemu.

Kto zatem jest  
funkcjonariuszem publicznym?

 Funkcjonariuszem publicznym są wyłącznie 
osoby wskazane w art. 115 §13 Kodeksu karne-
go. Osoby nie wymienione w tym paragrafie nie 
mogą zostać nazwane funkcjonariuszami publicz-
nymi. Niektóre jednak ustawy pewnym zawodom 
w określonych przypadkach przyznają jednak 
ochronę przysługująca funkcjonariuszowi publicz-
nemu. Ma to miejsce w przypadku pielęgniarki, 
położnej, ale także m.in. lekarza. Jednak osoby 
wykonujące te zawody nie powinny nigdy używać 
wobec siebie zwrotu „funkcjonariusz publiczny”, 
gdyż art. 115 § 13 Kodeksu karnego jako funk-
cjonariuszy publicznych wymienia:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posła, senatora, radnego,
3)  posła do Parlamentu Europejskiego,
4)  sędziego, ławnika, prokuratora, funkcjonariu-

sza finansowego organu postępowania przy-
gotowawczego lub organu nadrzędnego nad 
finansowym organem postępowania przygo-
towawczego, notariusza, komornika, kuratora 
sądowego, syndyka, nadzorcę sądowym i za-
rządcę, osobę orzekającą w organach dyscy-
plinarnych działających na podstawie ustawy,

5) osobę będącą pracownikiem administracji rzą-
dowej, innego organu państwowego lub samo-
rządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie 
czynności usługowe, a także inną osobę w za-
kresie, w którym uprawniona jest do wydawa-
nia decyzji administracyjnych,

6) osobę będącą pracownikiem organu kontro-
li państwowej lub organu kontroli samorządu 
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czyn-
ności usługowe,

7) osobę zajmującą kierownicze stanowisko w 
innej instytucji państwowej,

8) funkcjonariusza organu powołanego do 
ochrony bezpieczeństwa publicznego albo 
funkcjonariusza Służby Więziennej,

9) osobę pełniącą czynną służbę wojskową,
10)  pracownika międzynarodowego trybunału 

karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności 
usługowe.

Podstawa prawna: 

•	 ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny 
(Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm);

•	 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodzie pie-
lęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 z 
późn. zm)
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„Jeden Krok Bliżej” 

Gdy Pielęgniarka Szuka Pomocy... 
czyli kilka słów o różnych rodzajach  

pomocy psychologicznej
Dr Aleksandra Nowak

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta
Polski Instytut Ericksonowski

W artykule tym chcę kontynuować temat pomocy („Gdy pielęgniarka potrzebuje po-
mocy… - czyli kilka słów o proszeniu i przyjmowaniu”, Nasze Sprawy Nr 07-08 [235] 
Lipiec-Sierpień 2013) i przybliżyć Czytelnikom różne formy pomocy psychologicznej 
dostępne na różnych etapach życiowej drogi. Czasami, aby uzyskać pomoc i wsparcie 
potrzebny jest jedynie (a może aż?) jeden krok. Być może po przeczytaniu tego arty-
kułu będzie to o jeden krok bliżej… 
 Wyobraź sobie, że życie to droga… Czasem szeroka, prosta i gładka jak stół, czasem kręta i 
wyboista…, pełna kamieni, błota i wystających 
korzeni… Czasem wędrujesz swoją drogą z we-
rwą i ciekawością kolejnego kroku, kolejnego 
zakrętu, kolejnego widoku… A czasem zdarzają 
się takie chwile, że… potykasz się…, upadasz…,  
ze stłuczonym kolanem lub zwichniętą kostką 
nie masz siły na kolejny krok… Źle się czujesz, 
przytłacza Cię perspektywa dalszej drogi, do-
świadczasz osamotnienia i bezsilności… Być 
może wtedy zaczynasz rozważać możliwość 
wsparcia i pomocy innej osoby… 
 Pomoc psychologiczna jest szczególnym 
rodzajem kontaktu między osobą wspoma-
gającą a wspomaganą. Osoba pomagająca 
(psycholog, psychoterapeuta), wykorzystując 
swoją wiedzę i doświadczenie w empatyczny 
i uważny sposób towarzyszy osobie wspoma-
ganej na pewnym etapie jej drogi życiowej, 
wędrując wspólnie ku rozwiązaniu problemu 
lub przezwyciężeniu kryzysu. Spotkanie z psy-
chologiem przebiega zazwyczaj w atmosferze 
nastawionej na autorefleksję i poszukiwanie 
zrozumienia dla zaistniałych trudności w kon-
tekście przebiegu drogi życiowej oraz obecnej 
sytuacji.
 Można wyróżnić pomoc psychologiczną for-
malną (profesjonalną) i nieformalną (nieprofe-
sjonalną). Pomoc nieformalna to taka, jakiej 
udzielamy sobie nawzajem, zmagając się z 
trudnościami i wyzwaniami dnia codziennego. 
Pomagamy sobie słuchając o czyichś proble-
mach, dzieląc się z kimś własnym doświadcze-
niem życiowym, udzielając rad, pocieszając i 
ocierając łzy. Szukanie i udzielanie pomocy ma 
często charakter spontaniczny, jak to się mówi 
potocznie „płynie z potrzeby serca”. W tego ro-
dzaju pomocy relacje są równe – nikt nie jest 
specjalistą ani ekspertem. Natomiast pomo-
cy formalnej udzielają osoby wykształcone 
w tym zakresie, posiadające określoną wiedzę 
psychologiczną oraz umiejętności w zakresie 
udzielania drugiemu człowiekowi pomocy i 

wsparcia.
 Podstawowym rodzajem pomocy psycholo-
gicznej jest poradnictwo psychologiczne. 
Przeznaczone jest zazwyczaj dla osób zdro-
wych lub/i ich bliskich, które przeżywają chwi-
lowy kryzys lub trudności w przystosowaniu się 
do nowej sytuacji życiowej. Poradę psycholo-
giczną można uzyskać w instytucjach takich 
jak: poradnie zdrowia psychicznego, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomo-
cy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej 
oraz punkty konsultacyjne znajdujące się np. 
przy szkołach, parafiach, stowarzyszeniach lub 
fundacjach realizujących w swej działalności 
zadania z obszaru psychoedukacji, profilakty-
ki i promocji zdrowia psychicznego. Konsul-
tacja, bądź porada psychologiczna służy 
wstępnemu zorientowaniu się w problemie 
osoby zgłaszającej się po pomoc, rozpozna-
niu jej potrzeb oraz poszukiwaniu sposobów 
rozwiązania problemu i wyjścia z impasu. Po-
radnictwa nie należy jednak mylić z dawaniem 
rad. Psycholog-doradca może przedstawiać 
różne możliwości i perspektywy, które pozwa-
lają szerzej przyjrzeć się danej sytuacji trud-
nej. Psycholog-doradca stara się w ten sposób 
ułatwić osobie zgłaszającej się po pomoc doko-
nanie refleksji nad sobą i swoimi problemami, 
aby mogła ona wziąć ponownie odpowiedzial-
ność za swoje życie, podejmować odpowiednie 
decyzje i dalej kierować swoim rozwojem.
 Czasami na drodze życia pojawia się skrzy-
żowanie lub droga rozwidla się… Zatrzymujesz 
się na rozstaju dróg i szukasz drogowskazu… 
A może mapy… W którą stronę pójść…? Jaki 
kierunek wybrać…? Rozkładasz swoją mapę, 
uważnie przyglądasz się…, szukasz wskazówek 
i informacji, które pozwolą Ci podjąć tą ważną 
decyzję… Być może wtedy może stać się po-
mocne spojrzenie kogoś, kto patrzy z boku…, 
pokazując Ci inną, być może zaskakującą dla 
Ciebie perspektywę…
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 Kolejną formą pomocy psychologicznej jest 
interwencja kryzysowa. Znajduje ona za-
stosowanie w nagłych, dramatycznych sytu-
acjach życiowych, takich jak diagnoza ciężkiej 
choroby, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, 
wypadek komunikacyjny, powódź lub pożar, 
doświadczenie przemocy, gwałtu. W sytuacjach 
takich często dochodzi do kryzysu, załamania 
dotychczasowego poczucia bezpieczeństwa, 
kiedy osoba odkrywa, iż dotychczasowy porzą-

dek świata, spo-
sobu życia, do-
konanych przez 
nią wyborów za-
wodzi. Osoba do-
świadcza stanu, 
który charakte-
ryzuje się dużym 
napięciem emo-
cjonalnym, uczu-
ciem przeraże-
nia, obawą przed 
utratą kontroli 
oraz bezradno-
ścią. Praca inter-
wencyjna skon-
centrowana jest 
na „tu i teraz” i 
na konkretnej, 
wąskiej sytuacji, 

która spowodowała kryzys. Celem interwencji 
kryzysowej jest przede wszystkim przywróce-
nie podstawowego poczucia bezpieczeństwa i 
pomoc w odzyskiwaniu umiejętności radzenia 
sobie w życiu oraz odbudowanie na nowo rze-
czywistości „po” tym, co się wydarzyło. Czę-
sto kryzys jest momentem zwrotnym, to czas 
stawiania pytań („Dlaczego akurat mnie to się 
przytrafiło?”), poszukiwania sensu trudnych 
wydarzeń oraz odnajdywania nowych odpo-
wiedzi („Jak żyć teraz, po tym, co się wydarzy-
ło?”). Ośrodki interwencji kryzysowej działają 
często jak rodzaj pogotowia i są czynne przez 
całą dobę. W ramach tych ośrodków działają 
również telefony zaufania.
 Czasami podczas wędrówki przez życie nad 
Twoją głową rozpęta się burza… Robi się prze-
rażająco ciemno…, walą pioruny…, huczy prze-
raźliwie wiatr, którego siła zwala Cię z nóg…  A 
Ty nie możesz znaleźć bezpiecznego miejsca, 
aby się schronić… Nie masz pojęcia, czy uda 
Ci się przetrwać…, czy przeżyjesz… Jednak w 
pewnym momencie…, nie wiesz nawet po jak 
długim czasie, przychodzi cisza…, wiatr ustaje 
a niebo przejaśnia się… A Ty nadal drżysz…, 
jesteś przerażona, przemoczona i zmarznięta… 
Trudno Ci się podnieść… Z pewnością wtedy 
warto mieć przy sobie osobę, która otuli Cię 
ciepłym kocem…, poda kubek z gorącą her-
batą…, wysłucha i pomoże Ci odzyskać siły… 

wstać i wyruszyć w dalszą drogę…
 Często skorzystanie z interwencji kryzysowej 
bywa inspiracją do podjęcia decyzji o podjęciu 
psychoterapii, czyli procesu zmian prowadza-
jących do „wyjścia” z trudności, do osobistego 
wzrostu i rozwoju. Psychoterapia jest metodą, 
która może służyć leczeniu (na przykład depre-
sji, nerwicy, zaburzeń psychosomatycznych), 
kiedy psychoterapeuta, przy współpracy z le-
karzem psychiatrą, towarzyszy pacjentowi w 
procesie zdrowienia. Nadrzędnym celem psy-
choterapii jest ulżenie człowiekowi w cierpie-
niu wynikającym z doświadczanych trudności 
lub/i dolegliwości. Cierpienie często sygnali-
zuje potrzebę zatrzymania się, zastanowienia 
nad sobą i bywa podstawowym impulsem do 
zmiany. Gabinet psychoterapeuty to bezpiecz-
ne miejsce, w którym można spotkać się z wła-
snym bólem – opowiedzieć o nim, wykrzyczeć 
go, wypłakać, doświadczyć go w nowy sposób, 
zobaczyć skąd się wziął, co wnosi w życie. 
Jednak z psychoterapii może także skorzystać 
każdy, kto czuje taką potrzebę. Wtedy psycho-
terapeuta wspiera naturalny rozwój danej oso-
by, budując wspólnie z nią przestrzeń, w której 
może doświadczać swojej wolności, sprawczo-
ści i odkrywać w sobie niedostrzegane do tej 
pory możliwości i zasoby. 
 Ciekawym doświadczeniem może być czas, 
gdy na pewnym etapie drogi masz towarzy-
sza… Gdy możesz zaprosić kogoś do wspólnej 
wędrówki… Czasem wypełnionej milczeniem..., 
czasem słowami…, czasem emocjami… Kogoś, 
kto może pokonać z Tobą strome zbocze…, 
przedrzeć się przez gęsty i ciemny las…, po-
móc Ci odnaleźć zagubioną drogę…, zwrócić 
Twoją uwagę na ciekawy punkt widokowy, z 
którego możesz zobaczyć dalej i więcej niż do-
tychczas… Kogoś, kto pozwoli Ci doświadczać 
słabości i pomoże odnaleźć siłę… Kogoś, kto 
dojdzie z Tobą do miejsca, w którym zadecy-
dujesz, że dalej chcesz podążać samodzielnie… 
w dalszą drogę swojego życia…

Literatura (dla osób zainteresowanych tema-
tem):
• Otrębska-Popiołek, K. (1991). Człowiek w 

sytuacji pomocy. Katowice, Uniwersytet 
Śląski

• Kratochvil,S. (2003). Podstawy psychote-
rapii. Warszawa, Zysk i S-ka

• Chanik, A., Dudzińska, M., Krawczyk, J., 
Osipczuk, M., Paikert, K., Pawlikowska, 
I., Sitarz, A., Soszyńska, J., Tyszkowska,  
M., Zarychta, K. (2011) Psychoterapia po 
ludzku. Wrocław, Stowarzyszenie INTRO  
(http://www.psychotekst.pl/pdf/psychote-
rapia po ludzku PSYCHOTEKST.pdf)
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Zadania pielęgniarki w opiece  
nad chorym kardiologicznym 

mgr Grażyna Bonek - Wytrych

Śląski Urząd Wojewódzki
W dniach 15-16 kwietnia 2013r. odbyła się w Warszawie Konferencja Naukowa  orga-
nizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Naczelnego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Komisję Etyki Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Katedrę i Zakład Zarzą-
dzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Podejmując opiekę pielęgniarską nad cho-
rym w środowisku domowym pielęgniarka 
winna posiadać wiedzę i być zorientowana w 
obrazie klinicznym schorzenia. Jej wiedza, pro-
fesjonalizm oraz odpowiedzialność dotyczy:

-  leczenia farmakologicznego i niefarmako-
logicznego w niewydolności serca,

-  interwencji pielęgniarskich w odniesieniu 
do diagnoz pielęgniarskich,

-  zakresu edukacji pacjenta z niewydolno-
ścią serca w celu przygotowania chorego 
do samoopieki i samokontroli. 

Zaobserwowana dolegliwość uczucie 
duszności ograniczające codzienną ak-
tywność.

W łóżku ułożenie chorego w pozycji wy-
sokiej lub półwysokiej, przy silnej duszności 
i podejrzeniu obrzęku płuc – w pozycji siedzą-
cej z opuszczonymi nogami. Podanie choremu 
tlenu przez maskę lub cewnik donosowy zgod-
nie z zaleceniem lekarza w celu zapewnienia 
odpowiedniej saturacji, założenie kaniuli do 
żyły obwodowej Kontrola parametrów: ciśnie-
nia tętniczego, tętna, częstości i charakteru 
oddechu, ocena stanu świadomości oraz za-
barwienia skóry, ograniczenie podaży płynów 
do 1,5–2 l/dobę. W pokoju chorego utrzymanie 
właściwego mikroklimatu utrzymując tempera-
turę otoczenia 18–22°C, wilgotność około 60%. 
Dopilnowanie skutecznego podawania leków w 
farmakoterapii. 

U chorego można zdiagnozować złe sa-
mopoczucie spowodowane uczuciem roz-
pierania w jamie brzusznej z powodu wo-
dobrzusza. 

Pielęgniarka podejmuje z chorym czynno-
ści opiekuńcze i edukacyjne celem których jest 
wyrównanie gospodarki wodno-elektrolito-
wej oraz poprawa samopoczucia. Służy temu 
obserwacja i pomiar obrzęków– codzienna 
kontrola masy ciała, pomiar obwodu brzucha 
– dokumentowanie wyników pomiarów. Ogra-
niczenie przez chorego podaży płynów do 1,5–
2,0 l/dobę w zaawansowanej niewydolności 
serca. Pacjent winien ograniczyć ilość sodu w 
pożywieniu przez unikanie słonych pokarmów 
np. peklowanych i marynowanych wędlin, se-
rów, warzyw konserwowanych. Musi wykluczyć 
z jadłospisu zestawy przypraw, kiszoną kapu-

stę, ogórki, chipsy, orzeszki solone. Ważnym 
jest niedosalanie posiłków, stosowanie diety 
niskosodowej – ograniczenie spożycia sodu do 
< 3 g/dobę w łagodnej niewydolności serca (I i 
II klasa NYHA) lub < 2 g/dobę w zaawansowa-
nej niewydolności serca.

Dyskomfort związany z nasilonymi 
obrzękami kończyn dolnych oraz ryzyko 
rozwoju zmian skórnych w miejscach ob-
jętych obrzękami.

Ocena wielkości i lokalizacji obrzęków, co-
dzienna kontrola masy ciała oraz prowadzenie 
bilansu płynów w celu monitorowania narasta-
nia lub zmniejszania się obrzęków, pielęgnacja 
obrzękniętej skóry przez dokładne i delikatne 
mycie, osuszanie, natłuszczanie, zaniechanie 
nakłuwania zmienionej skóry, ochrona przed 
uszkodzeniem i zakażeniem (unikanie urazów, 
moczenia nóg, drażniącego działania obuwia), 
obserwacja obrzękniętej skóry pod kątem wy-
stąpienia zmian. 

Łatwa męczliwość spowodowana ogra-
niczeniem wydolności wysiłkowej na sku-
tek zmniejszenia pojemności minutowej 
serca zmusza do interwencji pielęgniarskiej 
celem której będzie poprawa tolerancji wysił-
ku oraz możliwości samodzielnego funkcjono-
wania. Ocena wydolności wysiłkowej chorego 
– niewielkie (II klasa NYHA) lub znaczne (III 
klasa NYHA) ograniczenie aktywności fizycz-
nej, ograniczenie każdego rodzaju aktywności 
fizycznej – nawet najmniejszy wysiłek powo-
duje nasilenie dolegliwości (NYHA IV) – w celu 
dostosowania interwencji do indywidualnych 
możliwości pacjenta. Dokonanie pomiaru ogra-
niczenia czynnościowego na podstawie zwy-
kłych czynności, które chory może sam wyko-
nać (lub których nie może wykonać), np. słanie 
łóżka, ubieranie się, chodzenie (np. wyjście do 
toalety – samodzielne, z pomocą, z użyciem 
wózka), możliwość wejścia po schodach (liczba 
schodów), w celu oceny zmniejszenia ograni-
czeń (poprawa stanu chorego) lub ich postępu 
(progresja choroby), pomoc w podstawowych 
czynnościach dnia codziennego.
Przygotowanie chorego do samoopieki

Przygotowanie chorego do aktywnego udzia-
łu w procesie opieki jest niezbędnym aspek-
tem postępowania pielęgniarskiego nad cho-

Konferencja Naukowa Prawo Praktyka Etyka - wystąpienie
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rymi. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne 
w swych wytycznych podkreśla jak ważna jest 
edukacja chorych z niewydolnością serca. Edu-
kacja pozwala na poprawę współpracy z pa-
cjentem, jego rodziną a to z kolei na uzyskanie 
lepszych efektów leczenia. Zaleca się, aby w 
edukacji udział brali również bliscy chorego. 

Zakres informacji dla chorych z niewydolno-
ścią serca niezbędny w przygotowaniu pacjen-
tów do samoopieki:

• Podstawowe informacje dotyczące istoty 
choroby, np. przyczyn, objawów, sposo-
bów leczenia.

• Informacje dotyczące farmakoterapii
• Informacje dotyczące samokontroli – na-

uczenie chorego
• Informacje dotyczące postępowania die-

tetycznego:
• Informacje dotyczące aktywności fizycz-

nej
• Informacje dotyczące możliwości wyko-

nywania pracy zawodowej
• Informacje dotyczące sposobów radzenia 

sobie z nadmiernym napięciem emocjo-
nalnym, lękiem i niepokojem

 Informacje dotyczące samokontroli – na-
uczenie chorego:

• samodzielnego pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi, tętna, codziennego pomiaru 
masy ciała oraz dokumentowania pomia-
rów w dzienniczku samokontroli,

• kontroli obrzęków – wielkości i lokalizacji,
• rozpoznawania objawów świadczących o 

zaostrzeniu choroby, wymagających kon-
taktu z lekarzem, pielęgniarką sprawują-
cą opiekę ambulatoryjną nad chorym lub 
zgłoszenia się do szpitala: znaczne nasile-
nie duszności, duszność typu orthopnoë, 
napadowa duszność nocna, narastanie 
obrzęków (przyrost masy ciała > 2 kg/3 
dni),wystąpienie nowych niepokojących 
objawów: napady szybkiego bicia serca, 
ból w klatce piersiowej nieustępujący po 
nitroglicerynie, zwolnienie częstości serca 
< 50/min, spadek skurczowego ciśnienia 
krwi < 90 mmHg,

• określenia przyczyn mogących spowo-
dować zaostrzenie niewydolności serca: 
nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących 
farmakoterapii oraz postępowania niefar-
makologicznego, infekcje, niewydolność 
nerek, niedokrwistość, niedokrwienie 
mięśnia sercowego, arytmie nadkomo-
rowe i komorowe, bradykardia, niektóre 
leki: NLPZ, kortykosteroidy, leki przeciw-
depresyjne, antagoniści wapnia.

Informacje dotyczące postępowania die-
tetycznego:

• dieta niskosodowa (< 3 g/dobę),
• ograniczenie płynów (1,5–2 l/dobę),
• ograniczenie alkoholu – ostrożne spoży-

wanie alkoholu, unikanie picia alkoholu w 
dużych ilościach i przez dłuższy czas, za-
kaz spożywania alkoholu w kardiomiopatii 
alkoholowej,

• dieta lekkostrawna, przeciwmiażdżycowa, 
bogata w potas i magnez, o odpowiedniej 
liczbie kalorii, z uwzględnieniem wystę-
powania ewentualnych zaburzeń odży-
wiania,

• monitorowanie i zapobieganie zaburze-
niom odżywiania: redukcja masy ciała u 
osób z otyłością, w przypadku wyniszcze-
nia pochodzenia sercowego (stwierdzenie 
niekorzystnego spadku masy ciała) – włą-
czenie do diety wysokoenergetycznych 
składników żywieniowych.

Informacje dotyczące aktywności fizycz-
nej:

• aktywność fizyczna musi być dostosowa-
na do wydolności wysiłkowej chorego,

• regularna aktywność fizyczna poprawia 
wydolność wysiłkową oraz jakość życia 
chorych,

• ćwiczenia powinny być dostosowane in-
dywidualnie dla każdego chorego,

• zalecane są krótkie spacery w celu treno-
wania mięśni obwodowych,

• ćwiczenia fizyczne, w formie treningu fi-
zycznego nadzorowanego przez fizjotera-
peutę oraz lekarza, zalecane są wszyst-
kim chorym z niewydolnością serca z 
wyjątkiem chorych w IV klasie NYHA.

Informacje dotyczące możliwości wyko-
nywania pracy zawodowej:

• przeciwwskazana jest ciężka praca fizyczna,
• możliwość podjęcia pracy po hospitalizacji 

zależy od stopnia poprawy funkcji serca,
• konieczne może być częściowe lub całko-

wite przejście na rentę.
Informacje dotyczące sposobów radzenia 
sobie z nadmiernym napięciem emocjo-
nalnym, lękiem i niepokojem:

• określenie przyczyn problemu (najczęściej 
ograniczenia spowodowane małą tole-
rancją wysiłku, występowanie duszności, 
uzależnienie od otoczenia, brak wsparcia),

• wskazanie sposobów rozładowania nad-
miernego napięcia emocjonalnego (sto-
sowanie różnych technik relaksacyjnych, 
rozwijanie zainteresowań dostosowanych 
do wieku i stopnia zaawansowania choro-
by),

• włączenie osób bliskich w edukację oraz 
opiekę nad chorym,

• umożliwienie kontaktu z psychologiem.
Pielęgnowanie  chorych kardiologicznych 

ma dużą przyszłość i sprostać temu może no-
woczesne pielęgniarstwo  posługujące się pro-
cedurami i standardami światowymi.

Literatura u autorki
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Rola izolacji w rozprzestrzenianiu się  
zakażeń i chorób zakaźnych cz. II

mgr Marta Piórkowska 
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

W poprzednim artykule opisałam zasady izolacji standardowej stosowanej u wszyst-
kich pacjentów stacjonarnych placówek medycznych, a w obecnych przybliżę warunki 
jakie należy spełnić izolując chorych w różnych schorzeniach w zależności od dróg 
szerzenia zakażenia.

Izolacja zależna od dróg przenoszenia za-
każenia

W izolacji pacjentów podejrzanych o zakażenie 
lub zakażonych szczególnie niebezpiecznymi pa-
togenami  większość zasad jest niezmienna mimo 
różnej drogi przenoszenia zakażenia.

Wszystkie odpady powstałe w pomieszczeniu 
izolacji chorego i przy zabiegach z nim związanych 
są traktowane jako odpady zakaźne tzn. usuwane 
są do kosza z workiem koloru czerwonego i tylko 
taki pojemnik ma znajdować się w sali chorego.

Bielizna szpitalna traktowana jest jako skażo-
na (oznakowanie z podaniem czynnika zakaźne-
go),  pakowana jest worki w pomieszczeniu izolacji 
i bezpośrednio przekazywana do pralni lub punktu 
składowania bielizny w szpitalu. Bielizny po zapa-
kowaniu nie należy otwierać np. celem policzenia i 
sprawdzenia jej zawartości. W szczególnych przy-
padkach bielizna powinna być zapakowana w dwa 
worki.

Sprzęt medyczny stosowany dla pacjenta powi-
nien być wydzielony i pozostawać w izolatce. Należy 
używać, jeśli to możliwe, wyłącznie sprzętu jedno-
razowego. W sali powinien znajdować się tylko nie-
zbędny sprzęt.

Naczynia i sztućce stosowane dla pacjenta nie 
wymagają specjalnych metod postępowania.

Dekontaminacja pomieszczenia powinna od-
bywać się w ostatniej kolejności według przygoto-
wanego grafiku i procedury dotyczącej sprzątania 
izolatki. Stosowane preparaty dezynfekcyjne muszą 
być dopuszczone do użycia w obecności pacjenta. 
Po wypisaniu chorego do domu materac, koc oraz 
poduszkę należy bezwzględnie przekazać do pralni 
celem dezynfekcji. Należy przeprowadzić dezynfek-
cję i mycie całej sali oraz sprzętu znajdującego się 
w niej.

Personel medyczny opiekujący się chorym 
oraz konsultanci zobowiązani są po przestrzega-
nia wszystkich zasad izolacji i stosowania odzieży 
ochronnej. Na każdej zmianie powinien być wydzie-
lony personel opiekujący się chorymi izolowanymi.

Odwiedzający muszą być poinformowani przez 
lekarza o zasadach postępowania przy chorym i sto-
sować się do tych zasad. Jeśli to możliwe to należy 
ograniczyć odwiedziny pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta należy stosować 
takie same środki ostrożności jak w przed zgonem, 
a na etykiecie identyfikacyjnej umieścić informację 
o niebezpieczeństwie skażenia.

Transport chorego należy ograniczyć do niezbęd-
nego minimum, a w trakcie transportu pacjent ma 
mieć założoną odzież ochronną zależną od drogi 
przenoszenia.

1  Izolacja kontaktowa -  zapobiega roz-
przestrzenianiu się zakażeń przenoszonych drogą 
kontaktu bezpośredniego i pośredniego.

Izolacja kontaktowa stosowana jest w następują-
cych chorobach: błonica przyranna, choroba Heine-
go-Medina, czyraczność (niemowlęta, dzieci), go-
rączki krwotoczne, grzybice skóry wywołane przez 
dermatofity, liszajec (paciorkowcowo-gronkowcowe 
zakażenie skóry), ospa wietrzna, półpasiec rozsiany, 
świerzb, wirusowe zapalenie spojówek, wścieklizna, 
zapalenie jelit wywołane Clostridium difficile, zapa-
lenie wątroby typu A, zakażenia wywołane przez 
Salmonella i Shigella, zakażenia skóry, ran, opa-
rzeń wywołane przez gronkowce oraz paciorkowce 
ropotwórcze (Streptococcus pyogenes), zakażenia 
wywołane przez adenowirusy (dotyczy niemowląt 
i małych dzieci), zakażenia wywołane przez ente-
rowirusy, rotawirusy, zakażenia wywołane wiru-
sem opryszczki (noworodkowe, rozsiane, pierwotne 
ciężkie zakażenia skóry i błon śluzowych), zakaże-
nia lub kolonizacja wieloopornymi szczepami, w tym 
MRSA, MRSE, VRSA, VRE

Pacjenta należy umieścić w izolatce lub osobnej 
sali z węzłem sanitarnym, a jeśli takich nie ma w 
oddziale, to w osobnej sali z wydzieleniem toalety z 
łazienką w najbliższym sąsiedztwie pomieszczenia. 
Drzwi w trakcie pobytu pacjenta mogą być otwar-
te, ponieważ nie ma ryzyka wydostania się drobno-
ustrojów na zewnątrz. Sala powinna być wyraźnie 
oznakowana. W przypadku wystąpienia w jednym 
oddziale większej ilości pacjentów z tym samym za-
każeniem można ich kohortować.

Przy pracy z pacjentem bezwzględnie należy 
pamiętać o higienie rąk. W przypadku zakażenia 
Clostridium difficile ręce należy myć ciepłą bieżącą 
wodą z mydłem, ponieważ alkoholowe preparaty do 
dezynfekcji rąk nie działają na spory.

Przy wejściu do sali chorego należy w śluzie za-
łożyć rękawice i po każdym kontakcie z materiałem 
zakaźnym zmieniać. Przed wyjściu z sali rękawice 
należy zdjąć i wyrzucić do kosza z odpadami zakaź-
nymi.

Fartuchy zakładamy przy wykonywaniu czynno-
ści bezpośrednio przy chorym i w sytuacji kontaktu 
z materiałem zakaźnym i potencjalnie skażonymi 
przedmiotami. 

W przypadku zakażenia Clostridium difficile de-
kontaminację sprzętu medycznego, środowiska 
szpitalnego oraz pościeli należy przeprowadzać 
środkiem dezynfekcyjnym działającym na spory.

1  Izolacja powietrzno – kropelkowa – 
zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów 
przez cząstki aerozolu o średnicy powyżej 5 μm, 
które powstają w trakcie kichania, kaszlu, mówienia 



13

oraz zabiegów wykonywanych w obrębie dróg od-
dechowych zakażonego pacjenta. Cząstki mogą być 
przenoszone maksymalnie na odległość do 1 metra.

Izolacja powietrzno-kropelkowa stosowana jest 
w następujących chorobach: błonica gardła, dżuma 
płucna, grypa, krztusiec, nagminne zapalenie przy-
usznic (świnka), różyczka, zapalenie gardła, zapale-
nie płuc lub płonica wywołane przez Streptococcus 
pyogenes, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
lub nagłośni wywołane przez Haemophilus influen-
zae, zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus 
influenzae (dotyczy niemowląt i dzieci), zakażenia 
wywołane przez meningokoki, zakażenia płuc wy-
wołane przez prątki atypowe, zapalenia płuc wy-
wołane przez Mycoplasma pneumoniae, zakażenia 
wywołane przez adenowirusy (dotyczy niemowląt i 
małych dzieci).

Pomieszczenie, w którym przebywa pacjent speł-
nia kryteria podobne jak w przypadku izolacji kon-
taktowej. W przypadku braku możliwości umiesz-
czenia pacjenta w osobnej sali możne przebywać z 
innymi chorymi pod warunkiem, że odległość mię-
dzy łóżkiem chorego a kolejnego pacjenta wynosi 
przynajmniej 1 metr.

Przy bliskim kontakcie z chorym personel i od-
wiedzający muszą zakładać maski ochronne.

W przypadku konieczności opuszczenia sali przez 
pacjenta musi on mieć założoną maskę.

3  Izolacja powietrzno – pyłowa -  zapo-
biega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów przez 
jądra kondensacji lub skażone cząstki kurzu o śred-
nicy mniejszej niż 5μm. Cząstki te przenoszone są 
przez prądy powietrza na znaczne odległości i mogą 
utrzymywać się w powietrzu przez dłuższy czas.

Izolacja powietrzno-pyłowa stosowana jest w 
następujących chorobach: gruźlica płuc lub krtani, 
odra, ospa wietrzna, rozsiany półpasiec.

Pomieszczenie, w którym przebywa pacjent po-
winno mieć ciśnienie niższe niż atmosferyczne, 
aby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się drob-
noustrojów. Ponadto w sali powinna być wymiana 
powietrza 6-12 razy na godzinę, a powietrze na ze-
wnątrz powinno być usuwane przez filtry. Drzwi do 
sali muszą być bezwzględnie zamknięte.

Wszystkie osoby wchodzące do sali chorego 
(personel, odwiedzający, konsultanci) muszą mieć 
założone maski z odpowiednim filtrem – zalecane 
maski z ponad 95% skuteczności.

W przypadku konieczności opuszczenia sali przez 
pacjenta musi on mieć założoną maskę.

W przypadku personelu opiekującego się chorym 
powinny to być osoby uodpornione na zakażenie 
(ospa wietrzna, odra).

Czas izolacji pacjentów jest indywidualny i zależ-
ny w głównej mierze od rodzaju zakażenia oraz cza-
su leczenia, głównie antybiotykoterapii. Ważne jest, 
aby pacjent zawsze otrzymał wyczerpujące informa-
cje o konieczności izolacji, a także został wyelimi-
nowany ewentualny stres u chorego i jego rodziny 
związany z tym faktem.

W trakcie trwania izolacji chorych ważnym ele-
mentem jest kontrola pod kątem przestrzegania za-
sad  izolacji, a także czasu jej trwania.
W procedurze izolacji ważnym elementem jest po-
mieszczenie, w którym umieszcza się chorego. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szcze-
gółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą z dnia 29 czerwca 2012 
r. określa w sposób jednoznaczny definicję izolatki 
oraz pomieszczenia z jakich powinna się składać. 
§ 21. 1.Izolatka w szpitalu składa się z:

1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, do-

stępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta, 
wyposażonego w:
a) umywalkę z baterią uruchamianą bez 

kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik 
ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamia-
ny bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcz-
nikami jednorazowego użycia i pojemnik 
na zużyte ręczniki,

b)  natrysk, z wyłączeniem izolatki w oddziale 
anestezjologii i intensywnej terapii,

c)  płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek - w 
przypadku stosowania basenów i kaczek 
wielorazowego użytku,

d) urządzenie do dekontaminacji oraz do 
utylizacji wkładów jednorazowych wraz z 
zawartością, które powinno być zainsta-
lowane w sposób eliminujący zagrożenia 
dla pacjentów - w przypadku stosowania 
basenów i kaczek jednorazowych;

3)  śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy po-
mieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną dro-
gą komunikacyjną.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się w przy-
padku przeprowadzania dekontaminacji w urzą-
dzeniu znajdującym się w innym pomieszczeniu 
zlokalizowanym na terenie oddziału, pod warun-
kiem transportu w szczelnych pojemnikach.

3. Izolatka powinna być wyposażona w wentylację 
wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia 
w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe 
niż na korytarzu, i w śluzie.

§ 22. Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna być 
wyposażona w:

1) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu 
z dłonią;

2) dozownik z mydłem w płynie;
3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uru-

chamiany bez kontaktu z dłonią;
4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i 

pojemnik na zużyte ręczniki;
5) zamykany pojemnik na brudną bieliznę;
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału 

ubrań czystych i brudnych.
Dzisiejsze realia architektoniczne, możliwości or-

ganizacyjne oraz wykorzystanie w ponad 100 % łó-
żek w niektórych oddziałach szpitalnych i zakładach 
udzielających całodobowych świadczeń leczniczych 
i opiekuńczych nie zawsze pozwala na to, aby pro-
cedura izolacji została przeprowadzona zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi. Jednocześnie rosnąca 
ilość drobnoustrojów opornych na antybiotyki wska-
zuje na konieczność izolowania chorych.

W związku z tym personel medyczny staje czę-
sto w trudnej sytuacji i pomimo dołożenia wszel-
kich starań nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
współczesnej medycyny.
Literatura u autorki
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Postawy wobec choroby

mgr  Lidia Styrc 
WSS nr 3 Rybnik

Ważniejsze od tego, by wyzdrowieć,

jest nauczyć się godzić z chorobą i śmiercią”

Eric Emmanuel Schmitt

 
 To pielęgniarka współuczestnicząc w procesie leczenia, zwykle jest najbliżej pacjenta 
w momencie, gdy ten dowiaduje się o ciężkiej czy nieuleczalnej chorobie, widzi jego 
zachowania, czasem dość nieoczekiwane, niespodziewane. Zatem powinna ona być 
świadoma, że pacjent w obliczu ciężkiej choroby może i zwykle przybiera jakąś posta-
wę wobec tej zaistniałej sytuacji. To wymaga, aby oprócz zaspokojenia potrzeb fizjo-
logicznych pacjenta, wzmacniać też jego siły psychiczne i energię życiową do pokona-
nia choroby lub przystosowania się do życia z nieuleczalną chorobą. Jeśli pielęgniarka 
potrafi rozpoznać stan psychiczny i emocjonalny pacjenta w obliczu nieuleczalnej cho-
roby, to znaczy, że potrafi na niego spojrzeć w sposób holistyczny, że rozumie pacjen-
ta w całej jego złożoności.

Od momentu postawienia diagnozy (czy 
pojawienia się choroby), chory zadaje sobie 
wiele pytań, dotyczących przyczyn choroby, jej 
sensu, rokowań. W obliczu choroby zachodzi 
konieczność przeorganizowania życia, dosto-
sowania go do zaistniałej sytuacji, która wy-
wołuje u człowieka stres, lęk, niepewność. 

 W pierwszej fazie choroby reakcje emocjo-
nalne dotyczą przede wszystkim samego faktu 
choroby, jak również zmiany relacji zachodzą-
cych pomiędzy chorym a członkami jego ro-
dziny.

Wg Lazarusa sytuacja stresowa związana z 
pojawieniem się choroby może być oceniana 
przez samego chorego jako krzywda (strata), 
zagrożenie, wyzwanie.

Człowiek, wchodząc w rolę chorego, ocenia-
jąc „na gorąco” swój stan zdrowia, uruchamia 
pewne  mechanizmy obronne:

• Częściowe lub pełne wypieranie (re-
presja) – chory nie akceptując sytuacji 
zdrowotnej powtarza sobie : „odpocznę i 
wszystko będzie dobrze”;

• Racjonalizacja – to próba rozumnego 
wyjaśnienia przez chorego złego samopo-
czucia;

• Reakcja upozorowana – chory tworzy 
przeciwne reakcje, np. żartuje, podczas, 
gdy odczuwa lęk;

• Selektywne przetwarzanie informacji 
– koncentrowanie się tylko na informa-
cjach pomyślnych;

• Zachowania magiczne – chory sięga do 
leków i metod medycyny nieprofesjonalnej;

• Ucieczka w marzenia – chory marzy o 
tym, co będzie robił, jak poczuje się lepiej.

Sytuacja związana z pojawieniem się cho-
roby zmienia radykalnie świat chorego. Wcho-
dząc w nową, nieznaną rolę, człowiek w róż-
ny sposób radzi sobie z tą sytuacją. Sposób 
radzenia sobie z chorobą z pewnością zależy 
od dynamiki schorzenia, towarzyszących cho-
robie objawów, które mogą być mniej lub bar-
dziej dokuczliwe. Również sytuacja rodzinna i 
społeczna ma wpływ na zachowania jednostki 
w chorobie. Powołując się na definicję Beaty 
Tobiasz- Adamczyk „zachowania w chorobie 
oznaczają sposób, w jaki chory reaguje na za-
obserwowane u siebie zmiany w stanie zdro-
wia, chcąc im zapobiec szuka sam lub w swoim 
najbliższym otoczeniu pomocy (…), podejmu-
je nieformalne działania w celu ich usunięcia i 
szuka pomocy lekarskiej”.
Autorka wyróżnia kilka wyznaczników zacho-
wań w chorobie:
• Wiedza chorego na temat zdrowia i moż-

liwości skutecznego działania w celu opa-
nowania choroby -  przede wszystkim  ma 
ona znaczenie we wczesnym wykrywaniu 
chorób; wiedza na temat choroby rokuje 
też dobrą współpracę z lekarzem i przygo-
towuje pacjenta do samopomocy przy le-
czeniu choroby przewlekłej;  

• Wiek chorego - dla młodego człowieka 
choroba nieuleczalna oznacza wejście w 
rolę społeczną, która rzadko spotykana 
jest u ludzi młodych. Choroba nieuleczalna  
w młodym wieku prowadzi często do ko-
nieczności wyboru innej ścieżki zawodowej 
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niż była przez młodego człowieka zaplano-
wana.. Natomiast ludzie starsi  częściej, w 
moim przekonaniu, przyjmą postawę rezy-
gnacji, izolacji, ale też akceptacji choroby. 
Akceptacja choroby wynikać może u star-
szych osób z sytuacji uświadomienia sobie, 
że wiele już się przeżyło w swoim życiu, 
a choroba jest konsekwencją wieku i ko-
lejnym  doświadczeniem życiowym, które 
należy zaakceptować;

• Płeć – z wielu badań wynika, że kobiety 
częściej i szybciej uznają zmiany chorobo-
we za oznaki choroby. Mężczyźni natomiast 
ignorują występujące objawy chorobowe 
ze względu na zaangażowanie zawodowe, 
które choroba mogłaby zakłócić. Wynika 
z tego, że kobiety częściej i wcześniej niż 
mężczyźni poddają się leczeniu, podpo-
rządkowują się zaleceniom lekarskim, są 
bardziej systematyczne w leczeniu, chęt-
niej zażywają leki;

• Status społeczno-ekonomiczny –  w 
kręgu niższych klas zauważyć można ten-
dencję do bagatelizowania choroby i moż-
liwość zaniechania leczenia. Może to mieć 
związek z nieco inną hierarchią wartości 
osób o niskim statusie w - kręgu osób o 
wysokim statusie zdrowie zajmuje wysoką 
pozycję, zaś w kręgu ludzi o niskim sta-
tusie zdrowie ustępuje innym problemom 
(np. bezrobociu);

• Uwarunkowania kulturowe -  kultu-
ra danej zbiorowości ma charakter wie-
lostronny, w kwestii zdrowia i choroby 
wpływa na kształtowanie ogólnego pozio-
mu życia członków danej zbiorowości, na 
wyobrażenia o zdrowiu i chorobie, sposo-
by spostrzegania, odczuwania, opisywania 
i interpretowania objawów chorobowych, 
ale kultura ma też wpływ na postawy i za-
chowania wobec własnej choroby;
Osobowość i czynniki emocjonalne - 
osobowość człowieka mocno rzutuje na to, 
jaką przyjmie postawę i jak się zachowa 
w obliczu nieuleczalnej choroby. Podob-
ne znaczenie mają czynniki emocjonalne. 
Człowiek w obliczu choroby może przeja-
wiać różne stany emocjonalne, co może 
owocować różnymi reakcjami, tj. lękiem, 
poczuciem zagrożenia, napięciem, znie-
cierpliwieniem czy apatią. 
Tak jak różnią się ludzie, tak też różnie 

mogą postrzegać swą chorobę, różne znacze-
nie ma dla chorego sytuacja choroby. 

Pośród znaczeń choroby wymienia się:
 Chorobę jako przeszkodę – to sytuacja 

trudna dla chorego. Pacjent przeciw-
stawia się  chorobie, w lekarzu widzi 
zaś sprzymierzeńca. Choroba może za-

tem stać się dla chorego wyzwaniem- 
wtedy podejmuje współpracę z leka-
rzem, ale chory może też traktować  
chorobę jak wroga;

 Chorobę jako stratę – chory postrzega 
chorobę jako sprawę, która upośledza 
czynność  narządów, ogranicza ru-
chomość kończyn lub np. zniekształca 
jego wygląd. W przekonaniu chorego 
to niepowetowana strata, która może 
go wpędzić w stan przygnębienia;

 Chorobę jako ulgę – choroba staje się 
usprawiedliwieniem wobec siebie i in-
nych, uwalnia od obowiązków, odpo-
wiedzialności, wyzwala uczucie ulgi;

 Chorobę jako korzyść – w tym przy-
padku choroba zaspokaja potrzeby do-
znawania od  innych uczucia, dowodów 
zainteresowania i troski;

 Chorobę jako wartość – choroba wpły-
wa korzystnie na człowieka, wytwa-
rzając w nim  dystans wobec spraw 
przyziemnych, ukazując rzeczywiste 
wartości. Następuje przewartościowa-
nie celów życiowych i zmiana dotych-
czasowych postaw wobec ludzi i   swe-
go postępowania.

Każdy człowiek w pewien sposób reaguje 
emocjonalnie na chorobę, przejawia jakąś po-
stawę wobec niej oraz w pewien sposób próbu-
je sobie radzić z chorobą.

W sferze emocjonalnej choroba wywołuje 
głównie strach i lęk.
Strach – jest najczęstszą reakcją emocjonalną 
u chorych. Dominuje on zwłaszcza u chorych, u 
których rozpoznano chorobę nowotworową i w 
innych chorobach o niekorzystnym rokowaniu. 
Strach spełnia tu funkcje przystosowawcze. 
Lęk – występuje wtedy, gdy chory boi się cze-
goś nierzeczywistego, symbolicznego. Źródłem 
lęku są myśli, wyobrażenia, odczucia. Czasem 
lęk jest stałą cechą osobowości chorego. 
Lęk może przybierać trzy formy:
I – forma subiektywnego przeżycia -  przeży-

wanie lęku jest osobistym doznaniem, trud-
nym do opisania. Każdy chory przeżywa go 
więc w sposób subiektywny; zależy od indy-
widualnej sytuacji chorego, jego osobowo-
ści;

II – zmiany neurofizjologiczne – są wynikiem 
wzmożonego wydzielania adrenaliny i nora-
drenaliny do krwi, czyli inaczej fizjologiczna 
odpowiedź na zagrożenie. Zmiany te mogą 
się objawiać stanami drażliwości i chwiejno-
ści emocjonalnej, zaburzeniami procesów 
poznawczych czy zaburzeniami snu;

III – reakcja motoryczna i inne zachowania – 
to najczęściej różne formy ucieczki i unika-
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nia. Najczęstsze zachowania mają na celu 
uniknięcie źródła lęku (np. ucieczka przed 
przykrym zabiegiem, badaniem). Często też 
lęk rozładowywany jest ruchem (np. „ner-
wowy” spacer po szpitalnym korytarzu).

Inne reakcje emocjonalne wywołane 
przez chorobę to: 
Gniew – pojawia się w sytuacji, gdy choro-

ba przeszkadza w realizacji wielu potrzeb, 
dążeń chorego. Chory może wyrażać gniew 
wobec losu, który pokrzyżował plany, lub 
wobec własnej słabości albo też wobec in-
nych ludzi.

Przygnębienie – czyli obniżenie nastroju; 
jest uważane za reakcję w pełni fizjologicz-
ną (prawidłową) w sytuacji choroby prze-
wlekłej, o niekorzystnym rokowaniu.

Nastrój wyrównany – wyróżnia się tu trzy 
sposoby reagowania na chorobę:
 Odważny spokój- to zadaniowe trakto-

wanie sytuacji; choroba postrzegana 
jako przeszkoda do pokonania;

 Rzeczywisty brak reakcji emocjonalnych- 
najprawdopodobniej występuje, gdy 
chory ma niski poziom spostrzeganego 
zagrożenia;

 Pozorny brak reakcji emocjonalnych- jest 
zazwyczaj wyrazem silnego tłumienia 
emocji, a zwłaszcza lęku.

Nastrój podwyższony – może wynikać z in-
dywidualnych cech osobowości chorego, 
czyli „przyjęcie postawy optymistycznej” do 
życia, ale może być też wynikiem uszkodze-
nia ośrodkowego układu nerwowego.

Wśród wielu reakcji na sytuację choroby, M. 
Jarosz wyróżnia cztery zasadnicze postawy 
wobec choroby:

1. Zaprzeczenie – jest wyrazem działania 
mechanizmu obronnego, jakim jest wy-
parcie. Pacjent nie przyjmuje do wiadomo-
ści, że jest chory. Nie kształtuje się u niego 
obraz choroby-część informacji nie zostaje 

przyjęta, inne ulegają wyparciu ze świado-
mości;

2. Pomniejszanie – inaczej bagatelizowanie 
choroby; chory tłumaczy swe dolegliwości 
w sposób mało lub w ogóle nie budzący 
obaw. Tu dochodzi do głosu mechanizm 
obronny, którym jest racjonalizacja-powo-
duje ona redukcję lęku. Chory może też 
uporczywie trwać przy „własnej” diagnozie 
(np. przeziębienia, naciek zapalny itp.);

3. Postawa adekwatna – czyli przyjęcie 
diagnozy lekarskiej; akceptacja-chory zda-
je sobie sprawę ze swojej choroby, pod-
chodzi do niej w sposób racjonalny, zdaje 
się na opinię lekarza. Postawa ta wynikać 
może z silnej potrzeby oparcia, które cho-
ry widzi w osobie lekarza, który staje się 
autorytetem dla chorego i swego rodzaju 
opiekunem;

4. Wyolbrzymianie – tu chory czuje się 
bardziej chory aniżeli wynikałoby to z jego 
stanu fizycznego. U podłoża tej postawy 
leży lęk o własne zdrowie. Chory skoncen-
trowany jest zwykle na funkcjonowaniu 
swojego organizmu, wychwytuje wszelkie 
nawet najmniejsze dolegliwości ze strony 
organizmu. 

W sytuacji choroby każdy chory przyjmuje 
jakąś postawę, przejawia różne zachowania z 
tą sytuacją związane. Każdy pacjent na swój 
sposób radzi też sobie z chorobą. Wymienić 
można trzy style zmagania się z ciężką choro-
bą, zwane stylami behawioralnymi:
1.  Walka – choroba spostrzegana jest przez 

chorego jako przeszkoda, towarzyszy temu 
silna motywacja do jej pokonania, ale i po-
konania własnej słabości. Chory najczę-
ściej  w sposób racjonalny podporządko-
wuje się zaleceniom lekarskim; choroba 
staje się wyzwaniem;

2  Rezygnacja – czyli poddanie się- to 
wynik wytworzenia się pesymistycznego 
obrazu własnej choroby. Chory może stop-
niowo wycofywać się, zanika u niego na-
dzieja na pomyślny wynik leczenia. Zwykle 
chory poddaje się biernie biegowi wyda-
rzeń;

3. Przeciwstawianie się i uleganie – to po-
stawa wyrażająca się naprzemiennie zma-
ganiem się z chorobą w celu jej przezwy-
ciężenia z okresami zwątpienia (lub nawet 
rezygnacji) w zależności od samopoczucia 
fizycznego, towarzyszących choremu dole-
gliwości czy informacji uzyskanych na te-
mat postępów (lub ich braku) w leczeniu.

 Literatura u autorki
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III Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach w dniach 26-28 września gościło uczest-
ników III Europejskiego Kongresu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
To trzy dni burzliwych debat, dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i opinii.  
Honorowe patronaty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, 
Jose Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz  Przewodniczące-
go parlamentu Europejskiego Martina Schulza gwarantowały wysoki poziom meryto-
ryczny tegorocznego Kongresu.
Śląskie pielęgniarki reprezentowała Prze-
wodnicząca OIPiP dr Mariola Bartusek.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
większości z nas kojarzy się z drobnymi przed-
siębiorstwami , które są uzupełnieniem tego 
wielkiego przemysłu, wielkich korporacji, gene-
rujących te najbardziej znaczące,  największe 
zyski. Jest jednak inaczej – to właśnie sektor 
MSP wytwarza tę najważniejszą część naszego 
dochodu, ich rola w naszym budżecie jest nie do 
przecenienia. Drobni przedsiębiorcy są ogromną 
silą, dysponującą potencjałem, na który warto 
zwrócić uwagę i właściwie go wykorzystać. To 
miał na celu III Europejski Kongres Gospodarczy 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – pokazać jak, 
wielką siłą są drobne firmy i jak bardzo potrze-
bują wsparcia, zwłaszcza w latach kryzysowych. 

Kongres w liczbach to 56 wydarzeń, 190 pa-
nelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów 
i łącznie ponad 3000 uczestników z kraju i za-
granicy. Honorowymi gośćmi byli przez trzy dni  
politycy, ekonomiści, parlamentarzyści, komen-
tatorzy   debatowali nad stanem faktycznym pol-
skiego Sektora MSP. W ramach Kongresu zorganizowano wyjazdowe posiedzenia Komisji Sejmo-
wych: Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Komisji Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej oraz Podkomisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju MSP. 

Diagnoza obecnej kondycji polskiej gospodarki, a w konsekwencji wypracowanie rozwiązań 
służących jej poprawie, to najważniejsze cele Kongresu organizowanego od 3 lat przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wspólny głos przedsiębiorców, przedstawicieli polskiego 
rządu, samorządów i instytucji otoczenia biznesu, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Euro-

pejskiego, to szansa na uła-
twienie małym i średnim fir-
mom prowadzenia biznesu 
oraz poprawę obecnego sta-
nu gospodarki.  Jak zwykle 
okazało się, że oczekiwania 
przedsiębiorców są nie za-
wsze zbieżne z uregulowa-
niami prawnymi, chociaż 
rozpaczliwie starają się na-
dążyć za zmianami ekono-
micznymi.  Zielone światło 
dla Sektora MSP jest nadal 
włączone – bo w ostatnich 
latach wzrosło znaczenie 
małych i średnich firm.
Prowadzący sesję inaugura-
cyjną Jerzy Buzek, były pre-
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mier i przewodniczący Parlamentu Europejskie-
go kilkakrotnie podkreślał kluczową rolę małych 
i średnich przedsiębiorstw , zwłaszcza, że jest 
to strefa, w której pracuje prawie 85 % czyn-
nych zawodowo Polaków. Pracodawcy Sektora 
MSP generują nie tylko realne zyski, także – 
miejsca pracy. Kondycja ekonomiczna tego sek-
tora jest bodaj najważniejszym czynnikiem na 
drodze wychodzenia z kryzysu gospodarczego i 
łagodzenia jego skutków. 

W wystąpieniu inaugurującym Kongres Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski potwierdził 
ogromną rolę Sektora MSN . Prezydent zade-
klarował swoje poparcie dla deregulacji  zmie-
rzającej do rozszerzania swobody gospodarczej 
i dostosowania Kodeksu Pracy do rzeczywistych 
potrzeb i oczekiwań  małych i średnich firm. 
Co ważne, Prezydent wskazał,  że zdecydowa-
na większość z naszych rodzimych firm Sekto-
ra MSP  to przedsiębiorstwa rodzinne – zmiany 
prawne powinny więc uwzględniać możliwość go-
dzenia kariery w biznesie i  życia rodzinnego  a 
także harmonijnie  wiązać się z polską  polityką 
prorodzinną. 

Gość honorowy Kongresu, Janusz Piechociński 
Wicepremier, Minister Gospodarki podkreślił, jak 

ważne jest dla przedsiębiorców, zmniejsze-
nie ilości regulacji, by dać im więcej swobo-
dy gospodarczej oraz by w sytuacjach spor-
nych szanse zwykłego przedsiębiorcy stały 
wyżej od szans urzędnika.  

Po raz pierwszy w trzyletniej historii Kon-
gresu jedna z sesji poświęcona była przed-
siębiorczości kobiet. W pierwszym dniu Kon-

gresu Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, 
jako partner organizatorów ds. przed-
siębiorczości kobiet, zrealizowała debatę  
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET 2020 
– 5 Filarów dla Wzrostu” .  W Sali Kon-
certowej CKK w ramach debaty odbyło 
się uroczyste wręczenie certyfikatów dla 
100 Ambasadorów, a właściwie Ambasa-
dorek Przedsiębiorczości Kobiet. Sto ko-
biet, większości obecnych na sali, liderek 
biznesu , zostało uhonorowanych za to, 
że  swoją postawą nieustannie udowad-
niają że świat biznesu jest miejscem ka-
riery także dla kobiet.  Honorowymi Am-
basadorkami zostały  kobiety - goście zza 
zagranicy m.in. z Czech, Chorwacji, Indii, 
Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Podczas sesji 
panelowej „Przedsiębiorczość jest kobietą” 



19

europosłanka Małgorzata Handzlik obie-
cała wspierać w Parlamencie Europejskim 
przedsiębiorczość w wydaniu kobiecym . 
Efektem tego wsparcia jest honorowy pa-
tronat europosłanki nad Platformą Kobiecej 
Przedsiębiorczości . Jej inauguracja odbyła 
się w Parlamencie Europejskim 25 wrze-
śnia. Platforma jest europejską inicjatywą, 
która będzie wspierać kobiety w biznesie i 
jak zachęcać je do zakładania własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Uczestniczki sesji zgodnie podkre-
ślały, że kobiety odnajdują się w każdej 
dziedzinie biznesu – nie tylko w tych 
ściśle kobiecych sektorach jak moda, 
pielęgnacja, zdrowie. Pomaga im wro-
dzona  determinacja, cierpliwość  i pa-
sja. Kobiety biznesu nie poddają łatwo, 
są elastyczne i kreatywne.

Podsumowaniem obrad „kobiecej 
sesji” jest idea „Odniosłaś sukces – 
bądź wzorem dla innych”. 

W gronie laureatek znalazła się 
m.in. znana śpiewaczka operowa Ali-
cja Węgorzewska – Whiskerd.  Jest 
założycielką a także osobiście  prowa-
dzi Fundację STARTSMART, która zaj-
muje się świadomą i szeroko pojętą 
edukacją dzieci oraz rozwijaniem ich 
potencjałów językowo - artystycz-

nych. Fundacja prowadzi żłobek i przed-
szkole, a także funduje stypendia.  Jest rów-
nież  ambasadorem szkoły Krok po Kroku i 
Kampanii „reaguj, masz prawo”. Wspomaga 
m.in. Fundacje Zdążyć z Pomocą i Synapsis. 
Warto tu także wspomnieć o jednej z lau-
reatek, Ambasadroek Przedsiębiorczości , 
Magdalenie Wołąsewicz – pomysłodawczyni 
i twórczyni portalu parentingowego siostra-
ania.pl . Innowacyjny portal oferujący m.in. 
porady „wirtualnej położnej” wskazał dobit-
nie, że w świecie biznesu jest także miejsce 
dla nas: przedsiębiorczych pielęgniarek i po-
łożnych. W ściśle „kobiecych” profesjach , a 
do takich należą nasze zawody – można zna-
leźć inspiracje i pomysł na własny biznes, 
tak, by maksymalnie wykorzystać zakres 
działania określony ramami zawodu położ-
nej i pielęgniarki. Wciąż do zagospodarowa-
nia pozostaje strefa edukacji, promocji – a 
ze wsparciem nowych technologii i możliwo-
ści jakie daje np. internet jest szansą na cie-
kawą pracę „na własny rachunek”. 

W drugim dniu Kongresu odbyła się sesja te-
matyczna poświęcona rynkowi prywatnych usług 
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medycznych.  Lekarze, przedstawiciele rynku 
specjalistycznych ubezpieczeń, dyrektorzy  ślą-
skich szpitali i przychodni, a także przedstawi-
ciele Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie 
przyznali, że rynek prywatnych usług medycz-

nych – czyli indywidualnych praktyk lekarskich 
a także pielęgniarskich – ma przed sobą szero-
kie perspektywy. Pacjenci oczekujący wysokiej 
jakości usług oraz szybkich terminów wizyt ,  w 
sytuacji, gdy zagrożone jest ich zdrowie i życie 
– z  pewnością będą zainteresowani przedsię-
biorcami oferującymi dostęp do niepublicznych  
usług medycznych. Ale – w tym momencie po-
trzebne będą już nie tylko umiejętności pozwa-
lające na wykonywanie zawodu na najwyższym 
poziomie. Świat biznesu daje duże możliwości 
wszystkim, którzy wykażą się elastycznością, 
którzy poradzą sobie z rosnącymi wymagania-

mi rynku, którzy przyswoją sobie także inne 
umiejętności: negocjacji, radzenia sobie z kon-
kurencją, sprawnego poruszania się w gąszczu 
zmieniających się przepisów, w świecie podat-
ków. Warto także otworzyć się na nowe tech-
nologie, na nowe sposoby komunikacji, jakie 
stwarza internet. Jak w każdej sferze biznesu 
– także i w tej – najważniejszy zawsze będzie 
klient – a w tym przypadku pacjent, który ma-
jąc wybór będzie kierował się dobrą marką, 
konkurencyjną ceną i poświadczoną wysoką ja-
kością usług. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa to ogrom-
ny potencjał. I każdy, kto rozpoczyna własną 
działalność gospodarczą, pracę „na własny ra-
chunek” - staje się częścią tego świata. Można 
w nim stać się panem własnego losu – i spró-
bować powalczyć o coś więcej niż przetrwanie.
Dostrzec swoją szansę na sukces. I – wygrać.

mo..
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OGŁOSZENIE

Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działający przy  
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

serdecznie zaprasza do udziału w 
III Regionalnej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej  

na temat „Uzależnienie – fakty i mity”, 
która odbędzie się w dniu 05.11.2013 r.  

o godzinie 10.00 
w Ośrodku Kształcenia Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych  

w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Konferencji.
Liczba miejsc ograniczona do 120 uczestników. Uczest-

nictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają certyfikat. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: szpital_spec_psych_piel@poczta.onet.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa oraz program Konferencji są dostępne na stronie internetowej  
www.izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Danuta Ziółkowska

Konkursy   czerwiec- wrzesień 2013
SP Szpital Kliniczny Nr 1 Zabrze
1. Pielęgniarka Oddziałowa  Głównej Izby Przyjęć       Elżbieta Kwiatoń
2. Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału Ogólnopediatrycznego       Bożena Urbaniak
2. Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału Endokrynologii Dzieci      Iwona Kubiak
4. Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału Nefrologicznego 
    z Pododdziałem  Dializoterapii     Jolanta Dymińska
5. Pielęgniarka Oddziałowa Poradni Specjalistycznych      Wioletta Czarnobaj
SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach
1. Naczelna Pielęgniarka      Beata Zielińska
 
SP szpital Kliniczny nr 7 SUM w Katowicach
1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii   Bogumiła Kamińska  
 
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
1. Naczelna Pielęgniarka      Aneta Wąsek
2. Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego      Ewa Świderska
3. Pielęgniarka Oddziału Neurologii      Małgorzata Olszyk
4. Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii  Mariola Pułka

PZZOZ Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Będzinie
1. Naczelna Pielęgniarka        Romana Kazibudzka
 
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
1. Pielęgniarka Oddziałowa Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc
    oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia      Anna Larysz
2. Pielęgniarka Oddziałowa Kardiochirurgii, Transplantacji Serca 
    i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia              Monika Parys
3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Serca  i Naczyń  
    oraz Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ciężkiej 
4. Niewydolności Krążeniowo Oddechowej       Czapla Krystyna
5. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego - B         Szymaniak Beata
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Projekt "Ospa Wietrzna"

Dr Bogusława Serzysko 
Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji  

Zawodów Pielęgniarki i Położnej

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie już po raz drugi podjęła się 
organizacji projektu  pt. "Zdrowy Przedszkolak". W tym roku do projektu włączyła się 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach. 

Celem projektu  była szeroko pojęta 
edukacja rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnym , dotycząca chorób zakaźnych a 
konkretnie – ospy wietrznej. W projekcie 
tym wziął udział Zespół ds. Promocji Zawo-
dów Pielęgniarki i Położnej przy OIPiP, który 
objął edukacją 9 przedszkoli naszego woje-
wództwa. Odwiedziliśmy: Rybnik, Jastrzębie 
Zdrój, Zawiercie, Racibórz, Rudę Śląską, Gli-
wice, Sosnowiec, Zabrze, Mikołów.

Zachorowania na ospę wietrzną  naj-
częściej dotyczą grupy wiekowej 2-5 lat. W 
trakcie naszych spotkań okazało się, że nie-
stety, dość często wielu rodziców  nie zdawa-
ło sobie sprawy z przebiegu i powikłań, które 
mogą wystąpić u dzieci po przechorowaniu 
ospy. 

Na początku, każdego spotkania w 
przedszkolu, szczegółowo przedstawiono ro-
dzicom cel wizyty naszego zespołu. Następ-
nie wygłoszono wyczerpujący wykład o ospie 

wietrznej - w którym zawarto:

-  przyczyny oraz objawy ospy wietrz-
nej, przebieg ospy wietrznej, czy ospa 
wietrzna może być groźna – powikła-
nia;

-  statystyki regionalne (liczba zachoro-
wań na ospę wietrzną w danym regio-
nie, statystyki PZH);

-  jak można uchronić dziecko przed ospą 
wietrzną? (schemat szczepienia, do-
godne terminy na podanie szczepienia, 
zalecenia ekspertów, argumenty za 
podjęciem szczepieniem dla rodziców). 

Rodzice z zainteresowaniem wysłucha-
li zaprezentowanego materiału. W trakcie 
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spotkań mieli okazję do zadawania pytań, 
wyjaśniania wątpliwości. Rodziców najczę-
ściej  nurtowało pytanie : czy warto szczepić 

swoje dzieci przeciwko ospie, jak izolować je 
od otoczenia, kiedy dziecko może udać się 
po przebytej ospie do przedszkola.

Podsumowaniem spotkania było prze-
prowadzenie ankiety, którą wypełniali ro-
dzice. Ankieta była anonimowa, składająca 
się z siedmiu pytań. Każdy obecny rodzic w 
tej ankiecie miał okazję do wyrażenia swo-

jej opinii dotyczącej przeprowadzonego spo-
tkania, oceny wiedzy osoby przekazującej tę 
wiedzę oraz czy udało się zmienić zdanie do-
tyczące stosowania szczepień przeciwko tej 
chorobie zakaźnej.   

Niemal w każdym przedszkolu po zakoń-
czeniu prelekcji odbywały się indywidualne 
konsultacje dla rodziców, które dotyczyły po-
rad i wskazówek do dalszego postępowania 
z dzieckiem już zarażonym ospą. Wyjaśniali-
śmy także  co należy zrobić w chwili wystą-
pienia powikłań. 

Z uwag zgłaszanych przez rodziców wy-
suwają się pozytywne wnioski, które utwier-

dzają w przekonaniu, że warto organizować 
takie spotkania, ponieważ nie zawsze wiedza 
rodzica jest pełna czy wyczerpująca w tema-
tyce   chorób wieku dziecięcego.

Po spotkaniu rodzice otrzymywali bro-
szurę edukacyjną dotyczącą ospy wietrz-
nej. Dzięki niej  w chwili zachorowania przez 
dziecko na ospę, będą mieli możliwość się-
gnięcia po rzetelne informacj. Na końcu bro-
szury istnieje lista artykułów naukowych do-
tyczących ospy wietrznej.

Jeżeli tylko  będzie  możliwość w przy-
szłym roku, z pewnością  powtórzymy tę nie-
wątpliwie potrzebną akcję, bowiem jest ona 
cenna nie tylko dla profilaktyki chorób dzie-
cięcych, ale ma również wpływ na zmniej-
szenie na zachorowalności wśród naszych 
małych pociech. 

Co warto podkreślić, zespół miał okazję 
do pokazania roli pielęgniarki - jako eduka-
tora zdrowotnego. Być może, wśród małych 

pociech rośnie osoba, która w przyszłości 
stanie przy łóżku pacjenta – właśnie  jako 
pielęgniarka. 

W dzisiejszych czasach edukacja zdro-
wotna ma bardzo istotny wpływ na jakość 
życia zarówno dla człowieka chorego jak i 
zdrowego. Tę rolę – edukatora i propagato-
ra, pełni pielęgniarka, która doskonale rozu-
mie potrzeby potencjalnych pacjentów. 

Bardzo chciałabym podziękować wszyst-
kim Dyrektorom przedszkoli za umożliwie-
nie organizacji spotkań, które pozwoliły nam 
na przeprowadzenie działań edukacyjnych. 
Dzięki tym spotkaniom udało się zwiększyć 
świadomość wśród licznej grupy rodziców na 
temat ospy wietrznej.
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Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy  
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa  

Pielęgniarskiego w Katowicach 

12 września 2013r. odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Śląskiego  
Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
Zjazd otworzyła p. dr n.med. Grażyna Franek 
– Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego, Oddziału w Katowicach w XV i 
XVI kadencji (2005 – 2013).
Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Pielęgniar-
skiego Pani Przewodnicząca przywitała zapro-
szonych Gości: p.dr Mariolę Bartusek – Prze-
wodniczącą ORPiP w Katowicach, p.mgr Grażynę 
Bonek-Wytrych – Urząd Marszałkowski, p.dr 
Grażynę Kruk-Kupiec ,p.mgr Marię Labus - 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Katolic-
kich,  p. mgr Danutę Szopę - Kanclerz Wyższej 
Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie 
Górniczej - p.mgr Krystynę Łukasz-Paluch,  
p. dr Stanisława Gołbę – PTL, p.mgr Miro-
sławę Malarę -  Przewodniczącą Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych, Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego,  p. dr 
Beatę Ochocką – Konsultanta Krajowego w 
dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologiczne-
go, p.mgr Annę Stachulską – Przewodniczą-
cą Polskiego Towarzystwa Położnych, p. mgr 
Halinę Synakiewicz - Przewodniczącą ORPiP 
w Częstochowie, p.mgr Małgorzatę Szwed – 
Przewodniczącą Beskidzkiej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Bielsku Białej, p.dr  Marię 
Trzeciak - Prodziekan Zamiejscowego Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu w Tychach, Śląska Wyższa 
Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach.  Dyrektorów Placówek i Pielę-
gniarki Naczelne: p.mgr Barbarę Koleżyńską 
- z-cę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpi-
tal Wielospecjalistyczny w Jaworznie, p.mgr  
Czesławę Brylak-Kozdraś Dyrektora ZLA Kato-
wice, p. mgr Danutę Sternal- Szpital Kolejo-

wy Wilkowice, p. mgr Anielę Mainka- Szpital 
Racibórz, p.mgr Janinę Wojtczak- ZWPS Kato-

wice oraz nestorki pielęgniarstwa: p. Elżbietę  
Ordon i p. Janinę Całus.
Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Grażyna 
Franek  na temat hasła ICN- Milenijne Cele 
Rozwoju, Niwelowanie Różnic (Millennium De-
velopment Goals (MDG), , które 189 członków 
ONZ zobowiązało się osiągnąć w ramach Projek-
tu Milenijnego ONZ). Główne tematy to:  roz-
wijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa 
w sprawach rozwoju,  zapewnienie równowagi 
ekologicznej środowiska,  zwalczanie HIV/AIDS 
i innych chorób,  poprawa stanu zdrowia kobiet 
ciężarnych i położnic,  zmniejszenie wskaźnika 
umieralności dzieci, wspieranie zrównoważenia 
w prawach kobiet i mężczyzn oraz wzmocnie-
nie pozycji kobiet, zapewnienie powszechnego 
nauczania na poziomie podstawowym, zlikwi-
dowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
Pani dr Grażyna Franek wręczyła zaproszonym 
gościom i delegatom wydaną z okazji XVII 
Zjazdu PTP monografię autorstwa: dr n. med.  
Grażyny Anny Franek i mgr Anety Trzcińskiej za-
tytułowaną „56 Lat Polskiego Towarzystwa  
Pielęgniarskiego w województwie ślą-
skim 1957-2013”, której recenzji podjęły się:  
p. prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska – 
Kułak - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego 
UMB i p. prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska 
- Kierownik Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa i 
Dydaktyki Medycznej, Dziekan Wydziału Pie-
lęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.
Następnym punktem  Zjazdu  było wręczenie  
odznaczeń i wyróżnień.
Odznaki ICN za działalność naukową na 
rzecz PTP  otrzymali: p. Mariola Bartusek,  
p. Anna Grelowska, p. Wiesława Kołodziej, p. 
Aneta Trzcińska, p. Tomasz Iwański, p. Halina 
Synakiewicz, p. Małgorzata Szwed.
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Odznaki Ministra Zdrowia za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia otrzymały: p. Danuta Broncel 
-Czekaj, p. Anna Głos, p. Sylwia Krybus, p. 
Małgorzata Rochel, p. Irena Sikora-Mysłek, p. 
Beata Wysoczańska-Skroban. 
Wpisem do Księgi Pielęgniarek Zasłużo-
nych dla Rozwoju Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego i Pielęgniarstwa na Śląsku i 
Zagłębiu wyróżniona została: p. Maria Żalińska 
z Jaworzna.

Pani Przewodnicząca Zarządu Głów-
nego PTP dr n. med. Maria Cisek, wrę-
czyła dyplomy wyróżniającym się w swo-
jej działalności Kołom Terenowym oraz 
Przewodniczącym Kół Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego na Śląsku. Honorowe dy-
plomy otrzymały  dr n. med. Grażyna Fra-
nek - Przewodnicząca ZO PTP w Katowicach,  
 mgr Danuta Rudzka  - Cesarz – v-ce - Prze-
wodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Katowi-
cach,  mgr Anna Grelowska – v-ce Przewod-
nicząca Zarządu Oddziału PTP w Katowicach,  
mgr Anna Głos - Sekretarz ZO PTP,  mgr Anna 
Hechmann – Skarbnik ZO PTP w Katowicach, 
mgr Krystyna Klimaszewska - Przewodnicząca 
KT PTP Racibórz,  mgr Anna Kępka - Przewod-
nicząca PTP Jaworzno,  mgr Danuta Broncel – 
Czekaj - Przewodnicząca  KT PTP Siemianowice 
Śląskie,  mgr Zofia Prażak – Przewodnicząca 
KT PTP przy SPSKiM Katowice, mgr Iwona 
Woźniak - Członek KT PTP SPSKiM Katowice,  
mgr Irena Sikora – Mysłek - Przewodnicząca 
KT PTP Częstochowa.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście wśród 
nich dr Mariola Bartusek  kierując słowa po-
dziękowań i gratulacji do Przewodniczącej 
ZO PTP. W swoim wystąpieniu wspomniała 
„Dziękuję jako koleżanka, jako studentka – 
dlatego, że wiele się od Ciebie Grażynko na-
uczyłam. Chciałabym aby tak prężnie działał 
zarówno Samorząd jak i PTP do końca swoich 
dni. Nie ma pielęgniarstwa bez nauki, nie ma 
nauki bez pielęgniarstwa. Dziękuję…” Dzięku-
jąc za miłe słowa dr Grażyna Franek  zazna-
czyła,” iż bez Samorządu nie zrobilibyśmy tyle, 
ile zdołaliśmy zrobić. Dziękuję, że mogliśmy 
pokazać środowisku, że pójście razem pozwala 

nam więcej zrobić dla nas wszystkich. Jeżeli 
nie będziemy mieć tej świadomości, że wspól-
ne działanie będzie nas wzbogacało i będzie 
przekładało się na lepsze przekształcanie rze-
czywistości to pójdziemy małymi kroczkami…. 
Wszystkim dziękuję za słowa uznania..  Po-
wiem jedno – nie byłoby dzisiaj tylu osiągnięć 
w PTP w Oddziale Śląskim gdyby nie moje ko-
leżanki, gdyby nie przewodniczące Kół Tere-
nowych… Praca z każdą z Was była dla mnie 
ogromną satysfakcją, wielką przyjemnością… 
Dr n. med. Grażyny Franek odebrała liczne po-
dziękowania, gratulacje, kwiaty za rzetelne i 
profesjonalne  Przewodniczenie Polskiemu To-
warzystwu Pielęgniarskiemu na terenie Śląska. 
W drugiej części Zjazdu   przystąpiono do wy-
borów.
Do Zarządu Oddziału PTP XVII Kadencji wy-
brani zostali (kolejność wg ilości uzyskanych 
głosów): Grażyna Franek, Danuta Rudzka 
 – Cesarz, Aneta Trzcińska, Danuta Broncel 
– Czekaj, Wiesława Kołodziej, Krystyna  
Klimaszewska, Irena Sikora – Mysłek, Zofia 
Prażak, Anna Kępka, Tomasz Iwański,  
Małgorzata Rochel, Iwona Woźniak, Sylwia  
Krybus, Anna Głos, Maria Urbańska – Grzegorzek. 
Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: 
Małgorzatę Brol, Małgorzatę Wolińską, Irenę 
Szołtysek. 
Nowo wybraną Przewodniczącą Śląskie-
go Oddziału PTP została – Krystyna  
Klimaszewska. W swoim wystąpieniu podzię-
kowała za wybór i deklarowała kontynuowanie 
działalności ZO PTP nakreślonej przez poprzed-
ni Zarząd i  Przewodniczącą.
Delegatami na XVI Zjazd Krajowy PTP zo-

stali:Grażyna Franek, Anna Grelowska, Danu-
ta Rudzka – Cesarz, Krystyna Klimaszewska, 
Zofia Prażak, Anna Kępka, Maria Urbańska – 
Grzegorzek, Tomasz Iwański, Danuta Broncel 
 – Czekaj, Aneta Trzcińska, Irena Sikora – 
Mysłek, Małgorzata Rochel, Sylwia Krybus,  
Beata Wysoczańska – Skroban, Ewa Perończyk, 
Iwona Woźniak, Wioleta Płócienniczak, Wiesława 
Kołodziej, Małgorzata Pieńkos, Michał Mroczek.

Aneta Trzcińska
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  

ZK przy SPSKiM
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Oni już się zaszczepili – a Ty?

W sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną występuje w naszym klimacie   to-
warzysząca ludziom od zarania dziejów – grypa.

Pierwsze wzmianki o niej można znaleźć u Hipokratesa, a pandemie grypy po raz 
pierwszy odnotowano w wieku XVI.

Zakażenie wirusem grypy następuje drogą 
kropelkową poprzez wdychane powietrze, ka-
szel lub też drogą kontaktów pośrednich. Oso-
ba zakażona (nawet bezobjawowo) przez około 
5 dni jest źródłem zakażenia dla swojej rodzi-
ny, współpracowników i znajomych.

Przechorowanie grypy może skutkować cięż-
kimi powikłaniami: zapaleniem płuc i oskrzeli, 
zapaleniem ucha i zatok, a nawet zapaleniem 
mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. 
Powikłania po przebytej grypie dotyczą 6% 
chorych, mogą pojawić się w okresie około 2 
tygodni od zachorowania. Najbardziej zagrożo-
ną powikłaniami populacją są osoby po 65 roku 
życia, osoby cierpiące na choroby przewlekłe 
oraz dzieci do 4 roku życia.

Zgodnie z wytycznymi Komitetu Doradcze-
go ds. Szczepień (ACIP) WHO, wyodrębniono 
grupy osób dorosłych szczególnie narażonych 
na występowanie powikłań grypy:
	osoby chore na przewlekłe choroby układu 

sercowo-naczyniowego lub oddechowego, 
w tym astmę;

	osoby po 65. roku życia (w USA i Europie 
przyjmuje się granicę 50 r.ż.);

	osoby po przeszczepie organów;
	osoby wymagające intensywnego leczenia 

lub hospitalizacji z powodu przewlekłych 
schorzeń metabolicznych (szczególnie 
cukrzycy), niewydolności 
nerek, hemoglobinopa-
tii, obniżonej odporności, 
chorób nowotworowych;

	osoby ze schorzeniami 
mogącymi prowadzić do 
upośledzenia funkcji od-
dechowych lub zwiększa-
jącego ryzyko zachłyśnię-
cia;

	kobiety w ciąży – wytycz-
ne przyjęte przez towa-
rzystwa naukowe w USA 
i Europie, a także Polskie 
Towarzystwo Ginekolo-
giczne rekomendują poda-
wanie szczepionki przeciw 
grypie kobietom w ciąży;

 mgr  Katarzyna Błotny
SP ZLA „Moja Przychodnia” 

w Katowicach

mgr Lidia Kulawik  
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego,
SP ZLA „Moja Przychodnia” w Katowicach

	pensjonariusze zakładów opieki zdrowot-
nej, zakładów dla przewlekle chorych i do-
mów spokojnej starości.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegawczą 
przed zachorowaniem lub znacznie łagodzą-
cą jego skutki jest zastosowanie szczepionki. 
Warto więc uodpornić się szczepieniem przeciw 
grypie, aby jej uniknąć. Szczepienie inaktywo-
waną szczepionką zabezpiecza przed zachoro-
waniem na grypę w 70-90% dzieci i dorosłych 
poniżej 65 r.ż. W przypadku osób powyżej 65 
roku życia skuteczność szczepienia jest mniej-
sza, głównie z powodu osłabienia funkcji ukła-
du immunologicznego. 
Skuteczność szczepienia jest zależna także od:
	odporności szczepionej osoby;
	stopnia pokrewieństwa/dopasowania 

szczepów wirusa grypy, będących składni-
kami szczepionki do szczepów krążących 
w populacji i wywołujących zachorowania 
w danym sezonie epidemicznym;

	typu/podtypu wirusa grypy, okresu czasu, 
który minął od szczepienia przeciwko gry-
pie do kontaktu szczepionej osoby z wiru-
sem.

Ważność szczepionki przeciw grypie trwa je-
den rok, gdyż skład szczepionki jest co roku 
zmieniany zgodnie z zaleceniami Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO). Ma to na celu dosto-

sowywanie jej do szczepu wiru-
sa, który najprawdopodobniej 
pojawi się w najbliższym sezo-
nie grypowym. Aby zapewnić 
ciągłość ochrony przed zachoro-
waniem, należy zatem szczepić 
się przeciw grypie co roku. 

Szczepienia przeciwko grypie 
zmniejszają częstość występo-
wania powikłań i ciężkiego prze-
biegu choroby, co przekłada się 
na ograniczenie kosztów lecze-
nia, a także kosztów społecz-
nych i ekonomicznych. 

Osoby z podwyższonego ry-
zyka powinny być zaszczepione 
przed każdym sezonem epide-
micznym.
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Szczepienia przeciwko grypie, zgodnie z 
Programem Szczepień Ochronnych obo-
wiązującym w Polsce, zalecane są szcze-
gólnie: 
	przewlekle chorym (astma, cukrzyca, nie-

wydolność układu krążenia, oddychania, 
nerek); 

	w stanach obniżonej odporności,
	osobom w wieku powyżej 55 lat,
	pracownikom ochrony zdrowia,
	pracownikom szkół, handlu, transportu 

oraz innym osobom narażonym na kon-
takty z dużą liczbą ludzi.

Z powodów epidemiologicznych szczepie-
nie przeciw grypie zalecane jest osobom, które 
ze względu na charakter wykonywanej pracy 
mogą przenosić grypę na osoby z podwyższo-
nego ryzyka lub osoby zdrowe, które mogą sta-
nowić źródło zakażenia dla tych osób:
	pracowników ochrony zdrowia: lekarzy, 

pielęgniarek i pozostałego personelu za-
kładów opieki zdrowotnej, szpitali oraz 
pogotowia ratunkowego;

	pracowników pomocy społecznej;
	pracowników domów spokojnej starości 

oraz innych placówek sprawujących opie-
kę nad pensjonariuszami (także dziećmi), 
zarówno w zakładach opieki stacjonarnej 
jak i w środowisku zamieszkania;

	domowych opiekunek dzieci w wieku poni-
żej 60 miesiąca życia;

	członków rodzin osób należących do grup 
podwyższonego ryzyka;

	pracowników służb publicznych
Szczepienia przeciwko grypie są często fi-

nansowane przez pracodawców lub organy sa-
morządu terytorialnego. Mimo tego poziom wy-
szczepialności w Polsce nie jest zadawalający 
w porównaniu z innymi krajami. Wpływa na to, 
zdaniem niektórych ekspertów, brak zrozumie-
nia potrzeby szczepienia przeciw grypie wśród 
pacjentów i lekarzy, brak świadomości zagroże-
nia, jakie niosą za sobą powikłania pogrypowe, 
a także ogólny brak przekonania o skuteczności 
szczepień wbrew dostępnej wiedzy medycznej. 

Z tego też powodu podejmowane są różne 
społeczne inicjatywy mające na celu popra-
wę wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, 
zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka, ta-
kie jak np. Ogólnopolski Program Zwalczania 
Grypy zainicjowany przez grupę niezależnych 
ekspertów medycznych przy poparciu naj-
ważniejszych instytucji działających na rzecz 
poprawy zdrowia publicznego – Ministerstwa 
Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publiczne-
go – PZH oraz takich organizacji jak Naczelna 
Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych, 9 towarzystw medycznych, 4 organi-

zacji zrzeszających pracodawców oraz związki 
samorządów.

W Katowicach od lat Władze Miasta 
przywiązują dużą wagę do walki z grypą 
finansując szczepienia dla populacji z naj-
wyższego ryzyka, tj.: 
	dzieci z domów dziecka i ośrodków wycho-

wawczych, 
	mieszkańców Katowic powyżej 65 roku, w 

tym mieszkańców domów opieki społecz-
nej i podopiecznych zakładów pielęgna-
cyjno-opiekuńczych.

Szczepienia przeciwko grypie są również 
corocznie finansowane przez Urząd Miasta dla 
wszystkich mieszkańców Katowic, w ramach 
ogólnie dostępnych akcji profilaktycznych, np. 
„Dzień Promocji Zdrowia”. 

W działaniach tych uczestniczy od wie-
lu lat Samodzielny Publiczny Zakład Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego w Katowicach 
„Moja Przychodnia”, wykonując rocznie 
ok. 1500-1800 szczepień zalecanych prze-
ciwko grypie. Zespoły lekarsko-pielęgniar-
skie przeprowadzają szczepienia nie tylko 
w Przychodniach, ale także podczas akcji 
wyjazdowych, w Placówkach Opiekuńczo-
-Wychowawczych dla dzieci oraz w Do-
mach Pomocy Społecznej i w Placówkach 
Opiekuńczych dla dorosłych.

Programem Profilaktyka i Promocja Zdrowia 
dla miasta Katowice, objęci są między innymi 
podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Zaci-
sze”, którzy od 7 lat są szczepieni przeciw gry-
pie. Koordynująca akcją szczepień w DPS „Za-
cisze”, Pani mgr Halina Frey powiedziała nam, 
„niezmiernie istotnym elementem profilaktyki 
u osób starszych są szczepienia przeciw gry-
pie, z uwagi na uniknięcie zaostrzenia objawów 
chorób współistniejących. W bieżącym roku 
85 pensjonariuszy po 65 r.ż. wyraziło zgodę i 
poddało się szczepieniu przeciw grypie. Dzię-
ki szczepieniom obserwujemy u mieszkańców 
spadek zachorowalności na grypę, co przekłada 
się na zmniejszenie kosztów leczenia i opieki.”
Literatura u autorek
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Integracja nie boli

mgr Laura  Tomkiewicz – Montowska
 NZOZ Przychodnia Lekarska MEDICOR Chorzów

Niepełnosprawność jest jednym z większych problemów współczesnego świata.  
Trudno zebrać dokładne dane na temat częstości jej występowania. Zgodnie z szacun-
kami ONZ 10 % ludności globu ziemskiego jest dotknięta niepełnosprawnością. 

Raport końcowy przygotowany przez Spe-
cjalnego Sprawozdawcę ds. Praw Człowieka  i 
Niepełnosprawności  zauważa, że: „w większo-
ści krajów, co najmniej 1 osoba na 10 cierpi na 
niedomagania fizyczne, psychiczne lub senso-
ryczne, i co najmniej 25% całej populacji jest 
dotkniętych niepełnosprawnością”.  

Obecnie w Polsce liczbę niepełno-
sprawnych szacuje się na około 14% po-
pulacji. Nie wyłoniono jednak z tej gru-
py dzieci, młodzieży, ani dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.  Należy 
podkreślić, że na samym Górnym Śląsku liczba 
osób niepełnosprawnych sięga 10%,  a co gor-
sza wykazuje tendencję wzrostową.  

Czym zatem jest niepełnosprawność in-
telektualna i jak brzmi definicja omawianego 
problemu? 

 Według definicji WHO:
”upośledzenie umysłowe wyraża się w 

istotnie niższym od przeciętnej ogólnym 
poziomie funkcjonowania intelektualnego 
i zaburzeniach w procesie dojrzewania, 
uczenia się przystosowania społecznego. 
Społeczne przystosowanie jest warun-
kiem rozstrzygającym o stwierdzeniu nie-
dorozwoju umysłowego w wieku dojrza-
łym, kiedy to zwraca się uwagę, w jakim 
stopniu człowiek będzie zdolny do samo-
dzielnego stanowienia o sobie, utrzyma-
nia siebie i wywiązania się z odpowie-
dzialności wobec poszczególnych osób i 
grupy społecznej w której przebywa”.

Grupę czynników wywołujących ten rodzaj 
niepełnosprawności można podzielić na czyn-
niki genetyczne i czynniki pochodzenia egzo-
gennego. 

Do czynników genetycznych zaliczamy cho-
roby spowodowane przez szkodliwe geny lub 
tzw. aberracje chromosomalne.

Czynniki pochodzenia egzogennego można 
podzielić dodatkowo na trzy podgrupy:

• czynniki działające przed urodzeniem  

–  choroby, na które chorowała matka w 
okresie ciąży, konflikt serologiczny;

• czynniki działające w okresie porodu: 
uraz porodowy – mechaniczny, niedotle-
nienie;

• czynniki działające po urodzeniu się dziec-
ka – stan po zapaleniu opon mózgowych, 
sepsa, zatrucie np. ołowiem, tlenkiem 
węgla, urazy głowy itd.

Od 1 stycznia 1968 roku w Polsce obowią-
zuje czterostopniowa skala niepełnosprawności 
intelektualnej (upośledzenia umysłowego): 
1. stopień lekki - rozwój tych osób we 

wczesnych latach życia przypomina roz-
wój dzieci  w normie intelektualnej. Uczą 
się one komunikowania z otoczeniem oraz 
dbania o siebie.  Występują  zaburzenia: 
koncentracji uwagi, krótko- i długotrwa-
łej pamięci, myślenia abstrakcyjnego, ce-
lowego działania - wymagającego czasu 
na zrozumienie celowości wykonywanych 
czynności oraz wykorzystania intuicji 
w procesie kojarzenia. Podobnie jak  w 
przypadku dorosłych w normie intelek-
tualnej, także dorośli niepełnosprawni w 
stopniu lekkim są w stanie żyć i pracować 
w społeczeństwie. Ci, którzy są dobrze 
przystosowani, integrują się ze społeczno-
ścią ludzi zdrowych. Ta zdolność do przy-
stosowania się manifestuje się wytrwało-
ścią, zadowoleniem z życia, wiarą w siebie, 
szacunkiem dla przełożonych (np. w pra-
cy), właściwym zachowaniem w pracy. W 
dorosłym życiu  wymagają w dalszym ciągu 
pomocy, szczególnie w sytuacjach streso-
wych. 

2. stopień umiarkowany - w tej grupie 
znajdują się osoby, których rozwój zatrzy-
mał się na poziomie rozwojowym dzie-
ci w młodszym wieku. Rzadko opanowują 
oni materiał dydaktyczny przekraczający 
treści programowe szkoły podstawowej.  



29

Wydają się oni być nieświadomymi spo-
łecznych możliwości oraz mają trudności 
w zaspokajaniu swoich potrzeb. Wymagają 
stałej obecności innych osób na przestrze-
ni swojego życia. Mając jednak stworzone 
odpowiednie warunki bytowe (zakład pracy 
chronionej) mogą oni w miarę niezależnie 
żyć i funkcjonować w społeczeństwie. 

3. stopień znaczny – ten rodzaj niepełno-
sprawności jest zwykle rozpoznawalny już 
w chwili urodzenia, gdyż towarzyszą mu 
często dodatkowe zaburzenia w stanie 
zdrowia, powodujące potrzebę korzystania 
z ciągłej opieki. Mowa jako narzędzie ko-
munikacji nie rozwija się wcale lub rozwija 
się w bardzo małym stopniu, a sprawność 
motoryczna osiąga niski poziom. Za pomo-
cą odpowiedniego treningu można nauczyć 
osoby dotknięte tym zaburzeniem pewne-
go zakresu samoobsługi. Mogą oni nauczyć 
się ubierać i rozbierać, samodzielnie jeść, 
myć ręce  i twarz, korzystać z toalety. Pod 
kontrolą innych osób mogą również wyko-
nywać proste zadania.

4. stopień głęboki – głęboka niepełno-
sprawność intelektualna jest najcięższym 
stopniem upośledzenia, charakteryzującym 
się defektywnością prawie we wszystkich 
sferach rozwoju. Występują poważne zabu-
rzenia w stanie zdrowia oraz wady analiza-
torów. Dodatkowo brak mobilności i mini-
malna zdolność do komunikacji powodują, 
że w  najlepszym wypadku ich osiągnięcia 
są niskie i ograniczają się zwykle do pod-
stawowych czynności samoobsługowych.

• Znajomość problemów osób niepełno-
sprawnych często ma charakter po-
wierzchowny, kształtowany przez obie-
gowe i stereotypowe opinie. W odbiorze 
społecznym decydujące znaczenie mają 
widoczne oznaki kalectwa i tu często 
uwaga skierowana jest na te najbar-
dziej widoczne. Taki punkt widzenia nie-
wątpliwie wpływa na postrzeganie  nie 
tego co wartościowe, ale na podkreśla-
nie  słabości  i ograniczeń. O ile jednak 
niepełnosprawności sensoryczne czy 
ruchowe są lepiej tolerowane, to nie-
pełnosprawność intelektualna nadal bu-
dzi wiele kontrowersji i jest powodem 
marginalizacji. Konsekwencją jest po-
mijanie możliwości i zdolności adapta-
cyjnych tych ludzi. Problem adaptacji w 
środowisku dotyczy większości osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Dys-

kryminacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną nie jest zjawiskiem nowym, 
a badania wskazują,  że osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną  odbierane 
są jako słabe, lękliwe, niepewne siebie, 
wycofujące się i ogólnie niezadowolone 
ze swego życia. Wszelkie ograniczenia 
funkcjonowania w sferze psychofizycz-
nej powodują postrzeganie niepełno-
sprawnych intelektualnie nie jako po-
tencjalnych partnerów, ale jako grupę 
niezdolną do samodzielnego i twórczego 
życia:  grupę, która wymaga stałej opieki 
i pomocy w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb.  

• Integracyjny model życia pojawia się 
wraz ze wzrostem wykształcenia. Im 
wyższe wykształcenie, tym wyższa 
świadomość społeczna, i tym samym, 
silniejsze postawy akceptujące osoby 
niepełnosprawne intelektualnie. Wokół 
niepełnosprawności intelektualnej roz-
tacza się często atmosferę niedomówień  
i wstydliwych przemilczeń. Ta nieumie-
jętność znalezienia się  w kontaktach z 
osobami niepełnosprawnymi intelektual-
nie rodzi dystans wprost proporcjonalny 
do stopnia niepełnosprawności.

• Dominujący we współczesnej cywiliza-
cji kult zdrowia, piękna, inteligencji i 
sukcesu sprawia, że wszyscy, którzy od 
tego wzorca odbiegają, bywają naraże-
ni na różnego stopnia uprzedzenia czy 
dyskryminację. Postawy takie są najczę-
ściej efektem braku kontaktów z oso-
bami niepełnosprawnymi intelektualnie 
i braku wiedzy o przyczynach, istocie i 
konsekwencjach ich niepełnosprawno-
ści, a także rzeczywistych możliwościach 
i mocnych stronach tych osób. 

• Podsumowując, należy podkreślić, iż 
determinantami prawidłowego 
funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych  intelektualnie w społe-
czeństwie są wartości takie jak tole-
rancja  i szacunek dla odmienności, 
wypracowanie alternatywnej wizji 
sukcesu życiowego, opartego na 
empatii i prawidłowych relacjach z 
innymi ludźmi. Uznać należy równość 
praw osób niepełnosprawnych, która po-
zwoli na pełne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym.

Literatura u autorki
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Zespół leczenia żywieniowego 

mgr Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego 

Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Zapobieganie i leczenie niedożywienia jest ważnym czynnikiem procesu leczenia, 
powoduje zmniejszenie chorobowości, skrócenie czasu pobytu chorego w szpitalu, 
wpływa korzystnie na psychikę chorego.

Według danych przedstawionych w licznych 
światowych publikacjach stan niedożywienia 
pacjentów hospitalizowanych nadal jest du-
żym i powszechnym problem. Niedożywienie 
w chwili hospitalizacji stwierdza się u ponad 
50% chorych, spośród których aż u 70% do-
chodzi do jego pogłębienia w trakcie pobytu 
w szpitalu.

Podawana dieta szpitalna, powinna zapew-
nić pacjentom odpowiednią ilości energii, biał-
ka i mikroelementów, powinna być uzupełnia-
na odżywkami przemysłowymi.

W dobie ekonomizacji wszystkich inicjatyw, 
zwłaszcza tak kosz-
townych jak lecze-
nie ciężko chorych, 
potrzeba obiektyw-
nych danych wska-
zujących na sku-
teczność, a czasem 
i opłacalność każ-
dego działania terapeutycznego. Odpowiednie 
i indywidualne dobranie żywienia ma nieoce-
niony wpływ na przebieg choroby oraz jakość 
i długość życia pacjentów.

Istotą żywienia 
chorych w placów-
kach ochrony zdro-
wia jest zagwaranto-
wanie diety zgodnej 
z aktualnym stanem 
pacjenta i zbliżonej 
do zbilansowanej 
diety zdrowego czło-
wieka.

Członkowie Zespo-
łów muszą posiadać 
odpowiednie kwali-
fikacje, ukończone 
kursy, szkolenia or-
ganizowane między 
innymi przez Towa-
rzystwa Naukowe 
potwierdzone certy-
fikatem. 

Skład i liczba członków będzie uzależniona od 
profilu i działalności danego szpitala.

W skład Zespołu żywieniowego wchodzi co 
najmniej jeden lekarz, pielęgniarka żywienio-
wa, dietetyk i farmaceuta.

Przewodniczący Zespołu jest zawsze lekarz 
specjalista (chirurgia ogólna, onkologia, in-
tensywna terapia, choroby wewnętrzne, pe-
diatria),służbowo podlega bezpośrednio Dy-
rektorowi. W celu realizacji zadań Zespołu 
współpracuje z Pełnomocnikiem Dyrektora 
d/s Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
Naczelną Pielęgniarką, Naczelnym Epidemio-
logiem, Kierownikiem Działu Żywienia, Kie-

rownikiem Działu 
Administracyjno-Go-
spodarczego, Kie-
rownikiem Apteki, 
Kierownikiem Labo-
ratorium, Kierowni-
kiem Działu Zamó-
wień Publicznych.

Pielęgniarka żywieniowa podlega służbowo 
Naczelnej Pielęgniarce, w zakresie zadań dia-
gnostyczno – terapeutycznych – przewodni-
czącemu Zespołu Leczenia Żywieniowego.

Do zadań pielęgniarki żywieniowej nale-
ży: nadzór nad zespołem pielęgniarskim 
szpitala w zakresie opieki nad pacjen-
tem objętym pozajelitowym leczeniem 
żywieniowym oraz z założonym central-
nym dostępem żylnym,planowanie i re-
alizacja programu opieki nad pacjentem 
i jego rodziną, przestrzeganie tajemnicy 
zawodowej i służbowej, stałe doskona-
lenie kwalifikacji zawodowych, udział w 
kursach, konferencjach, sympozjach. 

Pielęgniarka żywieniowa wykonuje swo-
je obowiązki na podstawie przepisów 
prawa:

	 Ustawy z dnia 5.07.1996 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej , z poz 
zm.

	 Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej.

W jednostkach szpitalnych w ,których 
pacjent jest hospitalizowany dłużej niż je-
den dzień musi być powołany Zespół Le-
czenia Żywieniowego.
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	Rozporządzenia Ministra Zdrowia i 
Opieki społecznej z dnia 2.09.1997 r. w 
sprawie zakresu i rodzaju świadczeń za-
pobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyjnych ,wykonywa-
nych przez pielęgniarki samodzielnie, 
bez zlecenia lekarskiego.

	Ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego, z poz.zm.

	Kodeksu Pracy

	Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pie-
lęgniarki i Położnej z dnia 9.12.2003 r.

	„Standardów żywienia pozajelitowego i 
żywienia dojelitowego” PZWL 2005.

	Regulaminów i zarządzeń wewnętrz-
nych obowiązujących w zakładzie opieki 
zdrowotnej.

Pielęgniarka żywieniowa ma uprawnienia do: 
samodzielnego podejmowania decyzji w za-
kresie realizacji kompleksowej opieki pielę-
gniarskiej osobom objętych leczeniem żywie-

niowym, informowania chorych o sposobie 
pielęgnowania, korzystania z dokumenta-
cji lekarskiej i wyników badań, podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.

Międzynarodowy Zespołów Ekspertów doko-
nał ujednolicenia definicji określających lecze-
nie żywieniowe:

• Zespół Żywieniowy: zespół wyspe-
cjalizowany w leczeniu żywieniowym, 
powołany w celu organizacji, prowa-
dzenia i nadzorowania leczenia żywie-
niowego, działający jako wydzielona 
jednostka organizacyjna szpitala, po-
radni, innego rodzaju działalności lecz-
niczej.

• Plan leczenia żywieniowego: doku-
ment opracowany na podstawie oceny 
żywieniowej przez zespół żywieniowy, 
określający cel i sposób realizacji tego 
leczenia. Plan obejmuje program le-
czenia żywieniowego, wybór dostępu 
do układu pokarmowego i /lub naczy-

niowego, zasady opieki nad cewnikiem 
i/lub zgłębnikiem, sposób podawania 
pokarmu, sposób monitorowania z ter-
minem badań kontrolnych, przewidy-
wany czas leczenia. 

• Program leczenia żywieniowego: 
dokument określający skład, sposób 
przygotowania do podania oraz meto-
dę i szybkość podawania mieszaniny 
odżywczej.

• Żywienie dojelitowe: podawanie 
energii, białka lub źródeł białka, elek-
trolitów, witamin, pierwiastków ślado-
wych i wody pod postacią diety prze-
mysłowej do przewodu pokarmowego. 
Żywienie dojelitowe może być pro-
wadzone drogą doustną lub poprzez 
dostęp sztuczny (zgłębnik, przetoka 
odżywcza) przy użyciu diet przemy-
słowych. W przypadku braku możli-
wości odżywiania dietą doustną zaleca 
się wytworzenie dostępu sztucznego 
(zgłębnik lub przetoka odżywcza).

• Żywienie pozajelitowe: podawanie 
energii, białka, elektrolitów, witamin, 
pierwiastków śladowych i wody droga 
dożylną (drogą żył obwodowych lub 
centralnych).

• Kompletne żywienie pozajelitowe: 
podawanie energii, białka, elektroli-
tów, witamin, pierwiastków śladowych 
i wody drogą dożylną.

• Niekompletne żywienie pozajelito-
we: żywienie pozajelitowe bez podaży 
jednego ze składników wchodzących w 
skład żywienia kompletnego.

• Przesiewowa ocena stanu odży-
wienia: działanie umożliwiające iden-
tyfikację osób o nieprawidłowym stanie 
odżywienia lub osób, u których istnieje 
znaczące ryzyko wystąpienia niedoży-
wienia oraz określenie wskazań do po-
głębionej oceny stanu odżywienia.

• Leczenia żywieniowe: medyczne 
postępowanie terapeutyczne obejmu-
jące ocenę stanu odżywienia, ocenę 
zapotrzebowania na substancje od-
żywcze, energię, zlecenie i podawanie 
diety o odpowiedniej wartości ener-
getycznej i udziale biała, niezbędnych 
kwasów tłuszczowych, elektrolitów, 
witamin, pierwiastków śladowych i 
wody w postaci zwykłych produktów 
spożywczych, płynnych diet doustnych 
lub sztucznego odżywiania, monitoro-
wanie stanu klinicznego i zapewnienie 
optymalnego wykorzystania wybranej 
drogi karmienia.

Literatura u autorki
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Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

„Włochy – jeden z najważniejszych punktów na kulturowej mapie Europy. To wyjątkowe 
miejsce, gdzie historia przypomina o sobie niemal na każdym kroku. Rzym, Wieczne Miasto – 
elegancki, wyrafinowany, perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość ze współczesną żywiołowością, 
pochłaniając turystę bez reszty.”

Dzień pierwszy.Zachęcone powyższą ofertą reali-
zujemy pomysł powstały na integracyjnym kuligu 
pielęgniarek i położnych. Wyjeżdżamy z Katowic do 
Włoch.Jedziemy przez Czechy. Pilot z ogromną wie-
dzą opowiada historie dynastii i ziem, które mijają za 
oknem autokaru. Historia wciąga, czas się nie dłuży.
Austria wita nas deszczem. Jedziemy przez wiele tu-
neli i zjeżdżamy z autostrady na postój – zmiana 
kierowców.
Dzień drugi. Godzina 5.30 jesteśmy już na postoju 
we Włoszech, szybkie śniadanie i dalej w drogę. Je-
dziemy do Wenecji.  Czekamy na wycieczkę z Polski 
(Gdańsk) i z Sotomarinopłyniemy tramwajem wod-
nym. 
Wenecja– miasto kanałów – słynąca od wieków z 
produkcji pięknego szkła.Nie ma w nim samocho-
dów, transport odbywa się drogą wodną, a uliczki 
można podzielić na wąskie i jeszcze bardziej wąskie. 
Nad kanałami rozpościerają się liczne mosty. Jeszcze 
tylko zdjęcia na moście westchnień i dalsze zwie-
dzanie: Plac św. Marka, Wieża Zegarowa i spacer w 
kierunku Ponte Rialto, asmak weneckich lodów nie 
do opisania – delicje…
Wracamy do przystani i płyniemy od 14.30 do 16.00 

do Sotomarino, skąd wyruszamy dalej.
Dojeżdżamy o 20.00  na nocleg w zajeździeEuro Ho-
tel Piavew Santo Stefano.
Obiadokolacja prawdziwie włoska, a potem odpoczy-
nek po podróży i dniu pełnym wrażeń. 
Dzieńtrzeci. 7.30 śniadanie i wyjazd do Asyżu, 
miejsca narodzin św. Franciszka i św. Klary. Za 
oknami autokaru zachwyca malownicza Umbria –je-
dyny w swoim rodzaju region w środkowych Wło-
szech, zwany często „zielonym sercem Italii”, grani-
czący na północy i zachodzie z Toskanią, na północy 
i wschodzie z Marchią i na południu z Lacjum. Jeden 
z niewielu włoskich regionów nie mających dostępu 
do morza.
O 8.10 wjeżdżamy do Asyżu gdzie zwiedzamy Ko-
ściół Santa Maria degliAngeli,Kościół św. Klary, Dom 
św. Franciszkaoraz Bazylikę św. Franciszka (ma dwa 
poziomy), kolebkę zakonu franciszkańskiego z od-
budowaną przez św. Franciszka kaplicą Porcjunkuli 
(cząsteczka).Jeszcze dla chętnych wejście na wzgó-

rze z ruinami zamku Rocca Maggiore wybudowanego 
przez księcia Spoleto. Ze szczytu wzgórza rozciąga 
się przepiękna panorama Asyżu.
14.30 –odjazd do Fiuggi – wypoczynkowej miejsco-
wości z ciepłymi źródłami,gdzie mamy nocleg w Ho-
telu Astoria prowadzonym przez włoską rodzinę.Po 
drodze zakupyw sklepie i jedziemy dalej.
W hotelu po obiadokolacji (zupa fasolowo-makaro-
nowa, schab z groszkiem, owoce, woda) idziemy na 
spacer po Fiuggi. Pora wracać – jutro jedziemy do 
Rzymu.
Dzień czwarty. Punkt 7.00 śniadanie i wyruszamy 
na dworzec metra, którym jedziemy do Koloseum. 
Wysiadamy. Jest 9.30, w Rzymie 31 stopni, my zwie-
dzamy z przewodnikiem Koloseum (oficjalnie w sta-
rożytności Amfiteatr Flawiuszów), a później Forum 
Romanum. O godz. 12.50 opuszcza nas przewodnik 
i mamy przerwę pod kolumną Marka Aureliusza do 
13.30 (na posiłeki na niepowtarzalne wsmaku lody, 
mmm…)
Lateran. Katedra św. Jana na Lateranie – katedra 
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Rzymu. Powstała w IV wieku, a obecny wygląd nada-
no jej w XVII w.Zabytkowy, pozłacany sufit (PirroLi-
gorio 1562), kosmateska posadzka, freski zdobiące 
ściany ilustrują historię bazyliki.
Tabernakulum (II połowa XIV w.) zdobione 12 mi-
niaturowymi freskami (Bari de Siena). Wyżej cenne 
pojemniki ze srebra zawierające relikwie głów św. 
Piotra i św. Pawła.
Pod tabernakulum ołtarz papieski (zbudowany w 
1367r. na życzenie Urbana V i odrestaurowany w 
1851r.), przed którym mszę św. odprawia tylko pa-
pież.
Święte Drzwi otwierane w Roku jubileuszowym.
Lewa strona Placu św. Jana – Święte schody – Scala 
Santa (28 stopni) wchodzi się wyłącznie na kolanach. 

Wg tradycji Jezus wszedł nimi do domu Piłata. Przy-
wiozła je z Jerozolimy do Rzymu cesarzowa Helena.
Kościół Matki Bożej Śnieżnej–zgodnie z przekazami 
w upalne lato 5 sierpnia352 r. na rzymskie wzgórze 
Eskwilin spadł śnieg. Wydarzenie to miały poprzedzić 
objawienia, w których Najświętsza Maryja ukazała 
się patrycjuszowi Janowi, wieszcząc mu, iż zostanie 
ojcem długo oczekiwanego potomka, w zamian za 
co ma ufundować świątynię oraz papieżowiLiberiu-
szowi, uprzedzając o prośbie o zgodę wystawienia 
kościoła. Znakiem miejsca, w którym ma zostać 

wzniesiona budowla miał być śnieg.
Wracamy. Jedziemy metrem do Anagnini, gdzie cze-
kają na nas kierowcy.
Jeszcze wizyta w sklepie i o 20.10 przyjeżdżamy do 
hotelu. Obiadokolacja o 20.30.
Pakujemy się, bo to ostatni nocleg.
Dzień piąty.7.00 śniadanie,8.00 wyjazd do Wa-
tykanu. Na wejście czekamy w kolejce 40 minut. 
Wchodzimy za mury Watykanu i mamy czas wolny 
do 12.00. 

Zwiedzanie od 12.00 do 15.30. Pani Przewodnik 
chodzi z pszczółką papieża Urbana jako znak roz-
poznawczy, aby nie pogubić się w tłumie zwiedzają-
cych. Słuchawki umożliwiają zwiedzanie i równocze-
sne robienie zdjęć.
Muzea Watykańskie, Pieta, Dziedziniec szyszki, Kapli-
ca Sykstyńska, Bazylika św. Piotra, Groty Watykań-
skie, dzieła Bramantego, Rafaela i Michała Anioła. Ka-
plica św. Sebastianaz grobem bł. Jana Pawła II.
Po zwiedzaniu Bazyliki Watykańskiej oglądamy Za-
mek św. Anioła, Aleję św. Anioła. 
Potem –Plac Navona – miejsce antycznego stadio-
nu Domicjana (30 000 widzów). Plac wiernie oddaje 
plan stadionu. Są tu 3 fontanny. Na środku Fontanna 
Rzek –(Ganges, Nil, Dunaj, Rio de la Plata) wyko-
nana przez Berniniego, a w niej postawiono obelisk 
egipski przeniesiony z cyrku Maksencjusza. Wrzuca-
my pieniążki, aby wrócić do Rzymu.
Dwie boczne fontanny zaprojektował wcześniej Gia-
como Della Porta (1571-76). Fontanna Maura.Po 
przeciwnej stronie Fontanna dei Calderoni (kotlarzy).
Panteon – Bazylika palatyńska – narodowy kościół 
wszystkich Włochów.Jedyny pomnik architektury 
klasycznej, który w niezmienionym stanie przetrwał 
do dziś.I najpiękniejsza z  fontann –Fontanna di Tre-
vi (dzieło Salviego 1735r. w czasie pontyfikatu Kle-
mensa XII ozdobiona przez artystów ze szkoły Ber-
niniego). 
O godz.19.00. Plac Hiszpański ze słynnymi schodami 
hiszpańskimi (1772 r.). Na szczycie Kościół Trinita 
dei Monti z dwiema kopułami (1495 r.) i obeliskiem 
egipskim odnalezionym w Ogrodach Sallustiańskich 
(1789r.). Odbywają się tam wystawy kwiatów (kwie-
cień i początek maja) oraz pokazy mody. U podnóża 
Fontanna Della Barcaccia Pietro Berniniego. Wraca-
my. Nie ma 2 osób, które ktoś widział w restauracji 
przy Panteonie. Czekamy, dzwonimy. Po ok. 30 mi-
nutach są, jadą metrem do Anagnini. My też udaje-
my się do metra. 

O 20.10 wyjeżdżamy z Anagnini i mamy postój 21.00 
- 21.25 na stacji benzynowej w Rzymie. Przebieramy 
się, coś jemy i wracamy do kraju. 
O 5.30 granica z Austrią (podobno w nocy padał 
deszcz). Jedziemy. Następny postój w Czechach. Nie-
którzy jeszcze robią ostatnie zakupy w sklepie.
Dzień szósty.Katowice. Czekają na nas rodziny, ra-
dość, uściski. Jeszcze parę słów, wymiana numerów 
telefonów i każdy wraca do domu.
Dzień siódmy. 7.00 praca…

Lidia Kulawik, Marianna Cabaj
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Stowarzyszenie "Jesteśmy" razem ze Szpitalem św. Józefa w Mikołowie , organizują  
Koncert Charytatywny, którego celem jest zebranie funduszy na rehabilitację kobiet 
 po mastektomii. Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów 

 na które chorują coraz młodsze kobiety. Chciejmy dać im szansę w miarę na szybki 
 powrót do normalnego i godnego życia. Serdecznie zapraszamy.

Informacje udziela Katarzyna Wojciechowska  tel.32 738 79 01 w godz 7.30-14.30
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kondo l e n c j e

"Śmierć jest zawsze punktualna, ale nigdy nie w porę”
Wyrazy szczerego współczucia dla Koleżanki

Urszulki Pytlik 
z powodu śmierci Męża

składają współpracownicy
oraz Dyrekcja NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

"Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym"
Koleżance Małgorzacie Królikowskiej  

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy  

składają koleżanki z Zakładu Karnego w Jastrzębiu  
Zdroju oraz pełnomocnik OIPIP WSS nr 2 Jastrzębie

"Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają w pamięci”
Naszej Koleżance Marioli Fajkis 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Taty 

 składają  oddziałowa , pielęgniarki i lekarze Oddziału  
Chirurgii Ogólnej WSS nr 2 Jastrzębie Zdrój

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Koleżance Małgorzacie Pawłowskiej-Kowasz  

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Ojca  

składają koleżanki z Poradni POZ Szpitala  
im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Koleżanki Lucyny Dębińskiej  

z powodu śmierci Taty  
składa personel Oddziału Chorób Wewnętrznych  i 

 Reumatologii w Katowicach –Ochojcu

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Ojca   

Koleżance Teresie Rzeszowskiej  
składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP 

oraz koleżanki ze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim

"Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu i smutku. 
 My sercem jesteśmy z Tobą"

Wyrazy szczerego współczucia  Pani Marii Szylar  
 Kierownikowi Oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach  

z powodu  śmierci Mamy składają  
koleżanki i pracownicy Żłobka Miejskiego w Katowicach   

Naszej Koleżance Barbarze Mól  
wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci Taty  
składają  Pielęgniarka Oddziałowa z pielęgniarkami 

Oddziału Farmakologii  
Klinicznej SPCSK w Katowicach-Ligocie

”Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca 

Koleżance Izabeli Kowalczyk składają  
pielęgniarki oddziału Psychiatrii II oraz Pielęgniarka  

Naczelna Centrum Psychiatrii w Katowicach

"Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym"
Naszej Koleżance Danucie Harmatys wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
 składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki 

 Oddziałowe wraz z wszystkimi pracownikami  
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w głębokim smutku i żalu  
z powodu śmierci Ojca  

Koleżance Gabrysi Bandurskiej najszczersze wyrazy 
współczucia składają koleżanki z Zakładu Karnego  

w Jastrzębiu Zdroju oraz pełnomocnik OIPIP WSS nr 2  
Jastrzębie Zdrój 

"Życie przemija, jednak pomięć o kocha-
nej osobie pozostaje w sercach na zawsze"

Drogiej Koleżance Marioli Michalskiej wyrazy 
 szczerego współczucia z powodu śmierci Męża składają 

pielęgniarki Oddziału Stacji Dializ   
Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego nr 4 

 w Bytomiu oraz Pielęgniarka Przełożona  
wraz z Zastępcą  i Pełnomocnik ORPiP

„Mimo, ze odchodzą w sercach pozostają na zawsze "
Naszej Koleżance Danucie Harmatys wyrazy współ-
czucia, żalu i smutku z powodu śmierci Taty składają 

koleżanki z Klinicznego Oddziału 
 Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu 



36

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w 
godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP  - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawny
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.30 do 15.30 

Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

www.izbapiel.katowice.pl
e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


