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7 
sierpnia 

Odbyło się spotkanie z p.o. Za-
stępcą Dyrektora ds Medycznych  
NFZ Grzegorzem Zagórnym, udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Ma-
riola Bartusek oraz członek Ze-
społu ds opieki długoterminowej 
Violetta Dytko. 

12 
sierpnia

posiedzenie Komisji Socjalnej 

13 
sierpnia

Posiedzenie ORPiP 
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Kalendarium wydarzeń  
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V OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA  

"PIELĘGNIARKA  
W KARDIOLOGII"

Zespół ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego 
 przy ORPiP w Katowicach,

serdecznie zaprasza na V Ogólnopolską  
Konferencję „Pielęgniarka w kardiologii”,

która odbędzie się 19.11.2013 Hotel  
Qubus Katowice ul. Uniwersytecka 13.

Rejestracja uczestników do 08.11.2013.

Udział pielęgniarek, będących członkami  
ORPiP w Katowicach jest bezpłatny,

pozostali uczestnicy: 50 zł płatne  
na konto ORPiP w Katowicach

z dopiskiem " kardiologia"

ING BSK O/Katowice 871050 
1214 1000 0007 0006 0734

Wypełnione karty zgłoszeniowe proszę  
przesyłać wyłącznie

pocztą elektroniczną, na adres: 
 pielkardio@wp.pl    

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca Zespołu ds. 
Pielęgniarstwa Kardiologicznego 

Ewa Molka
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Czas powrotów…

Po długim, pięknym lecie wracamy do pracy, nauki i rozpoczętych przed letnim wypo-
czynkiem obowiązków. Dobrze jest wypocząć, ale jeszcze lepiej mieć gdzie wracać…

wrzesień jest synonimem powrotu dzieci do szkoły, studentów na uczelnie (ale tylko 
tych, którzy nie zakończyli sesji) oraz początkiem zmian w wielu zakładach pracy.  
To również czas pewnych podsumowań. 

U nas, realizując zadania wobec społeczeństwa i regionu,  kontynuujemy promocję 
naszych zawodów, planujemy spotkania z dziećmi i ich rodzicami by promowac zdrowie, 
wzmacniając  jednocześnie rolę pielęgniarki w edukacji rodziców i dzieci. 

A w najbliższych planach – międzynarodowa  konferencja w Szczyrku, definiująca 
wyzwania stawiane nam przez rzeczywistośc, w której przyszło nam życ,spotkanie  
z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki długoterminowej 
oraz  kontynuacja zaplanowanych na jesień kursów. Chciałabym także zaprosić do udzia-
łu w naszych jesiennych konferencjach tematycznych, które tradycyjnie już – będą się 
odbywać w naszym Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych. Szczegóły znajdziecie na 
naszej stronie internetowej: www.izbapiel.katowice.pl. Konferencje to nie tylko okazje 
do prezentacji naszego dorobku naukowego, do przedstawienia wyników prowadzonych 
przez nas badań – ale to także szczególna forma integracji, spotkania na płaszczyźnie 
naukowej –w atmosferze sprzyjającej wymianie myśli, opinii, poglądów. W tę rolę do-
skonale wpisuje się nasz Ośrodek, który dla wielu z Was jest już miejscem doskonale 
znanym, lubianym – i docenianym. 

W Warszawie czeka nas posiedzenie Naczelnej Rady. Tym razem z niepokojem czeka-
my na informacje o normach zatrudnienia, kwalifikacjach oraz aktach prawnych, któ-
re zawierają przepisy dotyczące nas- pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Z pewno-
ścią skoncentrujemy się na nurtujących nasze środowisko problemach, zebrane opinie  
z całego kraju w sprawie kwalifikacji zawodowych zostaną dokładnie przeanalizowane  
i doprecyzowane, tak by w ostateczności mogły przyjąć formę projektu rozporządze-
nia Ministra Zdrowia. Podobnie z propozycjami obejmującymi wszystkie nasze do-
tychczasowe akty prawne. Chociaż decyzje zapadają w Warszawie – to wpływa na nie  
z całą pewnością praca prowadzona na polu regionów, obszarów objętych działaniem Izb.  
Pragnę zapewnić, że wszystkie opinie i głosy środowiska zawsze zostają przekazane do 
Naczelnej Rady. Nic o nas – bez nas. 

Zbierzmy swe siły do argumentowania mądrego i profesjonalnego, by nasza działal-
ność nie kończyła się tylko na dobrych chęciach. Niech w końcu ważne dla nas sprawy 
przesuną się ku właściwemu rozwiązaniu. 

Z pozdrowieniami
Mariola Bartusek
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Kalendarium Wrzesień 2013

4 września Spotkanie Zespołu ds Opieki Długoterminowej  
oraz Kontraktowania Świadczeń

5 września Konferencja organizowana przez Telewizję TVS  
"Zdrowie Kobiety" w Katowicach

6 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

9 września- Posiedzenie Komisji Socjalnej

10 września Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli

10 września Posiedzenie Komisji Kształcenia

10 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Kardiologicznego

10 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji

11 września Posiedzenie Prezydium ORPiP

11 września 
Konferencja organizowana przez PTP oraz SPSK  
im. Mieleckiego w Katowicach "Zagrożenia pracy zawodowej  
a zdrowie personelu medycznego" w Katowicach

12 września Spotkanie Komisji Etyki

12 września XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Oddziału Polskiego  
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach

16 września Uroczyste otwarcie Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa 
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

16-17 września Posiedzenie NRPiP w Warszawie

18 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Operacyjnego

20-21 września

 I Konferencja Pielęgniarek Nefrologicznych, Dializacyjnych  
i Transplantologicznych Polski Południowej "Wyzwania Współczesnego 
Pielęgniarstwa Nefrologicznego" organizowana przez  
BOIPIP w Bielsku-Białej

23 września Spotkanie Zespołu ds DPS

24-26 września Warsztaty "Bezpieczna Sterylizatornia" organizowane przez Zespół  
ds Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji

25 września Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

25 września Posiedzenie ORPiP

26-27 września
VII Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa: Problemy  
etyki, pielęgnacji i rehabilitacji w przewlekłych chorobach układu 
nerwowego" organizowana przez GCR Repty w Tarnowskich Górach

27 września

 XI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa "Żywienie  
enteralne i parenteralne" organizowana przez Oddział  
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej  
SPSK im. Mielęckiego w Katowicach
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 13 sierpnia . 2013 roku

Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie:

•	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,

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

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach,

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

• wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach,

• zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki 
na czas nieokreślony, 

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu po-
łożnej oraz wpisu do Rejestru Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

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

• anulowania adnotacji urzędowej o zaprzesta-
niu wykonywania zawodu położnej na czas nie-
określony,

•	 wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą,

•	 podjęcie uchwały w sprawie zmiany wpisów  
w rejestrze podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą, 

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

•	 skierowania na odbycie przeszkolenia położnej 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat,

•	 wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych,

•	 refundacji kosztów kształcenia,
•	 zorganizowania III Regionalnej Konferencji Na-

ukowo-Szkoleniowej pt,: „Uzależnienie – fakty 
i mity”,

•	 zorganizowania warsztatów przez Zespół ds, 
pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji,

•	 refundacji kosztów udziału w XVI Międzyna-
rodowej Konferencji Opieki Długoterminowej  
w Toruniu.

"Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich najbliższych…”
Przysłowie łacińskie 

Podziękowanie…
Drogie Koleżanki i Koledzy…

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy składali mi wyrazy współ-
czucia  z powodu śmierci mojej mamy. Odejście najbliższej  mi osoby spowodowało ból 
tak wielki, jakiego nie można sobie wyobrazić…kiedy bliscy odchodzą już na zawsze wtedy 
uświadamiamy sobie w końcu, że życie nie trwa wiecznie… że jedna sprawiedliwość na świe-
cie dosięga wszystkich… śmierć…

Moja Mamusia była cudowną Kobietą, skromną, bezgranicznie dobrą i nigdy, przenigdy 
nie tracącą wiary w dobro i ludzi…. Zawsze powtarzała, że w każdym można znaleźć coś 
dobrego, jeśli się tylko dobrze poszuka… W dzisiejszym świecie, tak zabieganym, pełnym 
złości i nienawiści kierowanej  przez ludzi do siebie nawzajem dla pieniędzy i  władzy -  była 
zjawiskowa…

Wiele cierpiała... ostatnie lata pełne były bólu i cierpienia, nasze troski i problemy były 
jej problemami, a ostanie miesiące były bardzo, bardzo trudne…. W tym cierpieniu zawsze 
była z nami…cieszę się, że dane mi było ostatnie dni spędzić razem z nią, tulić i słuchać… 
dziękuję Bogu za każdą spędzoną razem chwilę, bo dla mnie to dar…Do dziś serce boli  
i płacze, ale życie płynie dalej i trzeba mu sprostać…

Dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym dla mnie czasie byli ze mną…prawdziwych 
przyjaciół poznajemy w biedzie… to najpiękniejsze z przysłów… Łączę się w bólu z wszyst-
kimi pogrążonymi w smutku, z powodu odejścia bliskich oraz koleżanek i kolegów z pracy…
ból jest wielki, ale wierzę, że kiedyś pozwoli nam żyć normalnie…. 

Mariola Bartusek
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XXX Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
W dniu 13 czerwca 2013 roku odbyły się obrady XXX Nadzwyczajnego Okręgo-

wego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Delegaci dokonali wyboru Prezydium Zjazdu:
Przewodnicząca  - Czesława Brylak-Kozdraś
Wiceprzewodnicząca  - Grażyna Sajewicz
Sekretarz  - Jolanta Dyla
oraz 
Przewodniczących i członków Komisji Zjazdowych.
Przewodnicząca Komisji Mandatowej  - Jadwiga Zasuń
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Anna Grelowska
Przewodnicząca Komisji Mandatowej poinformowała delegatów, 
iż po sprawdzeniu listy delegatów oraz ilości wydanych manda-
tów, stwierdza się że na ogólną liczbę 496 delegatów, obecnych 
na sali jest 310, co stanowi 62,5 %. 

Zjazd podjął 3 uchwały, 9 apeli, 1 stanowisko oraz 1 wniosek.
Uchwały XXX Nadzwyczajnego Okręgowego 

Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 roku:

1. Uchwała Nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej

2. Uchwała Nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 
za rok 2012

3. Uchwała Nr 3/2013 w sprawie budżetu Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach na rok 2013.

Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

WNIOSEK Nr 1
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

 w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie powołania Konsultanta Krajowego i Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego   

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach wnioskują do Ministra Zdrowia oraz Wojewody Śląskiego o powołanie od-
rębnego Konsultanta Krajowego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego. 

Powołanie odrębnego Konsultanta Krajowego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa operacyjnego jest wskazane ze względu na wagę i istotę spraw dotyczących 
środowiska zawodowego pielęgniarek operacyjnych. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś
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STANOWISKO Nr 1

XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
 w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie przywrócenie możliwości wykonywania grupowej praktyki  
pielęgniarek/położnych wyłącznie w miejscu wezwania Delegaci  

XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach stoją na stanowisku, iż istnieje  

potrzeba przywrócenia możliwości wykonywania przez pielęgniarki  
i położne działalności gospodarczej w formie grupowych praktyk  

pielęgniarek/położnych wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania. 

Z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r Nr 112, poz. 654) zlikwi-
dowano możliwość prowadzenia przez pielęgniarki i położne działalności gospodarczej w formie 
grupowych praktyk wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania. Tego rodzaju rozwiązanie 
ograniczyło naszej grupie zawodowej możliwość wykonywania zawodów w formie grupowej, 
bez konieczności posiadania gabinetu.  

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

APEL Nr 1

XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia standardów zawodowych pielęgniarek i położnych  
na poszczególnych stanowiskach pracy

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o ustalenie standardów za-
wodowych pielęgniarek i położnych na poszczególnych stanowiskach pracy.

Delegaci uważają, iż istnieje pilna potrzeba ustalenia standardów zawodowych dla pielę-
gniarek i położnych zatrudnionych przy udzielaniu poszczególnych rodzajów świadczeń zdro-
wotnych oraz jednoznacznego określenia w ww. standardach kwalifikacji pielęgniarek i położ-
nych uzyskiwanych po ukończeniu poszczególnych form kształcenia podyplomowego. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 
2011r. Nr 174, poz. 1038), Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych kieruje działalnością samo-
rządu pielęgniarek i położnych w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności ustala 
standardy zawodowe. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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APEL Nr 2
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o pilną zmianę rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i 
położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r. poz. 
1545), poprzez dodanie zapisów dotyczących:

- zakazu pełnienia dyżurów jednoosobowych przez pielęgniarki i położne;
- średnich czasów świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich;
- normy jednej pielęgniarki anestezjologicznej na jedno stanowisko znieczulenia;
- normy jednej pielęgniarki operacyjnej i jednej pielęgniarki asystującą pielęgniarce ope-

racyjnej na jeden stół operacyjny;
- normy jednej położnej na jedną rodzącą, u której zastosowano farmakologiczne metody 

łagodzenia bólu;
- wskaźników oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską przy nowotworzonych od-

działach, podmiotach;
- wyłączenia wliczania do minimalnych norm pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich 

zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących.

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

APEL Nr 3
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie podwyższenia stawek kapitacyjnych za ucznia dla pielęgniarek  
sprawujących opiekę nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia o podwyższenie stawek kawitacyjnych za ucznia dla pielęgniarek sprawujących opiekę 
nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania.

Stanowisko pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania jest stanowiskiem jedno-
osobowym obciążonym dużą ilością stresu, odpowiedzialnością zawodową, etyczną i prawną, 
wymagające stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast stawka kapitacyjna na 
ucznia nie uległa zmianie od trzech lat, natomiast koszty prowadzenia działalności gospodar-
czej regularnie wzrastają, co powoduje obniżenie wynagrodzenia wykwalifikowanych pielę-
gniarek do wysokości niewiele wyższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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APEL Nr 4
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie dotacji z budżetu państwa w roku 2013

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o jak najszybsze rozpoczęcie rozmów w spra-
wie przekazania w roku 2013 środków finansowych z budżetu państwa na:

1. prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych, w tym rejestru pielęgniarek i położnych 
czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;

2. stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
3. wydawanie prawa wykonywania zawodu;
4. wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, że pielę-

gniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepi-
sów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdza-
jącym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa 
Unii Europejskiej, oraz innych zaświadczeń wymaganych przez odpowiednie władze lub 
organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej;

5. działalność prewencyjną w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
6. działalność informacyjną, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie 

pielęgniarek i położnych; 
7. koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zgodnie z art. 67 ust. 

1 i 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

APEL Nr 5
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskich badań naukowych 
 w zakresie stanu zdrowia pielęgniarek i położnych

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o przeprowadzenie ogólnopolskich badań 
naukowych w zakresie stanu zdrowia pielęgniarek i położnych.

Wyniki ogólnopolskich badań naukowych w zakresie stanu zdrowia pielęgniarek i położnych posłużą 
uzasadnieniu wielokrotnie podnoszonych przez samorząd pielęgniarek i położnych postulatów w zakresie 
obniżenia wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych oraz wprowadzenia prawa do urlopu zdrowotnego, 
które to są ignorowane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej.  

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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APEL Nr 6
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie uznania jako choroby zawodowej schorzeń kręgosłupa i żylaków

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach apelują do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie do wykazu chorób 
zawodowych schorzeń kręgosłupa i żylaków.

W grupie zawodowej pielęgniarek i położnych obserwujemy liczne dolegliwości ze stro-
ny układu kostno-stawowego oraz naczyń żylnych kończyn, które to są bezpośrednio związane 
z nadmiernym obciążeniem pracą, brakiem urządzeń ułatwiających między innymi podnosze-
nie, przenoszenie i zmianę pozycji pacjentów oraz częste prace w wymuszonej pozycji. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

APEL Nr 7
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej 
we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie całego kraju

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach ponownie apelują do Ministra Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych o ujednolicenie dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej we wszystkich podmio-
tach leczniczych poprzez wprowadzenie jednolitego wzoru tej dokumentacji. 

Funkcjonowanie wiele wzorów dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej stanowi ak-
tualnie istotne utrudnienie. Opracowanie jednolitego projektu dokumentacji pielęgniarskiej/
położniczej w skali całego kraju, pozwoli na uzyskanie efektu przejrzystości dokumentacji i 
usprawnienie pracy pielęgniarek i położnych. Wobec tego postulujemy wprowadzenie regulacji 
umożliwiających wdrożenie tegoż projektu. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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APEL Nr 8
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie nieograniczania możliwości kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarkom i położnym

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o nie-
ograniczanie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie 
zdrowie, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. 

Liczba dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia 
jest ściśle uzależniona od specjalności lekarskich i klinicznych. Z uwagi na fakt, iż pielęgniarki 
i położne są partnerami w procesie leczenia pacjenta, to winny one dysponować odpowiednią 
wiedzą medyczną z danej specjalistycznej dziedziny medycyny

Aktualny rozwój medycyny i techniki implikuje konieczność dostosowania poprzez rozsze-
rzenie poszczególnych rodzajów specjalności o inne specjalistyczne dziedziny pielęgniarstwa. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

APEL Nr 9
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie ścieżki kariery zawodowej pielęgniarek i położnych

Delegaci XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach apelują do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu wpro-
wadzenie do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, ścieżki kariery zawodowej pielęgniarek 
i położnych, która gwarantowałaby gratyfikację finansową z tytułu podniesienia kwalifikacji 
zawodowych.

W obecnym stanie prawnym uzyskanie gratyfikacji finansowej z tytułu podniesienia 
kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów, specjalizacji lub studiów, leży wyłącznie 
w gestii kierownika zakładu. Delegaci uważają, że koniecznym jest wprowadzenie możliwości 
awansu zawodowego wskutek podniesienia przez pielęgniarki i położne kwalifikacji zawodo-
wych. 

SEKRETARZ
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Jolanta Dyla

PRZEWODNICZĄCA
XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

Czesława Brylak-Kozdraś

Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach



Bezpłatne studia dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,  
kierownik Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych  
w ramach studiów pomostowych.

TEKST PROMOCYJNY

Od 2008 roku Ministerstwo Zdrowia 
– Departament Pielęgniarek 
i Położnych realizuje Projekt 

Systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek 
i położnych w ramach studiów pomostowych” 
finansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w zakresie Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Realizacja Projektu studiów zawodowych 
uzupełniających dla pielęgniarek, pielęgniarzy  
i położnych, zwanych studiami pomostowymi, 
jest w pracach Ministerstwa Zdrowia jednym 
z tematów priorytetowych, ze względu na jego 
społeczną wagę, zakres i wielkość pod wzglę-
dem organizacyjnym i finansowym. Studia 
pomostowe dla pielęgniarek, pielęgniarzy i po-
łożnych uzupełniają liczbę godzin kształcenia 
do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej, 
ale też – dając absolwentom tytuł zawodowy 
licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa  
– podnoszą poziom wykształcenia ze średniego 
do poziomu wykształcenia wyższego zawo-
dowego. Ukończenie tych studiów pozwala 
pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym 
polskim na mobilność zawodową w obszarze 
państw Unii Europejskiej. Po odbyciu studiów 
istnieje możliwość zdobycia tytułu magistra na 
studiach drugiego stopnia.

Projekt w liczbach
Wartość Projektu to 180 milionów złotych. Projekt 
systemowy ma charakter ogólnokrajowy i jest 
realizowany na obszarze całej Polski w okresie 
od 01.05.2008 r. do 30.06.2015 r. Dotąd z szan-
sy bezpłatnego uzupełnienia wykształcenia 
i podniesienia go do poziomu wykształcenia 
wyższego skorzystało   24 726 osób, w tym 311 
mężczyzn, z czego 2 351 położnych i 22 375 
pielęgniarek i pielęgniarzy.  Po sfinalizowaniu 
prac w celu zwiększenia wskaźnika Projektu 
z 24 tysięcy do 34 tysięcy osób mogących otrzy-
mać wsparcie w ramach posiadanych środków 
finansowych, zaplanowaliśmy dodatkowy nabór 
na studia pomostowe  w ramach Projektu – na 
rok akademicki 2013/2014.  Aktualnie trwa  
dodatkowy nabór.

Jesteśmy dumni z Projektu
W Konkursie na najlepiej zarządzany Projekt 
działania 2.3.Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki I miejsce dwukrotnie już zajął nasz 
Projekt pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek 
i położnych w ramach studiów pomostowych” 
za lata 2011 i 2013. Ten rezultat nie byłby 
możliwy bez ścisłego współdziałania z Instytu-
cją Wdrażającą – Departamentem Funduszy 
Europejskich w Ministerstwie Zdrowia – i bez 
udanej, skutecznej współpracy z 71 uczelniami 
w kraju kształcącymi pielęgniarki, pielęgniarzy, 
położne i położnych w ramach Projektu. 

Wyniki badań ankietowych
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
uczestników Projektu wynika, że w wyniku studiów 
dla 90,43 % absolwentów wzrósł poziom samooceny 
na gruncie zawodowym i społecznym. Dla 32,62% 
absolwentów ukończenie studiów pomostowych 
stworzyło możliwość awansu zawodowego i spo-
łecznego. U 83,71 % absolwentów zwiększył się 
poziom świadomości wpływu na jakość opieki 
świadczonej na rzecz społeczeństwa. 

Współpraca z samorządem
Na etapie przygotowań założeń merytorycznych 
i finansowych Projektu intensywnie współpra-
cowaliśmy z przedstawicielami samorządu 
i związku zawodowego pielęgniarek i położ-
nych, a także  z Krajową  Radą Akredytacyjną 
Szkolnictwa Medycznego, z konsultant krajową 
w dziedzinie pielęgniarstwa. W pracach tych 
brali udział m. in.: Grażyna Kruk-Kupiec, 
Elżbieta Buczkowska, Elżbieta Garwacka- 
-Czachor, Małgorzata Szwed, Danuta Rakowska- 

-Róziewicz, Zygmunt Sitko, Dorota Gardias, 
Irena Orzechowska i Iwona Borchulska. Ich 
wiedzę, doświadczenie i życzliwość cenię sobie 
wysoko. Udało się pogodzić różne stanowiska. 

Wypracowaliśmy wspólny zapis i tak osta-
teczna wersja projektu 31 lipca 2008 r. decyzją 
Ministra Zdrowia weszła w życie. Okręgowe Izby 
Pielęgniarek i Położnych od samego początku 
zaangażowały się mocno w  promocję Projektu 
w swoim środowisku zawodowym w obszarze 
swego działania. Zapraszaliśmy, i czynimy to 
cały czas, przedstawicieli samorządu do udziału 
w  konferencjach informacyjno-szkoleniowych 
organizowanych w każdym roku dla uczelni 
realizujących Projekt i na bieżąco zapoznajemy 
ich ze stanem dokonań. 

Corocznie przygotowujemy materiały pro-
mocyjne w postaci kalendarzy, plakatów, ulotek, 
broszur i raportów, z którymi docieramy  do 
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, do 
Okręgowego Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych,  konsultantów krajowych w  
dziedzinie pielęgniarstwa oraz do stowarzyszeń 
i organizacji  działających na rzecz pielęgniar-
stwa, pielęgniarek i położnych.

W organizowanych przez Departament 
Pielęgniarek i Położnych konferencjach infor-
macyjno-szkoleniowych aktywnie uczestniczy 
pani dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, której idea podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pielęgniarek i położnych jest 
bardzo bliska.  •

Od lewej: Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych  
w Ministerstwie Zdrowia ze Statuetką I Nagrody na „Najlepiej Zarządzany Projekt 
działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, dr n. med. Grażyna Rogala-
Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie: www.studiapomostowe.mz.gov.pl



Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie 
w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest organizacją skupiającą przedstawicieli dwóch zawodów zaliczanych 

do grupy zawodów zaufania publicznego. Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji RP, której 

art. 17 ust. 1 stanowi: w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody 

zaufania publicznego sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów. 

TEKST PROMOCYJNY

W zadaniach samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych znalazły 
się m.in.: ustalanie standardów 

i kwalifikacji zawodowych obowiązujących na 
poszczególnych stanowiskach pracy; współ-
działanie w ustalaniu kierunków rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa. Zadania te mają 
bardzo szeroki zakres i poprzez ich wykonywanie 
samorząd wpływa na rozwój nowoczesnego 
pielęgniarstwa. 

Podstawą do projektowania nowoczesnego 
pielęgnowania i wprowadzania zmian zarówno 
w zakresie kształcenia, doskonalenia, jak i stan-
dardów pielęgnowania jest analiza: 
• sytuacji światowej polityki zdrowotnej
• koncepcji opieki zdrowotnej w Polsce
• miejsca pielęgniarstwa, jako integralnej części 

systemu opieki zdrowotnej, przyczyniającej 
się do realizacji ogólnych celów systemu 
zdrowotnego. 

Ważny Projekt Systemowy
Istotnym elementem budowania pozycji pie-
lęgniarstwa jako zawodu nowoczesnego jest 
doskonalenie zawodowe rozumiane jako 
celowe i systematyczne działanie skierowane 
na pogłębianie oraz poszerzanie określonych 
elementów wiedzy pielęgniarek i położnych. 
Efektem tych działań jest wyposażanie pielę-
gniarek i położnych w wiedzę i umiejętności, 
niezbędne dla obecnych i przyszłych potrzeb 
nowoczesnego zawodu. Dlatego też dosko-
nalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji 
pielęgniarek i położnych jest jednym z ważnych 
obszarów zainteresowań i działań samorządu 
zawodowego na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
polskiego, który sprawuje nadzór nad wykony-
waniem zawodu przez pielęgniarki i położne, 
oraz odpowiada za dostosowanie praktyki 
zawodowej pielęgniarek i położnych do potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa. 

Rola pielęgniarki jest skorelowana z aktu-
alnie przyjętym systemem opieki zdrowotnej 
oraz wiąże się z systemem kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego obowiązującego w Polsce 
i Unii Europejskiej. Naprzeciw oczekiwaniom 
pielęgniarek w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
wychodzi Projekt Systemowy pn. „Kształcenie 
zawodowe pielęgniarek i położnych” w ramach 

studiów pomostowych współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 
2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pra-
cujących oraz poprawa jakości funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia.

Ten realizowany w Ministerstwie Zdrowia 
program jest istotny dla pielęgniarek i położnych 
ze względu na możliwość podniesienia pozio-
mu wiedzy i umiejętności, aktywnego udziału 
w kierowaniu zawodem oraz wpływ na rozwój 
nowoczesnego pielęgniarstwa. 

Zwiększenie 
samodzielności zawodowej
Uzyskanie tytułu licencjata to – jak wskazano 
wyżej – przede wszystkim podniesienie poziomu 
wykształcenia ze średniego do poziomu wy-
kształcenia wyższego, co wpływa na zwiększenie 
samodzielności zawodowej pielęgniarek i położ-
nych, a jednocześnie zwiększa ich mobilność 
zawodową. 

Należy wspomnieć tu również o takim 
aspekcie, jak możliwość podejmowania pracy 
przez pielęgniarki w krajach Unii Europejskiej. 
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 
nakłada na osoby wykonujące te zawody obo-
wiązek podnoszenia kwalifikacji, wobec takiej 
sytuacji prawnej studia pomostowe dla wielu 
osób stanowią możliwość realizacji tego usta-
wowego obowiązku kształcenia ustawicznego. 
Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach 
studiów pomostowych ma wymiar społeczny, 
absolwenci studiów pomostowych w licznych 
opiniach wskazują na fakt budowania wyższej 
pozycji społecznej pielęgniarki i położnej, wzrost 
samooceny samych pielęgniarek i położnych oraz 
budowanie wspólnoty i integracji środowiska 
zawodowego. 

Nie bez znaczenia jest ekonomiczny wymiar 
kształcenia pomostowego, które realizowane jest 
ze środków unijnych, nie obciążając kosztami 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielę-
gniarek i położnych. Ponadto fakt podniesienia 
kwalifikacji pozwala absolwentom studiów 
pomostowych poszukiwać wyżej wynagradzanej 
pracy. Stanowi też punkt wyjścia do dalszego 
rozwoju zawodowego oraz awansu zawodowego, 
co również niesie za sobą wyższy status materialny 
pielęgniarek i położnych. 

Zawód zaufania publicznego
Wypowiadając się na temat kształcenia pomo-
stowego pielęgniarek i położnych, nie sposób 
nie wskazać na udział przedstawicieli samo-
rządu zawodowego we wszystkich etapach tego 
działania, począwszy od przygotowania założeń 
merytorycznych poprzez udział w organizowaniu 
i wsparciu procesu kształcenia. 

Okręgowe izby pielęgniarek i położnych 
aktywnie uczestniczyły i uczestniczą także 
w promocji Projektu w środowisku zawodowym, 
na terenie swojego działania. Przedstawiciele 
samorządu, doceniając znaczenie Projektu 
w kreowaniu nowoczesnego pielęgniarstwa, 
wzmacnianiu samodzielności zawodowej pielę-
gniarek i położnych oraz budowaniu pozytywnego 
wizerunku społecznego przedstawicieli tych dwóch 
zawodów, nie tylko promują Projekt poprzez 
udostępnianie materiałów promocyjnych, ale 
również aktywnie uczestniczą w konferencjach, 
spotkaniach poświęconych realizacji Projektu. 

Reasumując, można stwierdzić, że kształcenie 
pomostowe pielęgniarek i położnych, wpływając 
na rozwój nowoczesnego pielęgniarstwa jako 
zawodu zaufania publicznego, wpisuje się 
w ustawowe zadania samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych.  •

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, tel. +48 22 53 00 207, 63558 40, fax +48 22 831 21 77
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Stanowisko MEN w sprawie Gabinetów Pielęgniarek Szkolnych
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Absolwentki i absolwenci 
sosnowieckiej szkoły medycznej

 
W dniu 25 października 2013 roku odbędą się  
obchody jubileuszowe 50 - lecia istnienia szkoły
 
Zapraszamy Absolwentów:
1. Liceum Medycznego Pielęgniarstwa i Opiekunek Dziecięcych
2. Medycznego Studium Zawodowego

3. Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia 
 strony internetowej, gdzie znajdują  się szczegółowe  

informacje dotyczące uroczystości.
www.rcku.nazwa.pl

Jubileusz szkoły jest okazją do spotkania z koleżankami, kolegami  
i nauczycielami z Medyka.  

Koniecznie zadzwoń i dowiedz się więcej 32-299-57-68

Stanowisko MEN w sprawie Gabinetów Pielęgniarek Szkolnych
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Ekspozycje zawodowe 
 zranienia personelu medycznego 

Czy nowe rozporządzenie poprawi sytuację? 

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

 
Motto „Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza  
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze..."  

 Adam Mickiewicz

Tekst poświęcony wstępnej analizie 
jednego z ostatnich, bardzo istotnych dla 
środowiska medycznego przepisu praw-
nego, poprzedzę  dekalogiem zasad bez-
piecznej pracy.
1. Przestrzegaj i stosuj właściwie procedury, 

standardy i instrukcje prewencji ekspozycji
2. Pracuj w rękawiczkach ochronnych kiedy 

jesteś narażony na materiał biologiczny
3. Pracuj w ubraniu ochronnym, stosuj środki 

ochrony twarzy  
4. Dobrze organizuj miejsce pracy, po użyciu 

zabezpiecz ostre narzędzia
5. Nie dotykaj skażonego sprzętu, nie zakła-

daj osłonek na igły itp.
6. Dbaj o segregację odpadów medycznych, 

zachowaj ostrożność podczas umiesz-
czania ostrych przedmiotów w pojemni-
kach i pozostałych odpadów medycznych  
w pojemnikach bez kontaktu z dłonią 

7. Narzędzia medyczne po zabiegach bez-
piecznie przekaż osobom odpowiedzial-
nym za ich dekontaminację

8. Dbaj o bezpieczeństwo innych współpra-
cowników, w tym personelu pomocnicze-
go, tak aby np. nie narażać ich na kontakt 
z niezabezpieczonym ostrym sprzętem 

9. Uczestnicz w szkoleniach BHP, także z tema-
tyki prewencji zakażeń krwiopochodnych  
i prewencji zakłuć

10. Wypełniaj obowiązki, dbaj o swoje prawa 
dotyczące warunków pracy, zgłaszaj eks-
pozycje, bądź wzorem dla innych, bądź 
asertywny - zabiegaj o bezpieczny sprzęt

Ostre narzędzia medyczne od stuleci nie-
odmiennie powiązane są z pracą personelu 
sektora medycznego, ale oprócz dobra w rę-
kach ludzi w bieli powodują także, niestety, 
negatywne skutki zdrowotne w postaci zaka-
żeń zawodowych wywołanych niebezpiecznymi 
drobnoustrojami chorobotwórczymi. Zakażenia 
te może wywołać aż dwadzieścia patogenów. 
Traumatyczne urazy przezskórne są głównym 
powodem ekspozycji zawodowych personelu 
medycznego, w tym na istotne klinicznie wi-

rusy przenoszone drogą krwiopochodną HBV, 
HCV i HIV. Z licznych badań poświęconych eks-
pozycjom zawodowym wynika, iż to właśnie 
nasza grupa zawodowa najczęściej ulega tym 
urazom. Do ekspozycji dochodzi najczęściej  
w salach chorych, gabinetach zabiegowych, 
szpitalnych oddziałach ratunkowych, salach 
operacyjnych i izbach przyjęć. Niestety w 
Polsce nadal żadna instytucja administracji 
państwowej nie prowadzi nadzoru w zakre-
sie zgłaszalności ekspozycji,  i wynikających  
z prowadzenia ogólnokrajowego rejestru - ana-
liz i badań epidemiologicznych dotyczących 
tego jakże niebezpiecznego problemu. Nieko-
rzystną sytuację poprawić ma  nowy akt praw-
ny. W mojej opinii z analizy zapisów wynika, 
iż nie będzie to możliwe do całości problema-
tyki ekspozycji i wieloletnich zaniedbań w tym 
obszarze. Przyjmując za punkt odniesienia 
amerykańskie wzorce oceny zjawiska tj.10-30 
zakłuć na 100 łóżek szpitalnych, liczbę zakłuć 
w Polsce szacuje się na około 37 tysięcy rocz-
nie. Codzienne, rutynowe czynności zabiego-
we wykonywane przez „biały personel” mogą 
niespodziewanie przynieść życiowy dramat. 
Zakażenie, choroba zakaźna, renta z powodu 
choroby zawodowej. Gdzie szukać przyczyny? 
Czy to nieuwaga, pech, niewiedza, rutyna, złe 
warunki pracy czy brak bezpiecznego sprzętu? 
W sytuacji zderzenia się z ryzykiem choroby 
takich pytań jest wiele. Rodzi się lęk, żal, fru-
stracja i inne emocje wynikające z przesłanek 
ekonomicznych. Z doświadczenia wiem, że  
i czynnik finansowy, ceny leków profilaktycz-
nych, badań prowadzonych przecież przez 
okres kilku miesięcy a nawet dłuższy są źró-
dłem stresu, niepewności, konfliktu pracodawcy  
i pracownika. W tym miejscu przytoczę słowa 
pewnego chorego, ale mogą dotyczyć pracow-
nika. Chory, którego nie było stać na wykupie-
nie lekarstwa powiedział mi: "Miało być spra-
wiedliwie przedtem. Miało być sprawiedliwie 
potem. No i co? Zamieniono tylko dyskrymina-
cję polityczną na finansową. Jedna i druga wią-
że się z pogardą do człowieka. Ta druga nawet 
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dużo bardziej. W tym świecie wolnego rynku i 
bezwzględnej konkurencji to ja tak żyję w gra-
nicach między lekceważeniem a pogardą."

26 czerwca b.r. weszło w życie długo wy-
czekiwane przez środowisko medyczne roz-
porządzenie ministra zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu prac związanych z narażeniem 

na zranienie ostrymi narzędziami używa-
nymi przy udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych. Opracowane i wydane w porozumieniu 
z ministrem pracy na podstawie  artykułu 237 
Ustawy Kodeks Pracy. Rozporządzenie to trans-
pozycja dyrektywy Rady 2010/32/UE z 10 maja 
2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej 
dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi 
narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdro-
wotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. 
Urz. UE L z 1.06.2010). 
Działania prowadzone przeze mnie w okresie 
wdrażania zapisów jako Konsultanta:

1.03.2010r. - Stanowisko w sprawie za-
pobiegania zakłuciom personelu medycz-
nego wydane w związku ze stanowiskiem 
XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego, z 7 postawionych wniosków 
4 mają odbicie w nowym rozporządzeniu 
29.03.2012r. - Opinia do projektu w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu prac związanych z na-
rażeniem na zranienie ostrymi narzędzia-
mi używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, jeden z najistotniejszych 
postulatów uwzględniony. 
2013 rok - udział w pracach komisji 
uzgodnieniowej nad ostateczną wersją 
dokumentu i wprowadzenie na mój wnio-
sek w § 9 nowego rozporządzenia obo-
wiązku profilaktycznego leczenia poeks-
pozycyjnego. 

Nowe rozporządzenie dotyczy wszystkich pod-
miotów prowadzących działalność leczniczą i w 
opinii twórców w głównej mierze jest dopełnie-
niem wcześniej wdrożonych i obowiązujących 
regulacji prawnych służących zapewnieniu: 

1. bezpiecznych warunków pracy pracowni-
kom sektora medycznego 

2. ochrony przed wypadkami w pracy 
3. zapobieganiu szerzenia się zakażeń będą-

cych skutkiem zranień 
Z aktualnie obowiązujących krajowych 

przepisów prawa bezpieczeństwa i higieny 
pracy wynika, iż do obowiązków pracodaw-
cy należy: ponoszenie kosztów związanych  
z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, prowadzenie szkoleń BHP 
(wstępnych, okresowych i doraźnych), szaco-
wanie ryzyka wypadków w pracy, zapewnienie 
sprzętu roboczego i środków ochrony osobi-
stej, opracowanie bezpiecznego posługiwania 
się sprzętem oraz profilaktyczna opieka nad 
pracownikiem, w tym zapewnienie szczepień 
ochronnych. Ponadto, na pracodawcy ciąży 
obowiązek prowadzenia wykazów osób, które 
uległy wypadkom przy pracy i przedstawienia 
odpowiednich informacji w tym zakresie orga 
nom administracji publicznej i służbom staty-
stycznym, a także ponoszenie kosztów działań 
następczych w przypadku wypadków podczas 
pracy. Omawiany akt prawny konkretyzuje i 
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integruje istniejące przepisy, co ważne definiu-
je wiele pojęć; „ostre narzędzie”, „pracownik”, 
„ocena ryzyka zawodowego zranienia ostrym 
narzędziem”, a także wyznacza kierunek dzia-
łań wynikających z istniejących przepisów. 
Przede wszystkim jednak wprowadza nowe 
metody weryfikacji zakresu i efektywności 
działań zmierzających do ograniczenia liczby 
zranień w podmiocie i co w mojej opinii wydaje 
się najważniejsze traktuje zranienie jako wypa-
dek w pracy! Tą nową 
metodą jest obowiąz-
kowy półroczny raport 
o bezpieczeństwie i 
higienie pracy w pod-
miocie leczniczym w 
zakresie zranień przy 
udzielaniu świadczeń. 
Dane i wnioski z rapor-
tu mają służyć praco-
dawcy i przedstawicie-
lom pracowników do: 

- negocjowania uzgodnień dalszych działań 
poprawy warunków BHP 

- wskazania kryteriów przy wyborze ostrych 
narzędzi 

-  poprawy organizacji pracy 
- określenia działań następczych w przypad-

ku wystąpienia zranień w celu zapobieżenia 
skutkom jakim są zakażenia i choroby za-
kaźne (choroby zawodowe) 

-  opracowaniu procedur bezpiecznego posłu-
giwania się narzędziami 

Ze swojego doświadczenia zalecam, aby 
ze względu na szeroki zakres obszarów, któ-
rym przypisane są kompetencje i odpowie-
dzialności w podmiocie, nad wdrożeniem 
rozporządzenia pochylił się Zespół pracow-
ników np. złożony z różnych specjalistów, 
grup zawodowych, zarządu, kierownictwa, w 
tym lekarza medycyny pracy, specjalisty BHP  
i specjalisty ds. epidemiologii. Trzeba kilka 
razy spotkać się z członkami Zespołu, aby po-
dzielić obowiązki, zlecić tworzenie dokumen-
tacji i procedur, objąć skuteczną i spójną ak-
cją informacyjną pracowników. Czekają nas 
zmiany, a tych dokonywać najlepiej wspólnie  
i w dobrej atmosferze.

Warto podkreślić, iż § 4 rozporządzenia 
przewiduje eliminowanie zbędnego użycia 
ostrych narzędzi! Jednym z celów głównych 
działania służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo środowiska pracy jest znamienna 
redukcja liczby wypadków z użyciem ostre-
go sprzętu. Od wielu lat pielęgniarki, położne 
jako specjaliści ds. higieny i epidemiologii pra-
cujący w zespołach kontroli zakażeń szpital-
nych prowadzą działania i kampanie profilak-
tyczno - edukacyjne dla personelu, gromadzą 
i analizują dane o ekspozycjach oraz opraco-
wują, wdrażają i nadzorują procedury zapo-
biegające ekspozycjom zawodowym. Jedną  
z ważniejszych procedur chroniących zdrowie 

i życie osób pracujących przy użyciu ostrego 
sprzętu i ryzyka przerwania ciągłości skóry, 
jest procedura postępowania po ekspozycjach 
zawodowych. Chcąc zapobiegać incyden-
tom zakłucia, zranienia każdy szpital używa-
jący ostrego sprzętu np. kaniul dożylnych 
może powinien wymagać specjalnych szkoleń 
od dostawców tego sprzętu w ramach kon-
traktów zakupowych? Tak, aby podczas pro-
cesu wdrażania zyskać możliwość ewaluacji  

i pełnej wyspecja-
lizowanej pomocy 
oraz otrzymać akre-
dytowane przez sto-
warzyszenia takie 
jak Polskie Stowa-
rzyszenie Pielęgnia-
rek Epidemiologicz-
nych zaświadczenia 
i certyfikaty eduka-
cyjne odbytych szko-
leń danego procesu 

np. kaniulacji naczyń krwionośnych? Byłoby to 
szczególnie ważne przy wprowadzaniu nowego 
dla personelu sprzętu bezpiecznego. 
Z przeglądu literatury wynika, że problemu 
zakłuć całkowicie nie uda się wyeliminować  
z naszego życia zawodowego, ale z całą pew-
nością ryzyko zakłuć można i należy wydatnie 
zredukować! 
Nowy akt prawny w konstrukcji i założe-
niach ma przynieść wiele zmian na lepsze. 
Ja stawiam następujące pytania prosząc o 
sygnały i opinie: 
Jak będzie przebiegał tzw. negocjacyjny proces 
wdrażania bezpiecznego sprzętu i wzorcowych 
procedur w drodze porozumienia pracowników 
z pracodawcą? 

Czy transpozycja dyrektywy wpłynie na lep-
szą zgłaszalność zranień? 
Czy poprawimy monitorowanie zranień? 
Czy rozporządzenie podniesie świadomość 
zagrożeń wśród pracowników? 
Czy pracodawcy rozważą podjęcie rozsze-
rzonych analiz epidemiologicznych? 
Czy pracownik otrzyma do pracy lepsze, 
bezpieczne narzędzia?

Piśmiennictwo:
1. Rozp. MZ z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac związanych z narażeniem na zranienie 
ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych Dz.U. 2013 poz. 696

2.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141,  
z późn. zmianami

3. Dyrektywa Rady 2010/32/UE z 10 maja 2010 r. 
w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej 
zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami 
w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej 
między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE z 
1.06.2010r.).

4. Postępowanie po zawodowej ekspozycji na mate-
riał potencjalnie zakaźny KC AIDS 2011

Dobre praktyki, nakaz wprowadzania  
bezpiecznego sprzętu coraz większe znaczenie  

praktyczne słowa „jakość” w placówkach  
leczenia i opieki, rzeczywista odpowiedzialność 

kierownictwa jednostek, ale jednocześnie  
pracownika, niech nie będą już tylko  

kuluarowo-konferencyjnymi dyskusjami, ale 
rzetelnie wdrażanymi programami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy
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I Międzynarodowa Konferencja 
"Stare i nowe wyzwania zawodu pielęgniarki i położnej".

Serdecznie zapraszam do udziału w I Międzynarodowej Konferencji  
pt „Stare i nowe wyzwania zawodu pielęgniarki i położnej”. Konferencja stwarza  

możliwość zdobycia punktów edukacyjnych , co jest  szczególnie istotne  dla tych  
z nas, którzy chcą zaakcentować swój wkład w szeroko rozumiany świat nauki.

Nasza konferencja ma charakter międzynarodowy – jest to wyjątkowa  
okazja  do spotkań i rozmów, bardziej i – mniej formalnych z gośćmi zza granicy.

 Zapraszam  gorąco  do Hotelu  Meta International w Szczyrku, który za-
gwarantuje nam wspaniałą  atmosferę podczas konferencji. Szczyrku.

dr Mariola Bartusek 
 Przewodnicząca ORPiP w Katowicach 

Honorowy Patronat nad Konferencją pełni: Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Medyczna Medyczna w Sosnowcu

Miejsce Konferencji: Meta International Sp z o.o 43-370 Szczyrk ul. Skośna 4
Termin: 4 – 5 października 2013
Tematy sesji:  Stare wyzwania zawodu pielęgniarki i położnej 
   Nowe wyzwania zawodu pielęgniarki i położnej
Prezentację Power Point należy przesłać do 15. 09. 2013
Czasowy limit prezentacji ustnej: 20 minut

Konferencja włączona jest do systemu wyceny kształcenia ustawicznego na podstawie rozpo-
rządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012
Opłata konferencyjna:

- 300 zł. dla uczestników spoza OIPiP Katowice
- 250 zł. dla pielęgniarek i położnych OIPiP Katowice
- 100 zł. za każdy nadesłany artykuł (ilość artykułów dowolna - również dla tych, którzy nie 

są uczestnikami konferencji)
Opłata konferencyjna obejmuje koszty wynajmu sali, wsparcie techniczne, materiały biurowe, 
materiały zjazdowe, wydanie monografii na CD z numerem ISBN. Ponadto koszty obejmują 

posiłki: 2 obiady, kolację uroczystą, przerwę kawową. 
Zakwaterowanie we własnym zakresie!

Referaty należy przygotować wg. „Wskazówek dla autorów“ i przesłać je w załączniku na adres: 
E-mail: merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl do 15.09.2013, bogusia.serzysko@poczta.fm  
do 15.08.2013

W przypadku czynnego udziału w konferencji możliwy jest zwrot kosztów  
zgodnie z regulaminem udzielania pomocy w zakresie rozwijania  

kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Wskazówki dla autorów: 
Tekst referatu do monografii należy napisać w programie Microsoft Word 97-2007:
Formatowanie: format A4, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5
Czcionka: Times New Roman 12
Objętość tekstu: max. 15 stron
Struktura tekstu: 
1. Tytuł.
2. Imię i nazwisko autora / współautora.
3. Miejsce pracy autora / współautora
4. Właściwy tekst referatu: streszczenie (max. 100 słów), słowa kluczowe (max. 5 słów 1.), 

wstęp, rozwiniecie, zakończenie, streszczenie w języku angielskim.
5. Piśmiennictwo
6. Adres do korespondencji autora/współautora.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 
20.09.2013 na e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe ING o/Katowi-
ce 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734 do dn. 20.09.2013

W tytule wpłaty należy napisać „Konferencja - Promocja Zawodów“.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji opłaty zjazdowej nie zwracamy!

Komunikat 2
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Ospa wietrzna w żłobku i przedszkolu  
Czy można uchronić przed nią dziecko?

Nadszedł już wrzesień, skończyły się wakacje. To miesiąc, kiedy dzieci zaczynają 
uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły. Nieraz najprawdopodobniej kilka razy 
przebyły różnego rodzaju infekcje, zanim przekroczyły po raz pierwszy progi żłobka 
czy przedszkola. Niektórym infekcjom trudno jest zapobiegać, jednak przed innymi 
można je uchronić, stosując szczepienia profilaktyczne. 

Moment, w którym dziecko idzie do żłobka 
czy przedszkola stanowi wyjątkową chwilę dla 
całej rodziny. To czas, kiedy po raz pierwszy 
styka się z dużą grupą rówieśników, zaczyna 
uczyć się samodzielności oraz poznawać świat. 
Natomiast dla rodziców to chwila związana 
z pojawiającym się stresem i dużymi obawa-
mi związanymi przede wszystkich ze zdrowiem 
swojej pociechy. Przebywając w towarzystwie 
rówieśników, jest ono narażone na kontakt 
z różnego rodzaju wirusami i bakteriami. W 
grupie łatwiej bowiem się zarazić chorobami 
wieku dziecięcego. Najbardziej powszechną i 
zaraźliwą z nich jest ospa wietrzna. 

Ospa wietrzna to powszechna choroba za-
kaźna wieku dziecięcego. Najbardziej narażo-
ne na nią są dzieci poniżej 9 roku życia. Cha-
rakteryzuje się ona bardzo dużą zaraźliwością. 
W klimacie umiarkowanym, zachorowania naj-
częściej odnotowuje się późną zimą i wczesną 
wiosną. Okres inkubacji choroby czyli czas od 
momentu zakażenia do wystąpienia objawów 
chorobowych trwa średnio około dwa tygodnie. 
Wszystkiemu winien jest wirus, który nosi ła-
cińską nazwę Herpes virus varicellae. Podstęp-
nie atakuje on cały organizm - przez dwa, trzy 
tygodnie namnaża się, nie dając w ogóle znać 
o sobie, by później uderzyć z ogromną siłą. 
Jawny okres choroby trwa kolejne 10-14 dni. 
W tym czasie chory staje się źródłem zakaże-
nia dla otoczenia (zaczyna zarażać na 2-3 dni 
przed wystąpieniem wysypki, a kończy - gdy 
wszystkie wykwity już przyschną). Zakaże-
nie następuje drogą kropelkową, co oznacza, 
iż aby zachorować, trzeba mieć kontakt z no-
sicielem tego wirusa - osobą chorą na ospę 
wietrzną lub półpasiec. Nie trzeba jej nawet 
dotykać (choć w ten sposób zarazić się naj-
łatwiej) - wystarczy przebywać w jednym po-
mieszczeniu i wdychać to samo powietrze. 

Najczęstszymi ogniskami zapalnymi są 
przedszkola i żłobki, ponieważ ospa wietrzna 
to jedna z typowych dziecięcych chorób za-
kaźnych. Na szczęście przechorowanie ospy 
wietrznej - nawet lekkie - daje człowiekowi od-
porność na całe życie. Niemniej jednak wirus 
pozostaje w organizmie i po latach, najczęściej 

Dr n. ekonom. Bogusława Serzysko 
Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji  

Zawodu Pielęgniarki i Położnej

z powodu osłabienia związanego z przebyciem 
innej choroby, może ponownie zaatakować, 
tyle że już jako półpasiec. Przebieg półpaśca 
sam w sobie nie jest groźny, ale zazwyczaj 
długotrwały i nieprzyjemny. Dorosły cierpi na 
nerwobóle, a na jego skórze pojawia się bole-
sna wysypka.

Pierwszy etap wysypki 
to czerwone plamki, które 
zamieniają się w grudki, a 
następnie w pęcherzyki wy-
pełnione klarowną treścią, 
która mętnieje. Wysypka 
zwykle pojawia się najpierw 

na tułowiu, a potem kolejno na policzkach, 
ramionach, skórze głowy, udach, czasem ata-
kuje okolice oczu i ust lub okolice narządów 
płciowych, to zmora rodziców i dzieci. Po kil-
ku dniach maluch cały jest usiany świeżymi 
pęcherzykami i strupkami, które po tygodniu 
odpadają. Dziecku trudno jest powstrzymać 
się od drapania, bo czuje nieustanne swędze-
nie. Swędzące wykwity są uciążliwe i bolesne, 
niejednokrotnie towarzyszy im gorączka się-
gająca nawet do 40°C, osłabienie i złe samo-
poczucie. Dziecko skarży się na ból głowy, jest 
osłabione i marudne.

Same strupki odpadają samoistnie w okre-
sie od jednego do 3 tygodni i pozostawiają po 
sobie niewielkie przebarwienia, niekiedy bli-
zny, które z czasem ustępują całkowicie. Sta-
dia wysypów mieszczą się w odstępie 48 go-
dzin. A samych rzutów wysypki w ciągu tylko 
jednej doby może być od kilku do nawet kilku-
nastu. Ten stan może się utrzymywać od kilku 
do około 7 dni. Powstałe pęcherzyki, tworzone 
są przez bardzo delikatną błonkę, która może 
pękać także samoistnie lub w razie nawet bar-
dzo delikatnych urazów. Nie ma niestety regu-
ły, która podałaby liczbę występujących krost. 
Znane są przypadki, kiedy chory może mieć 
ich tylko kilkanaście, a czasem nawet kilka se-
tek. Typowym i dość uprzykrzającym się ob-
jawem towarzyszącym jest bardzo silne swę-
dzenie, pojawiających się zmian, a drapanie 
ich może tylko spowodować nadkażenia, które 
z kolei grozi pozostawieniem po zaniknięciu 
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choroby trwałych blizn. Świąd najbardziej do-
kucza w momencie rozgrzania organizmu, naj-
częściej porą nocną. Za całkowity zanik cho-
roby możemy uznać stan, gdy nie pojawiają 
się już nowe rzuty zmian skórnych, a wszyst-
kie powstałe strupki bezpowrotnie odpadły.  

Ospa wietrzna na ogół przebiega łagod-
nie i bez powikłań. Jest jednak dokuczli-
wa dla dziecka, dlatego warto wiedzieć, 
co mu przyniesie ulgę.

Jak pomóc dziecku  
choremu na ospę wietrzną

• Nie zmuszać dziecka do jedzenia. Jeśli 
ma w buzi pęcherze, serwować „gładkie”, 
łagodne potrawy – ziemniaki puree, jogur-
ty, delikatne zupy... Unikać potraw mocno 
przyprawionych oraz  kwaśnych.

• Krótko kąpać, by przysychające strupki 
nie rozmiękły. Można dodać do wody nad-
manganian potasu (do kupienia w aptece). 
Roztwór powinien być jasnoróżowy.

• Obciąć krótko paznokcie. Zmniejsza się 
w ten sposób ryzyko zadrapań i nadkażenia 
ran bakteriami.

• Delikatnie wycierać. Nie trzeć, przykładać 
ręcznik miejsce przy miejscu.  

Leczenie 
Jeżeli choroba przebiega bez powikłań wy-

starczy, iż rodzice skoncentrują się na lecze-
niu typowo objawowym, czyli w wypadku ospy 
wietrznej na obniżeniu pojawiającej się wyso-
kiej temperatury i załagodzeniu uporczywego 
swędzenia. Dlatego wskazane jest podawanie 
dziecku doraźnie środków działających prze-
ciwgorączkowo, jednak nie aspirynę. W celu 
zmniejszenia odczuwalnego swędzenia stosu-
je się środki takie jak gencjana na wodzie lub 
maść cynkową. Ale spotykane są także spe-
cjalne kremy lub nawet pudry. Dziecko po-
winno być kąpane w płynach odkażających, 
najczęściej w tym wypadku stosowany jest 
nadmanganian potasu oraz mieć często zmie-
niane ubranie. Ważne jest, aby dziecko nie 

Stwierdzenie, że każde dziecko musi 
przechorować ospę wietrzną to MIT

Ospa na ogół nie powoduje groźnych powikłań, może być jednak niebezpieczna w przy-
padku noworodków, osób z obniżoną odpornością (np. leczonych cytostatykami) i kobiet w 
ciąży. Konsekwencją ospy mogą być powikłania neurologiczne, np. zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie płuc, a w wypadku przyszłych mam 
nawet wady rozwojowe u dziecka (dlatego kobiety planujące ciążę powinny się zaszczepić, 
jeśli wcześniej nie chorowały na ospę).

miało okazji do rozdrapywania pojawiających 
się pęcherzyków, dlatego w ciągu dnia musi 
być pod baczną opieką opiekunów, a na czas 
nocy należy mu założyć na ręce bawełniane rę-
kawiczki i dbać o to, by chory maluch nie miał 
za długich paznokci. 

Z uwagi na możliwe zajęcie pęcherzykami 
błon śluzowych jamy ustnej, w czasie trwania 
ospy wietrznej dziecko powinno mieć lekko-
strawną dietę, która nie będzie mu utrudniała 
przyjmowania i przełykania pokarmów. Przy-
gotowywane posiłki muszą mieć łagodny smak, 
bez ostrych przypraw i kwaśnego smaku. Jeśli 
zmianami skórnymi objęte są narządy płciowe 
dziecka, ulgę przyniosą mu nasiadówki z do-
datkiem rumianku. Jeżeli postać przechodzo-
nej ospy wietrznej ma ciężki obraz, stosowane 
jest leczenie odpowiednimi antybiotykami za-
leconymi tylko i wyłącznie przez prowadzącego 
lekarza pediatrę. 
Groźne powikłania
 Najlżejszą postać ospy wietrznej przechodzą 
młodsze dzieci. Starsze dzieci i nastolatki mogą 
już borykać się jej głównym powikłaniem, jakim 
jest ropne zakażenie skóry. Jeśli już ospa do-
tyka osobę dorosłą, choć zdarza się to bardzo 
rzadko, to jej przebieg jest bardzo ciężki i grozi 
wieloma powikłaniami. 

	Zapalenie mózgu
	Porażenie nerwów czaszkowych
	Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
	Zespołu Reye’a
	Zespołu Guillaina - Barre 
	Zapalenie mięśnia sercowego
	Zapalenie stawów
	Upośledzenie widzenia spowodowane poja-

wieniem się pęcherzyków w obrębie gałek 
ocznych

	Zapalenie płuc
	Zapalenie nerek
	Zakażenie ospą wietrzną kobiety ciężarnej 

w pierwszych tygodniach ciąży, grozi dla 
dziecka przyszłymi wadami wrodzonymi, 
jak opóźnienie psychoruchowe, zmiany 
w obrębie oczu
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	Jednak przy prawidłowym leczeniu chorego 
powikłania raczej nie grożą

Ospa wietrzna wnosi sporo zamieszania w 
życie rodzinne. Aby ją przechorować i nie za-
rażać innych dzieci, maluch przez okres około 
dwóch tygodni nie może chodzić do żłobka lub 
przedszkola. Rodzice są zmuszeni do tymcza-
sowego przeorganizowania życia: zwolnienie 
lekarskie, opłacenie opiekunki czy skorzystanie 
z pomocy dziadków to tylko niektóre z moż-
liwych rozwiązań. Poza tym, choć zazwyczaj 
u dzieci ospa wietrzna przebiega łagodnie, to 
istnieje ryzyko jej ciężkiego przebiegu. 

Zalecana profilaktyka
Zalecane jest przede wszystkim szczepienie. 

W drugiej kolejności unikanie kontaktu  z oso-
bami, które mają styczność z chorymi na ospę 
oraz ograniczanie kontaktu z samymi chorymi. 
Chociaż przejście ospy w dzieciństwie tak na-
prawdę jest chyba najlepszym rozwiązaniem, 
gdyż daje całkowitą odporność na zakażenie 
wirusem, który ją wywołuje. Ale szczepionka, 
jeśli ktoś nie chorował lub chorować nie chce 
jest najlepszym wskazanym pewnikiem. 

Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepienie 
przeciwko ospie od 2003 roku (obowiązkowe 
jest tylko dla dzieci z grupy ryzyka, np. z upo-
śledzeniem odporności, gdy jest duże ryzy-
ko, że choroba będzie miała ciężki przebieg). 
Szczepić można już dziewięciomiesięczne ma-
luszki. Cykl składa się z dwóch dawek, któ-
re powinno się podać w odstępie co najmniej 
sześciu tygodni. Osoby zdrowe, które miały 
kontakt z chorym, mogą chronić się przed za-
chorowaniem, szczepiąc się w ciągu 72 godzin. 
Dzięki temu nawet jeśli nie uda im się uniknąć 
wiatrówki, przejdą ją zdecydowanie łagodniej. 
Szczepionka przeciw ospie wykazuje bardzo 
wysoką skuteczność, jednak nie jest uwzględ-
niona w obowiązkowym kalendarzu szczepień.

Dzieci w żłobku pod szczególną ochroną
Od 2012 roku do Programu Szczepień 

Ochronnych dołączono obowiązkowe szczepie-
nie przeciwko ospie wietrznej dla dzieci, któ-
re chodzą do żłobka. Aby rodzice mogli sko-
rzystać z bezpłatnej możliwości zaszczepienia 
malucha, wystarczy przedstawić w przychod-
ni zaświadczenie potwierdzające, że dziecko 

uczęszcza do żłobka. Po kwalifikacji lekarskiej, 
każdy maluch może zostać zaszczepiony prze-
ciwko tej uciążliwej chorobie.

Wytwarzanie odporności  
Dziecko przychodzi na świat z tzw. od-

pornością pierwotną. Niestety, otrzymane od 
matki przeciwciała chronią je przed chorobami 
tylko przez jakiś czas - poczynając od 4 mie-
siąca ta ochrona słabnie, a własny system 
odpornościowy malucha jest jeszcze niewy-
dolny. Musi się dopiero nauczyć rozpoznawa-
nia szkodliwych drobnoustrojów i wytworzyć 
przeciwko nim własne przeciwciała. Tej nauce 
służą... choroby. To najbardziej naturalny spo-
sób, w jaki organizm samodzielnie zdobywa 
tzw. odporność nabytą. Niektóre choroby są 
jednak na tyle groźne (lub grożą niebezpiecz-
nymi powikłaniami), że trzeba dziecko przed 
nimi ustrzec. I temu właśnie służą szczepie-
nia. Szczepionka to nic innego jak wprowadze-
nie do organizmu osłabionych lub martwych 
chorobotwórczych drobnoustrojów (albo ich 
fragmentów), które prowokują system odpor-
nościowy do produkcji przeciwciał. Jednora-
zowa dawka szczepionki musi być bezpiecz-
na, czyli zmobilizować organizm do produkcji 
przeciwciał nie wywołując przy tym choroby. 
Do wytworzenia pełnej odporności wystarczy 
czasem jedna, ale częściej dwie lub trzy dawki 
szczepionki, po których zazwyczaj trzeba jesz-
cze podawać dawki przypominające. 

Obowiązkowe i zalecane 
Najwięcej szczepień przypada na okres nie-

mowlęcy. W 1 roku życia dziecko powinno zo-
stać obowiązkowo zaszczepione przeciwko 10 
chorobom, gdzie cały cykl szczepień obejmu-
je podanie mu aż 12 różnych szczepionek. W 
następnym otrzyma tylko trzy dawki! A potem 
przerwa w szczepieniach obowiązkowych trwa 
aż do 6 roku życia. Obowiązkowe - bezpłatne 
- szczepienia chronią przed gruźlicą, wiruso-
wym zapaleniu wątroby typu B, błonicą, tęż-
cem, krztuścem, Poliomyelitis (polio), odrą, 
świnką i różyczką, Haemophilus influenzae 
typu b (tzw. HiB). Ta ostatnia obowiązkowa 
jest od ubiegłego roku; starsze dziecko można 
zaszczepić na własny koszt. Ponadto Główny 
Inspektor Sanitarny zaleca jeszcze inne 
szczepienia, nierefundowane przez NFZ: 
przeciw zakażeniom pneumokokokowym, bie-
gunce rotawirusowej i ospie wietrznej, a więc 
chorobom, które w ostatnich latach stały się 
szczególnie niebezpieczne. Niestety na razie 
muszą za nie płacić sami rodzice. Można tylko 
mieć nadzieję, że podobnie jak w przypadku 
HiB z czasem i one znajdą się wśród szczepień 
obowiązkowych.

Zasady bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo dziecka po-

dawanie szczepionek podlega wielu rygorom. 

Co roku, Główny Inspektor Sanitarny ogłasza ka-
lendarz szczepień obowiązkowych oraz zaleca-
nych. To najważniejszy, obok wprowadzania no-
wości terminarz dotyczący niemowlęcia. Jeśli się 
w niego wczyta, nasuwa się samo pytanie: 

"Czy naprawdę moje dziecko 
 musi być tak często kłute?".

Tak, bo dzięki temu uniknie wielu groźnych 
chorób. Na szczęście dla obecnych 
maluchów przeciw najgroźniejszym 
chorobom podaje się obecnie także 

obowiązkowo szczepionki skojarzone, co 
zmniejsza ogólną liczbę zastrzyków.
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Powinno się wiedzieć, iż:
• odstęp między kolejnymi szczepionkami, za-

wierającymi żywe drobnoustroje nie powi-
nien być krótszy niż 4 tygodnie;

• odstęp między kolejnymi dawkami tej samej 
szczepionki powinien być zgodny z wskaza-
niami producenta; odstęp między szczepion-
ką zawierającą żywe drobnoustroje a szcze-
pionką, która ich nie zawiera (inaktywowaną, 
czyli zabitą) może być dowolny, choć lepiej 
zrobić kilka dni przerwy, żeby wygasł ewen-
tualny odczyn poszczepienny; 

• przed każdym szczepieniem dziecko powin-
no być zbadane przez lekarza.
Aby mieć pewność, że wymagane odstępy 

zostały zachowane prowadzi się dokumentację 
medyczną, a pielęgniarka przed każdym szcze-
pieniem powinna sprawdzić kiedy i na co dziec-
ko było szczepione ostatnio. Jeśli lekarz uzna, 
że stan zdrowia dziecka jest przeciwwskaza-
niem do szczepienia, to wskaże, kiedy należy 
się zgłosić ponownie.

Jeśli dziecko ospę przechodziło, a po pew-
nym czasie, ponownie miało styczność z wi-
rusem VZV, w takim wypadku zachoruje naj-
pewniej na półpaśca. Taka sytuacja może mieć 
także miejsce, gdy po wyleczonej już ospie 
w organizmie pozostał wirus, który przeszedł 
w stan uśpienia. Wtedy jego aktywacja może 
pojawić się nawet w okresie osłabienia odpor-
ności, na przykład po przejściu ciężkiej infek-
cji lub w razie ponownego kontaktu z wirusem 
VZV. Chore na półpaśca dziecko może zarazić 

ospą wietrzną osobę, która na nią wcześniej nie 
chorowała. I tak koło się zamyka. 

Dorośli zazwyczaj nie chorują, chociaż ryzy-
ko zarażenia się ospą wietrzną tak naprawdę 
trwa, aż do momentu jej przechorowania. Więc 
jeśli nie chorowali w dzieciństwie nadal są na-
rażeni na wirusa VZV. Jak wspomniano, ospa 

jest jedną z najbar-
dziej zaraźliwych 
chorób zakaźnych 
i nie bez przyczy-
ny ma w swojej 
nazwie określenie 
„wietrzna”. Bo nie 
rozprzestrzenia się 
tylko drogą kropel-
kową poprzez bez-
pośredni kontakt z 
nosicielem wirusa. 
Niestety wirus VZV 
ma bardzo lotną 
postać, która prze-

nosi się z prądami powietrza, a nawet na ubra-
niu. Zrazić nią można się także poprzez bez-
pośredni kontakt z zakażonymi przez chorego 
przedmiotami. Od chorej na półpaśca osoby 
wirusem, można się zarazić tylko przez bezpo-
średnią styczność z wydzieliną ze zmian skór-
nych. Całe szczęście, że poza ustrojem człowie-
ka, wirus ospy ginie bardzo szybko, nawet po 
kilku minutach. Dlatego czas gra w przypadku 
tej choroby dużą rolę. 
Literatura u autorki

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE – KALENDARZ SZCZEPIEŃ
SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

wiek gruźlica WZW
typu B* błonica tężec krztusiec Hib** Poliomy-

elitis*** odra świnka różyczka

1 rok

1 doba

2 miesiąc

3 - 4 
miesiąc

5 - 6 
miesiąc

7 miesiąc

2 rok

13 - 14 
miesiąc

16 - 18 
miesiąc

6 rok

10 rok

14 rok

19 rok

*WZW typu B oznacza wirusowe zapalenie wątroby typu B
**Hib oznacza inwazyjne zakażenie Haemofilus influenzae typu b
***Poliomyelitis oznacza ostre nagminne porażenie dziecięce

Pełny tekst  kalendarza szczepień na stronie MZ 
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2012/78/akt.pdf
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ZLECENIE LEKARSKIE 

adwokat Kinga Rudnik

Zlecenie lekarskie jest szczególnym uprawnieniem lekarza, które polega na możli-
wości wydawania wiążących dla pielęgniarek i położnych poleceń w zakresie diagno-
styki, leczenia oraz rehabilitacji. Zasady wykonania lub odmowa wykonania zlecenia 
lekarskiego są szczegółowo uregulowane przepisami prawa. Cechą charakterystyczną 
zlecenia lekarskiego jest jego pisemność (forma pisemna). Wyjątek stanowią zlecenia 
ustne, wydawane tylko w przypadkach nagłych oraz zagrażających  zdrowiu pacjenta. 

Forma pisemna zlecenia lekarskiego chroni 
zarówno lekarza, jak i pielęgniarkę czy po-
łożną przed odpowiedzialnością prawną (kar-
ną, cywilną, zawodową). W przypadku po-
niesienia szkody przez pacjenta związanej z 
udzieleniem świadczenia zdrowotnego można 
dowieść niewinności lekarza wydającego zle-
cenie lub niewinności pielęgniarki czy położnej 
wykonującej to zlece-
nie. Pielęgniarka lub 
położna może bowiem 
wykazać, iż zlecenie 
wykonała prawidłowo 
zgodnie z tym, co zo-
stało zapisane. Z kolei 
lekarz może uwolnić 
się od odpowiedzialno-
ści, gdy dowiedzie na podstawie pisemnego 
zlecenia, iż było ono prawidłowe, a pielęgniar-
ka (położna) wykonała je niezgodnie z treścią 
(np. podała zbyt dużą dawkę zleconego leku).

Forma pisemna zlecenia została wskazana 
w art. 15  ust. 1 ustawy z dnia  15 lipca 2011r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 
174, poz. 1039), który stanowi, iż „Pielęgniar-
ka  i położna wykonują zlecenia lekarskie za-
pisane w dokumentacji medycznej.” Jest to 
zatem podstawowa zasada obowiązująca za-
równo lekarza, jak i pielęgniarkę czy położną. 
Wyjątek od niej został opisany w ust. 2 cyto-
wanego artykułu, gdzie podano: „Zapis w do-
kumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 

1, nie dotyczy zle-
ceń wykonywanych 
w stanach nagłego 
zagrożenia zdro-
wotnego.” Ustne 
polecenie jest więc 
wyjątkiem i zależne 

jest od dwóch przesłanek, które muszą kumu-
latywnie zaistnieć, tj. od stanu nagłego oraz 
stanu zagrażającego życiu pacjenta. W takim 
przypadku pielęgniarka lub położna upraw-
niona jest do wykonania zlecenia ustnego bez 
konsekwencji prawnych. W każdym innym 
przypadku, gdy nie istnieje stan nagły oraz 
zagrożenie zdrowia pacjenta, wykonanie zle-

cenia ustnego stanowi 
naruszenie przepisów 
prawnych i rodzi od-
powiedzialność praw-
ną. Do sytuacji takich 
należą także przypad-
ki wykonania zlecenia 
ustnego, które już po 
jego wykonaniu zosta-

je zapisywane w dokumentacji medycznej. 
Odpowiedzialności pielęgniarki czy położnej 
nie uchyla nadto potwierdzenie przez lekarza 
podczas składania zeznań, iż zlecenie zostało 
wykonane prawidłowo oraz w całości zgodnie 
z ustnym przekazem. 

Za wykonanie zlecenia ustnego w przypad-
ku, gdy nie ma do tego podstaw lub też za 
niezasadną i niezgodną z prawem odmowę 
wykonania zlecenia lekarskiego, albo w sytu-
acji nieprawidłowego (błędnego) wykonania 
zlecenia lekarskiego pielęgniarka lub położna 
mogą ponieść szerokie ujemne konsekwencje 
prawne.

 Na gruncie odpowiedzialności zawo-
dowej za naruszenie przepisów dotyczących 
wykonywania zawodu oraz naruszenie przepi-
sów Kodeksu Etyki. 

Na gruncie odpowiedzialności karnej – 
za popełnienie przestępstwa przeciwko życiu 
lub zdrowiu, jak nieudzielnie pomocy, naraże-
nie na niebezpieczeństwo lub chorobę, uszko-

 Po  odstąpieniu od realizacji świad-
czeń zdrowotnych z wyżej wskazanych  
przyczyn, pielęgniarka i położna mają 
obowiązek uzasadnić i odnotować ten 
fakt w dokumentacji medycznej



25

dzenie ciała czy nieumyślne spowodowanie 
śmierci.

A na gruncie odpowiedzialności cywil-
nej odpowiedzialność tzw. ex delicto – za 
czyn niedozwolony, czyli możliwość zasądze-
nia od pielęgniarki lub położnej  odszkodowa-
nia za doznaną szkodę lub krzywdę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
pielęgniarka oraz położna mają prawo do-
magać się od lekarza, który wydał zlecenie, 
by uzasadnił potrzebę jego wykonania (art. 
15 ust. 3 wskazanej ustawy).  Wyjaśnienie, 
uzasadnienie potrzeby wykonania danego 
zlecenia lekarskiego nie jest tożsame z moż-
liwością samowolnej zmiany przez pielęgniar-
kę czy położną zakresu zlecenia lekarskiego, 
czy też odstąpienia od 
jego wykonania w sy-
tuacji, kiedy nie zaist-
nieją przesłanki prawne 
do odmowy wykonania 
zlecenia. Jeśli pacjent 
poniesie szkodę na 
skutek niewłaściwego 
pisemnego zlecenia le-
karskiego, to pielęgniarka (położna), które je 
wykonała prawidłowo i zgodnie z jego treścią 
nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną temu pacjentowi. Pielęgniarka czy 
położna jest w takim przypadku kontrolowana 
wyłącznie pod kątem prawidłowego wykona-
nia zlecenia. 

Zgodna z prawem odmowa wykonania zle-
cenia lekarskiego przez pielęgniarkę lub po-

łożną została 
uregulowana w 
art. 12  ustawy 
o zawodach pie-
lęgniarki i położ-
nej. Pielęgniarka 
i położna mogą 
bowiem odmó-
wić wykonania 
zlecenia lekar-
skiego czy też 
wykonania in-
nego świadcze-
nia zdrowotne-
go, jeśli jest ono  
niezgodne z ich 
sumieniem (tzw. 

klauzula sumienia) albo  zakresem posiada-
nych kwalifikacji. W takim przypadku należy 
obowiązkowo i niezwłocznie podać przyczynę 
odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie 
zlecającej. Warto takie pismo przygotować w 
dwóch kopiach i poprosić przełożonego lub 
osobę zlecającą o potwierdzenie odbioru  na 

jednej z nich. Dalej  pielęgniarka i położna 
mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia 
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowe-
go bądź opiekuna faktycznego o takiej od-
mowie i wskazania realnych możliwości uzy-
skania tego świadczenia u innej pielęgniarki, 
położnej lub winnym  podmiocie leczniczym. 
Następnie  po  odstąpieniu od realizacji świad-
czeń zdrowotnych z wyżej wskazanych  przy-
czyn, pielęgniarka i położna mają obowiązek 
uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumenta-
cji medycznej.

Jednakże, prawo odmowy wykonania zlece-
nia lekarskiego nie istnieje w przypadku, gdy 
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować 
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pielę-
gniarka  i położna są bowiem obowiązane, zgod-

nie z posiadanymi kwali-
fikacjami zawodowymi, 
do udzielenia pomocy w 
każdym przypadku, gdy 
zwłoka w jej udzieleniu 
mogłaby spowodować 
stan nagłego zagrożenia 
zdrowotnego.

Przesłanką wykonania przez pielęgniarkę 
czy położną większości świadczeń wobec pa-
cjentów, jest uzyskanie zlecenia lekarskiego, 
odnotowanego w dokumentacji medycznej 
pacjenta.    Bez takiego zlecenia pielęgniarka 
oraz położna mogą wykonywać tylko niektóre 
świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, 
lecznicze i rehabilitacyjne oraz niektóre czyn-
ności ratunkowe. Świadczenia, które mogą 
być wykonywane przez pielęgniarkę,po-
łożną bez zlecenia lekarskiego, wskazane 
zostały w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, 
poz. 1540). Jednakże podejmując samodziel-
nie czynności zapobiegawcze, diagnostyczne, 
lecznicze i rehabilitacyjne wymienione w ww 
rozporządzeniu pielęgniarka oraz położna nie 
powinny wykraczać poza swoje kompetencje, 
umiejętności zawodowe, jak i kwalifikacje za-
wodowe.

Podstawa prawna: 
1.   ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks 

karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm)

2.  ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 
1039)

Zgodna z prawem odmowa wyko-
nania zlecenia lekarskiego przez pie-
lęgniarkę lub położną została uregu-
lowana w art. 12  ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej
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Niewydolność serca (CHF) w wieku podeszłym
Co pielęgniarka i pacjent wiedzieć powinni ?

  Mgr Renata Mroczkowska
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Starzenie, to postępujące zmniejszanie się rezerw czynnościowych ustroju, utrud-
niające adaptację do zmian środowiskowych i prowadzące do pogarszania się spraw-
ności organizmu. Rozpoczyna się w wieku średnim i wzmaga wraz z upływem czasu. Po 
ukończeniu 40 r.ż. średnio o 1% na rok. 

Zmiany fizjologiczne związane ze starzeniem 
nie pojawiają się w ściśle określonym czasie ani nie 
mają jednakowego nasilenia u wszystkich ludzi. W 
układzie sercowo- naczyniowym na pierwszy plan 
wysuwają się: 
1. Znaczna sztywność mięśnia sercowego, wy-

wołana apoptozą czyli zaprogramowaną śmier-
cią kardiomiocytów oraz zwiększeniem ilości fi-
broblastów produkujących kolagen. 

2. Przerost lewej komory o ok. 30% między 20 
a 80 r.ż. kompensujący wzmożoną pracę serca 
spowodowaną usztywnieniem tętnic. Sztywność 
arterii doprowadza do poszerzenie ścian naczy-
nia - w przypadku aorty   nawet o 35%. 

3. Duże tętnice tracą zdolności buforowe, na-
czynia te stawiają wysoki opór krwi wyrzucanej 
z lewej komory dając wysokie ciśnienie skurczo-
we, upośledzając jednocześnie ciągłość przepły-
wu krwi w czasie rozkurczu serca, wskutek cze-
go ciśnienie rozkurczowe pozostaje niskie. Mniej 
więcej do 60 r.ż. wartości ciśnienia skurczowe-
go i rozkurczowego są jednakowo podwyższo-
ne lub obniżone. W okresie późniejszym notuje 
się znaczny wzrost ciśnienia skurczowego przy 
jednoczesnym obniżeniu rozkurczowego, tym 
samym nasila się ciśnienie tętna, które sprzyja 
niedokrwieniu mięśnia sercowego. 

4. Zastój krwi w krążeniu płucnym (czynnik 
ryzyka rozkurczowej niewydolności serca) jako 
następstwo przeciążenia lewego przedsionka. 

5. Regulowanie pojemności minutowej serca 
głównie poprzez zwiększenie preload i wzrost 
objętości wyrzutowej, a nie przez przyspiesze-
nie rytmu, co doprowadza do znacznego jej de-
ficytu podczas wysiłku, odczuwalnego przez pa-
cjenta jako duszność  czy szybkie męczenie się. 

Zapytamy dlaczego nie dochodzi do przyspiesze-
nia akcji serca (AS)? Przyczyna leży w zwłóknieniach 
i zwapnieniach w okolicach układu bodźco- przewo-
dzącego. Prowadzą one do zmniejszenia aktywności 
węzła zatokowo- przedsionkowego (spadek liczby ko-
mórek do 75%), a tym samym do obniżenia akcji ser-
ca o 10% oraz wzrostu częstości arytmii i zaburzeń 
przewodzenia. Dodatkowo na pracę serca ma wpływ 
zredukowana liczba receptorów β- adrenergicznych 
prowadząca do obniżenia, podczas wysiłku, maksy-
malnej AS o 25% a kurczliwości nawet o 60%.

Według Ferrara zmiany jakościowe zachodzące 
w starczym sercu są podobne do zachodzących w 
sercu niewydolnym. Stan określany jako presbycar-
dia lub cor senile, tj. serce starcze, tłumaczy istotę 
wczesnego okresu niewydolności rozkurczowej, któ-
ra stanowi wąską granicę między fizjologicznym sta-
rzeniem się serca, a stanem patologicznym.

Rozpoznanie

Wstępne rozpoznanie niewydolności serca u osób 
w podeszłym wieku może być utrudnione z powodu 
stopniowo pojawiających się niespecyficznych obja-
wów. Jedną z przyczyn późnego rozpoznawania CHF 
u starszych osób jest nieswoistość zmęczenia, które-
go objawy przypisywane są starzeniu się, a wtórne 
ograniczenie aktywności fizycznej maskuje jego źró-
dło. Trzeba przy tym pamiętać, że w podeszłym wieku 
wczesne stadium CHF może się ujawniać pod postacią 
tzw.„masek klinicznych”, do których należą: bezsen-
ność, częste uczucie kołatania serca, zaburzenia po-
znawcze oraz depresja. Tę ostatnią łączą z niewydol-
nością serca podobne mechanizmy patofizjologiczne: 
wzmożona aktywacja neurohormonalna, zaburzenia 
rytmu czy nadkrzepliwość, co znacznie  pogarsza ja-
kość życia i ostateczne rokowanie.

Główne objawy 
Orthopnoë i napadowa duszność nocna to ob-

jawy bardzo specyficzne dla niewydolności serca u 
osób starszych. Orthopnoë występuje zwykle krótko 
po przyjęciu pozycji leżącej i mija natychmiast, gdy 
pacjent wstanie lub usiądzie. Nocna napadowa dusz-
ność występuje 2-3 godziny po zaśnięciu. Pacjenci 
budzą się z dusznością, następnie zaczynają kasz-
leć, mają świszczący oddech. W chwili zmiany po-
zycji na siedzącą, czują ulgę, ale pełne złagodzenie 
objawów może trwać od pięciu minut do pół godzi-
ny. U pacjentów, którzy śpią z powodu orthopnoë na 
wielu poduszkach lub na fotelu, napadowa duszność 
nocna może nie występować. Przewlekła obturacyj-
na choroba płuc, też charakteryzuje się napadami 
duszności ale w tym przypadku, najpierw pojawia 
się kaszel, który finalnie wywołuje duszność. Po-
prawę przynosi odkrztuszenie wydzieliny, nawet bez 
zmiany pozycji ciała. Dlatego ważne jest dopytanie 
pacjenta o sposób i jakość snu oraz okoliczności wy-
stępowania duszności.

Obrzęki kończyn związane z niewydolnością serca 
są zazwyczaj obustronne. Zaczynają się od stopy i 
kostki, a długotrwale nie leczone, mogą obejmować 
całą kończynę, obszar krocza i brzucha. Przewlekłe, 
prowadzą do zmian skórnych, w tym brązowej pig-
mentacji i miejscowej twardziny. Przyrost masy ciała, 
spowodowany magazynowaniem płynów. prawie za-
wsze towarzyszy objawowej CHF, ale starsi pacjenci 
rzadko identyfikują go z chorobą serca. Mało tego, 
zaleganie płynów w organizmie może być do-
skonale maskowane. W przypadkach, w których 
płyn gromadzi się w jamie brzusznej, nudności, nie-
strawność, uczucie sytości doprowadzają do utraty 
masy ciała, a pomiar na wadze jest ciągle taki sam. 
Podwyższone ciśnienie w żyłach szyjnych manifestu-
jące się znacznym ich wypełnieniem oraz pogrubie-
niem jest najbardziej typowym objawem nadmiernej 
ilości płynu w organizmie i jest to najważniejsze ba-
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danie fizykalne w początkowych, jak i późniejszych 
etapach leczenia osób starszych z niewydolnością 
serca. Inne, nieswoiste, objawy niewydolności serca 
u pacjentów geriatrycznych to: omdlenia, dusznica 
bolesna, częste oddawanie moczu w nocy, skąpo-
mocz, i zmiany stanu psychicznego spowodowane 
upośledzonym krążeniem mózgowym.

Diagnostyka
Mimo że CHF nadal diagnozuje się głównie na 

podstawie obrazu klinicznego, coraz powszechniej-
szy staje się test diagnostyczny oparty na analizie 
próbki krwi, który pozwala rozpoznawać niewydol-
ność serca i dysfunkcję lewej komory. W tym celu 
przy podejrzeniu niewydolności serca, zwłaszcza u 
chorych z dusznością, w warunkach oddziału ratun-
kowego wykonuje się oznaczenie hormonu natriure-
tycznego typu B lub części prohormonu NT-pro BNP 
(N-terminal B-type natriuretic peptide). Otrzymały 
one miano markerów niewydolności serca. Niewielki 
lub średni wzrost stężenia BNP nie jest wystarcza-
jący do rozpoznania CHF, ponieważ występuje on w 
wielu innych stanach patologicznych, w tym w nie-
dokrwieniu serca, przeroście lewej komory, zaburze-
niach rytmu serca czy niewydolności nerek. Średnie 
stężenie markera zwiększa się również z wiekiem. 
U osób starszych, >75 roku życia, bez cech niewy-
dolności serca, obserwuje się 2–3 krotnie większe 
stężenie BNP. Mimo tych ograniczeń peptyd natriu-
retyczny typu B jest bardzo pomocnym elementem 
diagnostyki. U chorych z CHF każdy kolejny wzrost 
stężenia BNP o 100pg/ml zwiększa względne ryzyko 
zgonu o 35%.

Jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycz-
nych jest badanie echokardiograficzne. 

Echo zapewnia dokładną ocenę funkcji lewej ko-
mory. Najczęściej mierzona w tym badaniu jest frak-
cja wyrzutowa (EF). Jest ona wskaźnikiem skutecz-
ności serca jako pompy. Normalna EF jest większa 
niż 55%. Oznacza to, że w każdym cyklu pracy serca 
więcej niż 55% krwi jest wyrzucane z komory na ob-
wód. Głównym kryterium rozpoznania niewydolności 
skurczowej jest wartość frakcji wyrzutowej lewej ko-
mory poniżej 40%. 

Rtg klatki piersiowej daje wiedzę o wielkości ser-
ca pacjenta oraz pozwala oszacować ilość płynu na-
gromadzonego nad polami płucnymi. Ekg bada na-
tomiast aktywność elektryczną serca. 

Inne metody diagnostyczne obejmują: cewniko-
wanie serca, tomografię komputerową lub rezonans 
magnetyczny, ambulatoryjne monitorowanie Ekg 
(Holter), a także testy wysiłkowe (na bieżni lub cy-
kloergometrze) oraz test ergospirometryczny.

Leczenie
Podstawą leczenia niewydolności serca są inhibi-

tory ACE (kaptopril, enalapril, ramipryl). O ile nie 
jest to przeciwwskazane, każdy pacjent z frakcją 
wyrzutową poniżej 40% powinien otrzymywać leki z 
tej grupy, w celu poprawy funkcji lewej komory. Inną 
grupą medykamentów, ważną dla pacjenta z niewy-
dolnością serca są beta- blokery (bisoprolol, karwe-
dilol, metoprolol). Leki z grupy antagonistów aldo-
steronu (spironol) można włączyć do leczenia, jeśli 
EF jest mniejsza niż 35%. Muszą być one stosowane 
ostrożnie, pod kontrolą czynności nerek i stężenia 
potasu. Digoksyna może być stosowana w niewydol-
ności serca z migotaniem przedsionków. Zwalniając 
przewodzenie przez węzeł przedsionkowo- komo-
rowy, poprawia funkcję lewej komory, siłę skurczu 
mięśnia sercowego i powoduje zwiększenie diurezy. 

Podczas leczenia CHF u chorych w podeszłym wie-
ku należy pamiętać o pewnych odrębnościach wpły-
wających na efekty stosowanej terapii. Koniecznym 
jest uwzględnienie ograniczonej zdolności do meta-
bolizowania oraz wydalania leków, dlatego też lecze-
nie rozpoczyna się od małych, indywidualnie dobra-
nych dawek, następnie stopniowo je zwiększając. U 
osób starszych, zwłaszcza u kobiet, stwierdza się w 
surowicy większe stężenie stosowanych specyfików, 
niż w przypadku podobnych dawek u młodszych pa-
cjentów; jest to związane ze zmniejszeniem zawar-
tości wody w organizmie. Dlatego dawki wysycające, 
zwłaszcza digoksyny, antyarytmików, heparyny nie-
frakcjonowanej, należy korygować w zależności od 
masy ciała. 
Co Twój pacjent wiedzieć powinien ?

Śmiertelność w CHF mimo stosowania nowocze-
snych metod diagnostyki i leczenia pozostaje wyso-
ka i jest zbliżona do obserwowanej w wielu choro-
bach nowotworowych, a w postaciach najbardziej 
zaawansowanych nawet ją przekracza. Około 50% 
chorych od momentu rozpoznania CHF nie przeżywa 
okresu 5 lat. Stało się to motywem do opracowania 
i próbnych wdrożeń nowych modeli organizacyjnych 
opieki nad chorymi, których istotą jest edukacja za-
równo środowisk medycznych jak i chorych wraz z 
opiekunami. Rozpoczynamy ją już w szpitalu, kiedy 
tylko stan pacjenta na to pozwala. Uświadamiamy 
pacjentowi na czym polega jego schorzenie, jakie 
są przyczyny i objawy. Co za sobą niesie kuracja 
farmakologiczna. Jakie jest działanie zleconych le-
ków, możliwe interakcje, a co za tym idzie koniecz-
ne środki ostrożności. Pacjent od tej chwili musi 
zmienić styl życia. Winien przestrzegać reżimu pły-
nowego- nie więcej niż 2 litry płynu/dzień. Dieta o 
niskiej zawartości sodu, zwykle do 2g sodu/dzień. 
Sól zatrzymuje płyny, co prowadzi do wzrostu BP i 
wtórnego obciążenia już zmęczonego serca. Zachę-
camy pacjenta do stosowania przypraw ziołowych a 
nie substytutów soli takich jak chlorek potasu. Pa-
cjentów uczulamy na wszelkie zmiany w masie ciała. 
Przybieranie na wadze od 1 do 2 kg/dzień, lub od 2 
do 3 kg/tydzień może być wskaźnikiem zwiększają-
cej się retencji płynów. 

Wysiłek fizyczny jest złotym środkiem pozwalają-
cym częściowo odwrócić zmiany zachodzące w ukła-
dzie sercowo-naczyniowym, niestety osoby starsze 
częściej ograniczają ruch niż go stosują. Ćwiczenia 
dla układu sercowo- naczyniowego obejmują 30 mi-
nutową umiarkowaną aktywność ruchową każdego 
dnia. Rozpoczynamy od krótkich 5-10 minutowych 
sesji, dopasowując program do wydolności i budowy 
chorego (ważne aby go nie zniechęcić), następnie 
zwiększamy do 30 min/dzień.

Leczenie niewydolności serca u osób w podeszłym 
wieku jest ogromnym wyzwaniem, które powinno 
uwzględniać szereg współistniejących odrębności 
związanych z procesem starzenia się organizmu. CHF 
jest złożoną chorobą, wymagającą staranności, dys-
cypliny i ogromnej wiedzy. Zaangażowanie zarówno 
pacjenta jak i opiekującej się nim pielęgniarki, edu-
kacja i opieka ambulatoryjna są najważniejszymi za-
sadami postępowania z CHF poza szpitalem. Są one 
priorytetami , których przestrzeganie, gwarantuje 
wczesne rozpoznanie pojawiających się nieprawidło-
wości i szybką interwencję, ratującą życie pacjenta.
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Rola izolacji w rozprzestrzenianiu się  
zakażeń i chorób zakaźnych  cz. I

mgr Marta Piórkowska 
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

Izolacja jest podstawowym  elementem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zaka-
żeń w placówkach stacjonarnych wykonujących działalność leczniczą.

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grud-
nia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami 
w art. 14 nakłada na kierowników podmiotów 
leczniczych wykonujących działalność leczni-
czą w rodzaju świadczenia szpitalne obowią-
zek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania 
systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych, obejmujące-
go organizację udzielania 
świadczeń zdrowotnych, w 
sposób zapewniający m. in. 
warunki izolacji pacjentów 
z zakażeniem lub chorobą 
zakaźną. 

Centrum Zwalczania i 
Zapobiegania Chorobom 
(CDC) przygotowało wy-
tyczne dotyczące zasad izolacji,  które oparte 
są na dwóch poziomach środków ostrożności: 
izolacji standardowej oraz izolacji zależnej od 
dróg przenoszenia zakażeń.

I poziom – Izolacja standardowa stosowana 
u wszystkich pacjentów zgodnie z zasadą 
„każdy pacjent jest potencjalnie zakaźny” 
oraz u tych chorych, którzy zakażeni są 
patogenami przenoszonymi drogą krwi 
(np. HIV, WZW C, WZW B itd.) pod wa-
runkiem, że nie występuje u nich krwa-
wienie, rana oraz nie należą do pacjen-
tów nie współpracujących z personelem w 
trakcie hospitalizacji.

II poziom – zależny od dróg przenosze-
nie zakażenia i stosowany u pacjentów, 
u których rozpoznano lub podejrzewa się 
zakażenie przenoszone drogą:

• Kontaktową

• Powietrzno – kropelkową

• Powietrzno-pyłową

W izolacji należy wziąć pod uwagę następu-
jące procedury: higienę rąk, stosowanie odzieży 
ochronnej, dekontaminację sprzętu stosowane-
go u chorego, dekontaminację pomieszczenia 
w którym pacjent przebywa, postępowanie z 
materiałem zakaźnym (bielizna, odpady, mate-
riał diagnostyczny oraz powierzchnie skażone 

materiałem zakaźnym), naczynia i sztućce uży-
wane przez chorego, transport pacjenta oraz 
ewentualnie w przypadku zgonu postępowanie 
ze zwłokami.

Izolacja standardowa obejmuje rutynowe 
środki ostrożności stosowane wobec każdego 
pacjenta niezależnie od stanu jego zdrowia. 

W higienie rąk należy zwrócić uwagę na sta-
nowiska wyposażone w umywalkę z baterią 
uruchamianą bez kontaktu z dłonią, łokciowy 
dozownik z mydłem oraz preparatem do dezyn-
fekcji, podajnik z jednorazowymi ręcznikami 
oraz pojemnik na zużyte ręczniki. Ważnym ele-
mentem jest konieczność zabezpieczenia opa-
trunkiem wodoszczelnym ewentualnego skale-
czenia na dłoni personelu.

Zasady stosowania higienicznego mycia rąk:

-   zawsze przed i po wykonaniu procedur 
klinicznych, zabiegów inwazyjnych 

-  przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek

-  po potencjalnym skażeniu rąk

W przypadku odzieży ochronnej mamy na 
myśli rękawiczki, fartuch oraz maskę.

Stosujemy 3 rodzaje rękawiczek: jałowe, 
niesterylne oraz gospodarcze (wielorazowe). 
Rękawiczki sterylne używamy podczas zabie-
gów wykonywanych w warunkach aseptycz-
nych i w trakcie stosowania jałowego sprzętu, 
niesterylne - podczas zabiegów, w trakcie któ-
rych może dojść do  kontaktu z materiałem za-
kaźnym, a w trakcie których nie jest konieczna 
aseptyka. Ważną zasadą dotyczącą używania 
rękawiczek jednorazowych jest zakładanie oraz 
zdejmowanie rękawiczek w miejscu wykony-
wania procedur medycznych czy higienicznych. 
Drugi istotny element stosowania rękawiczek 
to konieczność zmiany w sytuacji wykonywania 
zabiegów czystych po zakończeniu zabiegów 
brudnych  u tego samego pacjenta.

Rękawiczki gospodarcze używamy w trakcie 
wykonywania procedur dekontaminacji środo-
wiska, przygotowywania roztworów prepara-
tów dezynfekcyjnych oraz mycia sprzętu me-
dycznego.

Fartuchy stosujemy w celu ochrony odzieży 
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roboczej i skóry przed zanieczyszczeniem ma-
teriałem zakaźnym. W praktyce stosowane są 
fartuchy foliowe i fizelinowe.

Maski zakłada się celem zapobiegania roz-
siewaniu mikroorganizmów z nosa i jamy ust-
nej podczas oddychania, rozmowy, ziewania, 
kaszlu, kataru i kichania. Maski używane są 
także u osób w celu zabezpieczenia przed wdy-
chaniem drobnoustrojów z powietrza. Maski 
muszą ściśle przylegać do twarzy – ust i nosa. 
W sprzedaży są maski posiadające różnego ro-
dzaju filtry w zależności od wielkości cząste-
czek drobnoustrojów.

Postępowanie z odpadami medycznymi 
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
2010 roku. Zgodnie z jego wytycznymi odpady 
segreguje się w miejscu wytwarzania i wyrzuca 
do koszy z odpowiednimi kolorami worków:

Odpady o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 
01 82  (zwane zakaźnymi) wyrzuca się do 
worków koloru czerwonego, ostre przed-
mioty do plastikowych sztywnych pojem-
ników o tym samym kolorze.

Odpady o kodach 18 01 06, 18 01 08, 18 01 
10  (zwane specjalnymi) wyrzuca się do 

worków koloru żółtego. Ostre przedmioty 
do sztywnych pojemników o tym samym 
kolorze.

Odpady o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 
01 07, 18 01 09 (zwane komunalnymi) 
wyrzuca się do worków dowolnego koloru 
za wyjątkiem koloru czerwonego i żółte-
go. (Kolor worków ustala sobie placówka 
świadcząca działalność medyczną).

Materiał zakaźny do badań należy pobierać 
do probówek, najlepiej metodą zamknię-
tą lub innych pojemników przeznaczo-
nych wyłącznie do tych celów zgodnie z 
procedurami pobierania materiału i trans-
portować w szczelnie zamykanych po-
jemnikach przeznaczonych wyłącznie do 
tego celu.

Z bielizną szpitalną brudną należy postępo-
wać tak, aby nie dopuścić do przenosze-
nia się drobnoustrojów na odzież, skórę 
i do środowiska. Bieliznę pościelową na-
leży zdejmować ostrożnie bez zbędnego 
trzepania i umieszczać bezpośrednio w 
foliowych workach transportowych, najle-
piej odpowiedniego koloru (odmiennego 
od worków z odpadami).

Sprzęt wielokrotnego użytku – narzędzia 
lekarskie, inny sprzęt medyczny, nale-
ży poddawać dekontaminacji zgodnie ze 
szpitalnymi procedurami. Nadrzędne za-
sady wskazują, że sprzęt stosowany do 
uszkodzonej skóry, błon śluzowych oraz 
wnikający do jałowych jam ciała i tkanek 
musi być sterylny, a kontakt z nieusz-
kodzonymi błonami śluzowymi wymaga 
użycia sprzętu sterylnego lub jeśli to nie-
możliwe, poddanego dezynfekcji wyso-
kiego poziomu (np. endoskopy). 

Dekontaminacja środowiska szpitalnego. 
Należy postępować zgodnie ze szpital-
nym planem higieny określającym strefy 
szpitala, częstotliwość mycia i dezynfek-
cji pomieszczeń, spektrum działania sto-
sowanych preparatów dezynfekcyjnych 
itp. Ogólna zasada dotycząca sprzątania 
określa, że sprzątnie rozpoczyna się od 
najczystszych pomieszczeń i sprzętów a 
kończy na najbrudniejszych oraz  pracę 
w pomieszczeniu zaczyna się od góry w 
kierunku ku dołowi.

Rozlany materiał biologiczny należy zebrać 
za pomocą chłonnych środków np. ligni-
na, ręcznik jednorazowy itp., wyrzucić do 
worka koloru czerwonego, a następnie 
poddać dezynfekcji preparatem chloro-
wym o działaniu bakterio-, wiruso-, grzy-
bo- i prątkobójczym.

Naczynia i sztućce wielokrotnego użytku 
używane do pacjentów po użyciu należy 
umyć i wyparzyć w temperaturze 850C 
przez 5 minut lub jeśli nie ma takiej moż-
liwości to po umyciu poddać dezynfekcji 
preparatem nadającym się do kontaktu z 
żywnością.

Postępowanie ze zwłokami wymaga postę-
powania zgodnego w wytycznymi Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w stosownej 
sprawie.

W następnym artykule przybliżę zasady izo-
lacji związane z drogami szerzenia zakażenia.
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Wpływ farmakologicznej indukcji porodu 
na stan zdrowia matki i dziecka

Mgr Aleksandra Noworzyn 
Położna Oddziału Noworodkowego

w Szpitalu Zakonu Bonifratrów 
pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Konieczność sprawowania prawidłowego nadzoru nad przebiegiem porodu staje się głów-
ną misją, gdyż nadrzędnym celem opieki okołoporodowej jest uzyskanie dobrego stanu zdrowia 
zarówno dziecka, jak i matki. 

Ocena sytuacji położniczej powinna opierać 
się na analizie czterech podstawowych czynni-
ków determinujących postęp akcji porodowej 
do których należą płód, miednica, czynność 
skurczowa macicy oraz rozwarcie szyjki ma-
cicy. Stopień zaawansowania porodu powinno 
się oceniać na podstawie badania wewnętrzne-
go, obserwacji długości, intensywności i regu-
larności skurczów macicy, analizie zachowania, 
stanu psychicznego i fizycznego rodzącej oraz 
monitorowania zstępowania części przodującej 
i wysłuchiwania tętna płodu. W czasie trwania 
porodu powinna być prowadzona dokumenta-
cja medyczna zgodna z przepisami prawnymi. 
Szczególnie istotny jest graficzny przebieg po-
rodu – partogram, który dokładnie prowadzony 
ułatwia wnikliwą analizę sytuacji położniczej.

Współczesna wiedza medyczna jest ogrom-
nie przydatna w sprawowaniu opieki okołopo-
rodowej nad kobietą, jednak często zapomina 
się o fizjologicznych procesach warunkujących 
wystąpienie i postęp akcji porodowej. Inter-
wencje medyczne w przebieg porodu fizjolo-
gicznego sprawiły, iż za prawidłowy uważa się 
poród, w trakcie którego stosuje się między 
innymi znieczulenie, nacięcie krocza, przebicie 
pęcherza płodowego oraz indukcję. Znaczenie 
problemu medykalizacji porodów podkreśliła 
również Międzynarodowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), wg której „całe nowoczesne położnic-
two i neonatologia bazuje wyłącznie na obser-
wacjach porodów zmedykalizowanych”.

Jedną z częściej stosowanych ingerencji w 
przebieg porodu jest jego indukcja, czyli próba 
wywołania regularnej akcji skurczowej maci-
cy. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrósł od-
setek porodów indukowanych i aktualnie waha 
się w granicach 20 - 30% . Wskazaniem do 
indukcji porodu powinna być tylko i wyłącznie 
sytuacja, gdy kontynuowanie ciąży jest poten-
cjalnie większym zagrożeniem dla dziecka i/
lub matki, niż jej ukończenie, a brak jest wa-
runków do szybkiego zakończenia ciąży, przy 
jednoczesnym braku wskazań do rozwiązania 
jej poprzez cięcie cesarskie. 

Prowokacja porodu powinna być poprzedzo-
na wyjaśnieniem kobiecie sytuacji położniczej, 
udzieleniem jej szczegółowych informacji o 
wskazaniach i możliwych powikłaniach związa-
nych z wywołaniem porodu oraz uzyskaniem 
jej świadomej zgody. Nie ma bezwzględnych 
wskazań do indukcji porodu, ale zawsze na-

leży brać pod uwagę wiek ciążowy, dojrzałość 
szyjki macicy, a przede wszystkim stan matki 
i dziecka. Nieodzownym elementem do prze-
prowadzenia prowokacji porodu jest wykaza-
nie wewnątrzmacicznego dobrostanu płodu 
poprzez zapis kardiotokograficzny - NST (ang. 
Non Stress Test) trwający przynajmniej 20 
minut, a także - jeśli to możliwe - wykonanie 
analizy przepływów naczyniowych w zakresie 
tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu apara-
tem ultrasonograficznym z systemem dopple-
rowskim. 

Do najczęściej spotykanych sytuacji które 
mogą wymagać indukcji należą: biochemiczne 
lub biofizyczne wykładniki niewydolności łoży-
ska, niewczesne i przedwczesne pękniecie błon 
płodowych, stan zapalny błon płodowych, hipo-
trofia, ciąża po terminie oraz wskazania mat-
czyne takie jak nadciśnienie tętnicze induko-
wane ciążą, stan przedrzucawkowy i rzucawka, 
DIC, HELLP, cukrzyca, choroby nerek i płuc, ze-
spół antyfosfolipidowy, przewlekłe nadciśnienie 
tętnicze, obumarcie płodu.
Działania mające na celu indukowanie porodu 

można podzielić na:
•  preindukcję porodu, mającą na celu przy-

gotowanie szyjki macicy do porodu poprzez 
stymulację jej dojrzewania; 

•  indukcję porodu, czyli próbę wywołania re-
gularnej akcji skurczowej macicy;

•  stymulację porodu, prowadzącą do wzmac-
niania czynności skurczowej macicy, kiedy 
jej samoistna czynność skurczowa nie po-
woduje właściwego postępu porodu.
Metody indukcji porodu podzielono na czte-

ry grupy: naturalne, chirurgiczne, mechanicz-
ne i farmakologiczne. Do metod naturalnych 
należą: akupunktura, akupresura, stosowanie 
ciepłych kąpieli, preparatów ziołowych i home-
opatycznych, wykonanie wlewu doodbytnicze-
go, drażnienie brodawek sutkowych, jak rów-
nież stosunek seksualny, gdzie do dróg rodnych 
dostaje się bogate w prostoglandyny nasienie 
męskie, a w wyniku orgazmu uwalniana jest 
endogenna oksytocyna. 

Prowokacja mechaniczna polega na 
stymulowaniu szyjki do jej dojrzewania, a do 
głównych metod należy tu zastosowanie hi-
groskopijnych rozszerzadeł lub cewnika Foleya 
– tzw. balonowanie. Metody chirurgiczne 
stosowane w indukcji porodu to odklejenie dol-
nego bieguna pęcherza płodowego, polegające 
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na delikatnym odklejeniu kosmówki od docze-
snej w czasie badania wewnętrznego, amnio-
tomia czy pozaowodniowe podanie roztworu 
soli fizjologicznej. Metody chirurgiczne należą 
do metod rzadko wykorzystywanych, gdyż w 
wyniku ich stosowania często dochodzi do po-
wikłań takich jak: krwawienia, infekcje u matki 
i płodu, ucisk czy wypadnięcie pępowiny.  Pro-
wokację farmakologiczną stosuje się, aby 
przyspieszyć dojrzewanie szyjki macicy lub w 
celu bezpośredniego wywołania skurczów ma-
cicy, jeśli szyjka macicy jest już dojrzała. W 
tym celu podaje się Oksytocynę lub prosta-
glandyny, które podwyższają poziom wapnia 
wewnątrzkomórkowego, co korzystnie wpływa 
na skurcze mięśnia macicy. Do działań ubocz-
nych w stosowaniu prostaglandyn należą nud-
ności, wymioty, gorączka, biegunka czy hiper-
stymulacja macicy. 

 Syntetyczna oksytocyna jest najlepiej po-
znanym i powszechnie używanym preparatem 
w indukcji porodu. Najczęstszym wskazaniem 
do podania oksytocyny jest zintensyfikowa-

nie czynności skurczowej macicy, w następnej 
kolejności wywołanie porodu przy przedwcze-
snym odpłynięciu wód płodowych oraz induk-
cja porodu w ciąży po terminie. Podawana we 
wlewie dożylnym nasila czynność skurczową 
macicy, jednak jej wpływ jest zróżnicowany i 
zależy od upływu czasu i postępu porodu.. 

Do działań niepożądanych mogących wy-
stąpić u matki należą: krwotok poporodo-
wy, nudności, wymioty, reakcje nadwrażli-
wości, obniżenie ciśnienia krwi i odruchowej 
tachykardii, nadmierne napięcie mięśnia 
macicy, skurcz tężcowy, pęknięcie macicy 
i przewodnienie hipotoniczne. Do działań 
niepożądanych może dojść również u płodu 
i noworodka. Zalicza się do nich wystąpienie 
bradykardii zatokowej, tachykardii, trwałego 
uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, 
krwawień w obrębie siatkówki, niskie wartości 
punktowe w skali Apgar w ciągu pierwszych 
5 minut życia, zamartwicy i zwiększenie czę-
stotliwości występowania i nasilenia żółtacz-
ki u noworodków. Zdania wśród badaczy są 
podzielone. Część badaczy uważa, iż istnieje 
znaczna korelacja pomiędzy podawaniem w 
trakcie porodu kroplówki z syntetyczną oksy-
tocyną a hiperbilirubinemią u noworodka. In-
dukcja porodu za pomocą wlewu z oksytocyną 

pobudza mięsień macicy do częstych i inten-
sywnych skurczów, a co za tym idzie prowa-
dzi do skrócenia porodu i uszkodzenia krwinek 
czerwonych płodu a w następstwie do ich roz-
padu. Oksytocyna wpływa także na zwiększoną 
kruchość erytrocytów. Poprzez zmianę osmo-
larności osocza powoduje obrzęk krwinek oraz 
zmniejszenie ich zdolności do odkształcania. 
Staje się to przyczyną zwiększenia ich podatno-
ści na uszkodzenia i hemolizę, a co za tym idzie 
do wzrostu poziomu bilirubiny u noworodka. 

 U około 50 – 70% noworodków donoszo-
nych oraz u 80% dzieci urodzonych przed-
wcześnie występuje żółtaczka fizjologiczna, nie 
stanowiąca zagrożenia życia i nie wymagająca 
szczególnego leczenia. Klinicznie przejawia się 
zażółceniem skóry, błon śluzowych oraz twar-
dówek na skutek gromadzenie się w surowi-
cy krwi, płynach ustrojowych oraz w tkankach 
barwnika zwanego bilirubiną. 

Żółtaczka fizjologicznau noworodków dono-
szonych pojawia się pomiędzy 24 – 72 godziną 
życia i osiąga maksymalne nasilenie w 3 – 5 
dobie, kiedy to występuje najwyższe stężenie 
poziomu bilirubiny. Najczęściej spotykanym ob-
jawem żółtaczki jest hiperbilirubinemia. 

Zbyt podwyższony poziom bilirubiny ma 
szkodliwy wpływ na cały organizm, ale szcze-
gólnie narażone są komórki nerwowe. Niekon-
trolowana i nieleczona hiperbilirubinemia może 
prowadzić do żółtaczki jąder podkorowych mó-
zgu, co prowadzi do trwałego uszkodzenia ko-
mórek nerwowych.

Do głównych metod leczenia objawowe-
go należy fototerapia, jednak bardzo istotne 
jest zapewnienie prawidłowej podaży płynów 
i kalorii. Zabieg fototerapii polega na na-
świetlaniu noworodka lampami w których 
wykorzystuje się specjalne świetlówki o 
fioletowej, niebieskiej, zielonej lub zim-
no-białej barwie oraz żarówki halogeno-
we stosowane w lampach punktowych. 
Naświetlanie powoduje utlenianie bilirubiny w 
efekcie czego powstaje jej izomer-lumirubina, 
która wydalana jest wraz z moczem i kałem z 
organizmu noworodka.

Inne badania nie potwierdzają wpływu oksy-
tocyny na częstotliwość występowania żółtaczki 
u noworodka. Uważają, iż występowanie żół-
taczki wiąże się głównie z dojrzałością płodu, 
wiekiem ciążowym oraz urazami okołoporodo-
wymi i w żaden sposób indukcja porodu za po-
mocą kroplówki naskurczowej z oksytocyną nie 
wpływa na występowanie hiperbilirubinemii u 
noworodka. 

W ostatnim czasie zmianie podlegały również 
normy poziomu bilirubiny uznawane za normy 
fizjologiczne, czas hospitalizacji noworodków, 
a sam poród drogami natury uległ znacznej 
medykalizacji. Współczesna wiedza położnicza 
i neonatologiczna powinna być poszerzana o 
badania naukowe w tym kierunku, co pozwoli 
na zastosowanie standardów opieki medycz-
nej prowadzących do uzyskania dobrego stanu 
zdrowia zarówno dziecka jak i matki.

Literatura  u  autorki
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OGŁOSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ogłasza nabór  
na specjalizację w dziedzinie

 „PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE”  dla pielęgniarek i położnych

Warunki udziału w specjalizacji :

• Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

• Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie w ostatnich pięciu latach

• Regularne opłacanie składek i przynależność do OIPiP w Katowicach ( dotyczy miejsc 
finansowanych ze środków własnych organizatora)

• Dopuszczenie do udziału w specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną na podstawie testu 
wstępnego.

Czas trwania specjalizacji -  18 – 24 miesiące

Planowany termin rozpoczęcia -  październik / listopad 2013 roku

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych – Ośrodek OIPiP w Łaziskach Górnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o złożenie w Biurze OIPiP w Katowi-
cach przy ulicy Francuskiej 16 najpóźniej do dnia  20 września 2013 roku następujących doku-
mentów stanowiących podstawę dopuszczenia do egzaminu wstępnego:

1. ZGŁOSZENIE NA SPECJALIZACJĘ - dokładnie i czytelnie wypełnione   
( druk do pobrania).

2. KSEROKOPIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU pielęgniarki/położ-
nej potwierdzona za zgodność z oryginałem  ( np. w kadrach) 

3. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  potwierdzające posiadanie minimum 
 2 letniego stażu pracy w zawodzie w ostatnich pięciu latach.

4. OŚWIADCZENIE ( druk do pobrania).

Osoby, które wcześniej złożyły zgłoszenie na specjalizacje proszone są tylko 
 o dosłanie brakujących w/w dokumentów z adnotacją „dotyczy zgłoszenia  

na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego” !!!

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu wstępnego  
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Izby.

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO  
1) „PODSTAWY NEONATOLOGII” pod redakcją prof. Jerzego Szcza-

py Wydawnictwo  Lekarskie PZWL Warszawa 2008.
2) „OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD NOWORODKIEM”  Włodzimierz Borkow-
ski, rok wydania 2007, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, wydanie II.

SPECJALIZACJA
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załącznik nr 1 do  
umowy Nr P11/……/……./13  

 
OŚWIADCZENIE  

 
I. Na podstawie art. 70 ust.6 -7 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039  z późn. zm.)1:  
 

A. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat odbyłam/em2 następujące specjalizacje 
dofinansowane ze środków publicznych: 
 
1.……………………………………………….     ………………………………………..……  
 nazwa dziedziny specjalizacji     data zakończenia specjalizacji 
          dd/mm/rr 
2.………………………………….………….…     ……………………………………….….…  
 nazwa dziedziny specjalizacji     data zakończenia specjalizacji 
          dd/mm/rr 
3.……………………………………………..…     ……………………………………….…… 
  nazwa dziedziny specjalizacji     data zakończenia specjalizacji 
          dd/mm/rr 

 
……..………….………………………….… 

 Data i podpis 

 
 
B. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat nie odbywałam/em specjalizacji 
dofinansowanej ze środków publicznych 

 
………………………………………...….. 

Data i  podpis 

 
II. Oświadczam, że jest mi znana treść art.70 ust.5 w/w ustawy, z którego wynika,  
że pielęgniarka i położna w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację 
dofinansowaną ze środków publicznych. 

 
………………..…………………………..… 

Data i  podpis 

																																																	
1 w	Części I wypełnić odpowiednio pkt.	A albo	pkt.	B,	
2	 dotyczy	 sytuacji	 gdy	 osoba składająca oświadczenie, odbywała specjalizację	 w	 ramach	 miejsca	 dofinansowanego		

ze środków publicznych	 i ukończyła szkolenie ( jako datę zakończenia specjalizacji należy wpisać datę zaliczenia 
specjalizacji wpisaną w Karcie specjalizacji) albo	przerwała	 i	nie	ukończyła szkolenia	(jako	datę zakończenia szkolenia	
należy wówczas wpisać	datę rezygnacji ze szkolenia)	albo	trzykrotnie	nie zdała	egzaminu państwowego	( należy wpisać 
datę ostatniego egzaminu państwowego).	

Dane Organizatora  
 
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KATOWICACH 
UL. FRANCUSKA 16, 40-027 KATOWICE 
        
Dane osoby ubiegającej się o zakwalifikowanie na specjalizację w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA  
 
NEONATOLOGICZNEGO 
 
 
……………….………………………..….       ………………….………………………       ……………….…………..… 
                      Imię i nazwisko                           Tytuł zawodowy            Nr zaświadczenia o prawie  
                                      wykonywania zawodu  

SPECJALIZACJA
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kondo l e n c j e

„Nie odchodzi ten co pozosta-
je w sercach bliskich.”

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Joanny Dworzyńskiej

 z powodu śmierci Mamy składają 
Pielęgniarki, Lekarze i współpracownicy 

Oddziału Nefrologii SPSK-M SUM Katowice.

„Mimo, że odchodzą w naszych ser-
cach pozostają na zawsze"

  Pielęgniarce mgr. Alinie Kostrzewa 
 wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy składa 
 personel Oddziału Chorób Wewnętrznych  

z Pododdziałem  Kardiologii. 
 MEGREZ Sp. zo.o. Wojewódzki  

Szpital Specjalistyczny Tychy 

Koleżance Teresie Matysek  
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Męża 
składa Personel Oddziału Neurologii WSS nr 4   

w Bytomiu.

"Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają 
 w naszej pamięci..." 

Pielęgniarce Teresie Matysek  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Męża  
składają Pielęgniarka Przełożona wraz  

z Zastępcą i Pełnomocnik ORPiP  
Wojewódzkiego Szpitala  

Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.
Wyrazy głębokiego współczucia dla koleżanki  

Haliny Gumińskiej-Kruchelskiej 
 z powodu śmierci Mamy składają 

Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP, 
personel Sterylizatorni oraz pielęgniarki i 
położne Szpitala w Wodzisławiu Śląskim

Nie odchodzi ten, kto pozo-
staje w sercach bliskich” 

Koleżance Danucie Więckowskiej wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy składają współpracownicy 
oraz Dyrekcja NZOZ Cari-

tas Diecezji Gliwickiej

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim ,
 najdroższym „

Pielęgniarce Urszuli Majdan wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci Taty składają 

 pielęgniarki i położne  
Oddziału Neonatologii SP CSK  SUM im. 

prof. K. Gibińskiego w Katowicach.

„Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają 
w pamięci”

Naszej Koleżance
 Annie Ćwiklińskiej-Mularczyk 

wyrazy szczerego współczucia 
 z powodu śmierci Taty 

składają Pielęgniarka Oddziałowa oraz 
personel Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii  

SP Centralnego Szpitala Klinicznego 
 im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie.

 „Mimo, że odchodzą w naszych sercach 
pozostają na zawsze"

Pani Urszuli Kwiecień Pielęgniarce  
Oddziałowej wyrazy szczerego 

 współczucia z powodu śmierci Mamy   
składają Przełożona Pielęgniarek wraz 
 z zespołem pielęgniarskim Instytutu  

Medycyny Pracy i Zdrowia  
Środowiskowego w Sosnowcu

Czasem brak słów, by wypowiedzieć ból, czasami 
brak łez, by wypłakać żal „

Naszej Koleżance Wiesławie Dzwonek  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Syna 
składają Pielęgniarki z Punktu  
Opatrunkowego w Knurowie

Drogiej Koleżance  Marii Bednarczyk 
z głębi serca płynące współczucie  

i zrozumienie bólu  po stracie Męża 
składa Pielęgniarka Naczelna Szpitala  

Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.
	Najtrudniej	rozstać	się	z	kimś	bliskim	i	najdroższym

Koleżance	Marzenie Szczygieł	wyrazy		
szczerego	wspólczucia	z	powodu	śmierci	Mamay 
składa	Kierownik,	pielęgniarki	i	współpracownicy		

Centralnej	Sterylizatorni	SP	Szpitala		
Klinicznego	nr	5	w	K-cach	ul.	Ceglana	35
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kondo l e n c j e

„Śmierć jest zawsze punktualna
ale nigdy nie w porę”

Wyrazy głębokiego współczu-
cia z powodu śmierci  Ojca  

Koleżance Gabrieli Barańczuk  
łącząc się w smutku i żalu 

składają  Pielęgniarka Oddziałowa wraz 
z koleżankami z Oddziału Urologicznego 

Gliwickiego Centrum Medycznego 
w Gliwicach 

Wyrazy szczerego współczucia
Koleżance Mirosławie Nowak

z powodu śmierci Mamy składają koleżanki 
 i koledzy z Ośrodka Całodobowej Opieki 

 Medycznej NZOZ "Zdrowie"  
Dąbrowa Górnicza.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci  Mamy Koleżance Teresie Tułaza 

składają Przełożona oraz pielęgniarki  
i położne Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Koleżance Bednorz Bronisławie 
wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Męża składa 

Pielęgniarka Oddziałowa  wraz z całym 
personelem oddziału Chorób Wewnętrznych 

i Diabetologii w Rudzie Śląskiej.Pielęgniarce  Barbarze Dymara  
serdeczne wyrazy współczucia z powodu 

śmierci  Matki składa
 Pielęgniarka Oddziałowa  wraz z całym per-

sonelem oddziału Chorób Wewnętrznych
 i Diabetologii w Rudzie Śląskie

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

z Tobą. Wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci Mamy naszej Koleżance 

Beacie Inglot  składają 
Pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki, 

sanitariuszki oraz współpracownicy 
z I Oddziału Kardiologii GCM 

Katowice-Ochojec

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."
 Wyrazy szczerego współczucia po stracie 
Taty Pielęgniarce  Agnieszce Kopacz

 składają Pielęgniarka Naczelna 
z Zespołem Pielęgniarskim Szpitala 

Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

Nie odchodzi ten ,kto pozostaje w sercach bliskich..."
Naszej Drogiej Koleżance Pielęgniarce 
Koordynującej Halinie Janke  wyrazy 

wsparcia i szczerego współczucia z powo-
du śmierci Męża składa Dyrektor wraz 

z Personelem Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego 

w Siemianowicach Śląskich.

Łącząc się w żalu i smutku z Drogą Koleżanką
 Panią Elżbietą Sikorską wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu 
śmierci  Mamy składa Zespół Pielęgniarek 
i Pracowników Oddziału Psychiatryczne-

go oraz Naczelna Pielęgniarka Szpitala 
Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Serdeczne wyrazy współczucia 
Pani Elżbiecie Zaik z powodu śmierci Mamy 

składają Pielęgniarki i Położne Przychodni 
nr 3 SP ZLA w Katowicach Moja Przychodnia

Łącząc się w głębokim smutku i żalu 
z powodu śmierci Rodziców Naszej Koleżanki 

Justyny Leszczyńskiej najszczersze wyrazy 
współczucia składają Pielęgniarka Oddziałowa 

z zespołem Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii SPSKiM ŚUM w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia 
Barbarze Malinowskiej z powodu 

śmierci Mamy składają
 koleżanki Pielęgniarki ze Szpitala 

Chorób Płuc w Orzeszu
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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


