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 Jesienne róże… 

Profilaktyka, to taki element naszego życia, który powinien wy-

pełniać je od najwcześniejszych chwil naszego życia do późnej jesieni…Tylko dzięki 

naszym staraniom możemy uniknąć wystąpieniu wielu chorób. 

Ożywiamy się najczęściej wówczas, gdy zagrożenie jest blisko. Brak wiedzy wywołuje 

jednak panikę, która nie sprzyja żadnemu działaniu. Taki strach wywołuje wirus Ebola, 

tajemniczy dla wielu, nieposkromiony, daleki, a jednak stanowiący realne zagrożenie. 

Warto przybliżyć sobie wiedzę, poznać ważne procedury i stosować te, które już znamy. 

Wiedza daje pewność, że postępujemy właściwie. Nie żyjmy złudzeniami, że są wybrane 

szpitale, do których tylko może trafić pacjent z ryzykiem choroby zakaźnej – może trafić 

wszędzie. Wszyscy poznajmy procedury, które dadzą nam spokój i pewność działania. 

A długie jesienne wieczory wypełnijmy towarzyszeniem i bliskością. Miesiąc listopad 

zawsze skłania nas ku rozmyślaniom nad sensem życia, jego przemijaniem… spojrzenie 

nasze zmienia się jednak w miarę upływu czasu, przeżyciu pewnych doświadczeń, po-

żegnaniu bliskich… Nie raz, nie dwa łza się uroni w pogoni za wspomnieniami … ale czy 

tylko to? Czasem warto również pochylić się nad bliskim, przyjacielem, który jest obok 

nas, który mimo, iż o pomoc nie prosi, cieszyłby się z naszej obecności, uścisku dłoni, 

uśmiechu… Mamy wokół siebie nie tylko cierpiących bliskich, ale i wiele chorych kole-

żanek, osób, które są dzielne, choć cierpią, mają uśmiech na twarzy, choć słabość i ból 

doskwiera. Pamiętajmy o nich, bądźmy blisko, zapytajmy czasem czy możemy pomóc. 

Bo obecność i towarzyszenie znaczą więcej, niż najlepsze lekarstwo. 

Z ciepłymi, jesiennymi pozdrowieniami

Mariola Bartusek
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Kalendarium październik 2014
2 października Inauguracja Roku Akademickiego Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu. 

Udział wziął Sekretarz ORPiP  Bartosz Szczudłowski

3 października Inauguracja Roku Akademickiego SUM udział wzięła Przewodnicząca OR-
PiP Mariola Bartusek

7 października Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli

8 października Posiedzenie Komisji Kształcenia

8 październik Posiedzenie Prezydium ORPiP

9 października

Konferencja organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa nefrologicz-
nego „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych”  
w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodniczą-
ca ORPiP Mariola Bartusek

9 października Posiedzenie Rady SOW NFZ udział wzięła Przewodnicząca Zespołu ds. 
opieki długoterminowej Joanna Zielińska

10 października

Konferencja „Wyzwania w onkologii – profilaktyka, diagnostyka, lecze-
nie i rehabilitacja” w Częstochowie. Udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz 
Szczudłowski

13 października Posiedzenie Komisji Socjalnej

15 października

Konferencja organizowana przez TZMO SA „Razem Zmieniamy ŚWIAT” 
„Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesa-
modzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” w 
Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

15 października

Uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z wręcze-
niem Brązowego Medalu Cracoviae Merenti dla MOIPIP w Krakowie. Udział 
wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

16 października

Prezydium NRPiP. Debata na temat „Sytuacji pielęgniarstwa i położnictwa w 
Polsce w porównaniu do sytuacji w rejonie działania OIPiP w Częstochowie” 
z udziałem Prezydium NRPiP oraz ORPiP w Częstochowie. Udział wzieli Prze-
wodnicząca  ORPiP Mariola Bartusek i Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

17 października Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku Kształcenia 
w Łaziskach Górnych 

22 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych z przedstawicielem NFZ w 
Katowicach

22 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa długoterminowego 

22 października

Inauguracja Roku Akademickiego oraz jubileusz 10-lecia powstania Wyż-
szej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Udział wziął 
Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

24 października

Egzamin z kursu szczepień ochronnych organizowany w ramach projektu 
Wyższe kwalifikacje i umiejętności samo zatrudnionych z branży medycz-
nej. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

24 października

XI Konferencja „Profilaktyka w medycynie” organizowana przez Śląski 
Uniwersytet Medyczny Wydział nauk o Zdrowiu. Udział wziął Sekretarz 
ORPiP Bartosz Szczudłowski

27 października
Uroczyste Dyplomatorium SUM. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek

28 października
Uroczyste otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy szpitalu Miej-
skim w Zabrzu. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

29 października Posiedzenie ORPIP

29 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

30 października

Seminarium organizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach 
projektu „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia”. Udział 
wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski 

30 października

Spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa mgr 
Danuty Stertnal z Pielęgniarkami Naczelnymi podmiotów leczniczych wo-
jewództwa śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Udział wzię-
ła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 8 października 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do reje-

stru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• umorzenia części niespłaconej pożyczki
• refundacji kosztów udziału w Konferencji pn,: „Qvo vadis opieka długoterminowa – jak było, jak jest, 

jak będzie”,
• refundacji kosztów udziału w Konferencji pn,: „Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym”,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 27 sierpnia 2014.

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

w dniu 29 października 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• skierowania pielęgniarek i położnej na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat 

w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 
egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu 

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• przyznania zapomogi losowej dla członka samorządu zawodowego,
• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. położnych bezpłatnej konferencji 

naukowo – szkoleniowej pt,: „Błędy medyczne i roszczenia pacjentek w położnictwie i 
ginekologii”,

• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 
szkolenia wyjazdowego pielęgniarek epidemiologicznego,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 24 września 2014.
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Uchwała Nr 19 
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

 Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położ-
nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; zm. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 
668, z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 249, poz. 2052, 
z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 i Nr 200, poz. 1326 oraz z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 171, poz. 1016 i Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:

 
§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrze-

żeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której 

członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.
§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku 
pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbo-
wego.

2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,
3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, 

ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w 
odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności go-
spodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków 
samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również 
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 

Wyciąg z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. z 2011 r. nr 174 poz. 1038 z późn. zm.)

Art.  2. 1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej „samorządem”, reprezen-
tuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym 
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2.  Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom 

prawa.
3.  Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.
4.  Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:

1)   Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej „Naczelną Izbą”;
2)   okręgowe izby pielęgniarek i położnych, zwane dalej „okręgowymi izbami”.
     

Art.  11. 2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1)   postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu 

określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
2)   sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3)   przestrzegać uchwał organów izb;
4)   regularnie opłacać składkę członkowską;
5)   aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego zpstała również potwierdzona wyro-
kiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. (sygn. K 1/09).
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1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z 
którego wysokość składki jest wyższa.

3. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z działalności gospodarczej – prowadzenia 
indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej oraz z innego źródła, o którym mowa w ust. 
1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna być naliczana na podstawie ust. 1 pkt 3, 
chyba że składka członkowska obliczona z innego źródła byłaby wyższa.

4. W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u więcej niż jedne-
go pracodawcy, wysokość składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachu-
nek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni.
§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2. przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,
3. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykony-

wania zawodu.
§ 5.  1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek 

i Położnych 5% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do końca następ-
nego miesiąca.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 6.  W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy, mogą być one docho-
dzone w drodze egzekucji.
§ 7.  Traci moc Uchwała Nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 
2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
  

PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU
Halina Synakiewicz

Błędy medyczne i roszczenia pacjentek  
w położnictwie i ginekologii
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W związku z pojawiającymi się  nieprawidłowymi praktykami zastępowania pielę-
gniarek operacyjnych pielęgniarkami z oddziałów w charakterze pielęgniarek  pomaga-
jących, jak również delegowanie pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas 
gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne 
oddziały przedstawiamy stosowne opinie i stanowiska w ww. temacie.

Stanowiska i opinie

Konsultant Krajowy
W Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

dr n. med. Beata Ochocka

Katowice, dnia 19.05.2013 r.

Opinia w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie 
dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawo-
waniu opieki nad pacjentami na inne oddziały np. zachowawcze, za-
biegowe, intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, szpitalny oddział  
ratunkowy.

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

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

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

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



9

Konsultant Wojewódzki - Województwo Zachodnio Pomorskie 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

mgr Bożena Prządka

Opinia w sprawie: przesuwania pielęgniarek do pracy  
na blok operacyjny w charakterze pielęgniarki „brudnej”. 

Ustawa o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 
2008 r. Art.11 i Art. 14, wskazuje iż kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby 
udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązani do podejmowania działań zapobiegających 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz do wdrożenia i zapewnienia funkcjonalnego sys-
temu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu jest właściwe określe-
nie zasad i procedur oraz dobór odpowiednich indywidualnych środków ochrony osobiste perso-
nelu poprzez wdrożenie skutecznych metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi.

Personel medyczny świadczący usługi pielęgnacyjno-lecznicze dla pacjenta jest zobowiązane 
do przestrzegania zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności w zakresie zasad 
higieny i ochrony osobistej.

Blok operacyjny jest miejscem podwyższonego ryzyka epidemiologicznego i bez-
względnego zachowywania procedur ograniczających ryzyko przeniesienia drobno-
ustrojów i ich rozprzestrzeniania się w środowisku.  Ograniczenie ilości personelu mającego 
kontakt z pacjentem do tzw. „personelu stałego” (instrumentariuszka, personel pomocniczy „pie-
lęgniarka brudna”, zespół operujący i znieczulający pacjenta) w obrębie jednej sali operacyjnej da-
nego Bloku operacyjnego jest wskazany i może znacznie wpłynąć na stan operowanego, leczone-
go pacjenta. Podwyższony reżim sanitarno-epidemiologiczny związany jest z zachowaniem zasad 
higienicznych – kąpiel przed wejściem i po wyjściu z obszaru bloku operacyjnego, zabezpieczenie 
w odzież roboczą („świeży’ - czysty mundurek, maskę, czapkę, obuwie ochronne używane tylko w 
tym obszarze, rękawice ochronne). Dużym niebezpieczeństwem jest wprowadzanie w ob-
szar bloku operacyjnego personelu o nieznanym statusie czystości epidemiologicznej, 
który na co dzień pełni obowiązki w innym oddziale w szczególności ze względu na:

• inną specyfikę pracy uwzględniającą między innymi zachowanie zasad poruszania się w ob-
szarze Sali operacyjnej, dynamiczność i fachowość oraz precyzję wykonywanych czynności

• brak znajomości infrastruktury bloku operacyjnego oraz zasad pracy – poruszania się w 
obszarze Sali operacyjnej bezpośrednio w trakcie trwania zabiegu operacyjnego w sytuacji 
nagłej uzupełnienia powstałego braku sprzętu lub materiału

• brak znajomości instrumentarium operacyjnego oraz metod operacyjnych a co za tym 
idzie niebezpieczeństw z tego wynikających w sytuacjach nagłych związanych z różnymi 
etapami zabiegu operacyjnego a także przygotowania samego pacjenta (jego ułożenia i 
zabezpieczenia na stole operacyjnym).

Mając na uwadze powyższe uważam, iż udział personelu pielęgniarskiego oddziału chirur-
gii w obsłudze instrumentariuszki asystującej do operacji oraz opieki nad pacjentem w trakcie 
trwania zabiegu jest naganne i niebezpieczne, taki stan rzeczy zaburza prawidłową organizację 
i funkcjonowanie bloku operacyjnego.  Szybie, sprawne i właściwe przeprowadzenie zabiegu 
często ratującego życie pacjenta wymaga bezwzględnie pracy wykwalifikowanego stałego per-
sonelu zatrudnionego w obszarze bloku operacyjnego znającego doskonale infrastrukturę bloku 
operacyjnego, zasady pracy obowiązujące w trakcie trwania operacji oraz zasady reżimu sani-
tarno-epidemiologicznego w zakresie stosowania środków ochronnej osobistej, aseptyki i metod 
prewencji zakażeń.

Stanowiska i opinie

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

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

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

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



10

Mobbing 
Definicja i przesłanki mobbingu – cz. I

adwokat Kinga Rudnik

Mobbing jako pojęcie prawne zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 2004 r. Wcze-
śniej instytucja ta nie była znana prawu polskiemu. W przypadku zdarzeń mających 
miejsce przed 1 stycznia 2004 r., pracownik miał możliwość dochodzenia swoich rosz-
czeń na podstawie przepisów ogólnych innych regulacji, np. na gruncie prawa cywil-
nego – o naruszenie dóbr osobistych. Pomimo iż instytucja mobbingu funkcjonuje już 
ponad 10 lat, nadal pojawiają się  problemy w określeniu zachowania lub działania o 
charakterze mobbingu i wskazaniu jego przesłanek, bez których zdarzenie nie może 
zostać uznane jako mobbing. Mobbing bardzo często mylony jest z dyskryminacją. 

W odniesieniu do wykonywania zawodu 
przez pielęgniarkę i położną, mobbing swoim 
zakresem może wchodzić w obszar zachowań 
naruszających postanowienia Kodeksu ety-
ki, bądź też zachowania które jeszcze nie są 
mobbingiem, mogą stanowić już wykroczenie 
przeciwko Kodeksowi etyki. Dlatego też bar-
dzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie da-
nego zdarzenia i określenie występujących w 
nim przesłanek, celem ustalenia kiedy mamy 
do czynienia z mobbingiem, a kiedy z innym 
bardzo podobnym zdarzeniem, które nie jest 
mobbingiem. 

DEFINICJA
Legalna definicja mobbingu zawarta jest w 

art 94³ Kodeksu pracy i „oznacza działania lub 
zachowania dotyczące pracownika lub skiero-
wane przeciwko pracowni-
kowi, polegające na upo-
rczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu 
pracownika, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

PRZESŁANKI
Z definicji tej wyłania się już pierwsza prze-

słanka mobbingu – mobbing jest możliwy wy-
łącznie na gruncie prawa pracy. Ani prawo 
cywilne, ani prawo karne czy jakiekolwiek inne 
nie zna pojęcia mobbing. Zatem osoby zatrud-
nione na innej podstawie niż stosunek pracy 
(umowa o pracę), jak np. umowa zlecenie, 
umowa kontraktowa czy umowa o dzieło nie 

mogą zostać mobbingowane. W takiej sytu-
acji, jeśli dojdzie wobec nich do zachowań po-
dobnych jak mobbing na gruncie prawa pracy, 
osoby te mogą dochodzić swoich praw zgod-
nie z ogólnymi zasadami prawa np. cywilnego 
(ochrona dóbr osobistych) czy karnego (prze-
stępstwo pomówienia, przestępstwo znieważe-
nia).  

Mobbing może być skierowany przeciwko 
pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca co 
do zasady nie może być mobbingowany. Prze-
pisy prawa nie przewidują takiej możliwości, 
gdyż art 94³ Kodeksu pracy wskazuje tylko 
na osobę pracownika. Jednakże pojawiają się 
sporadyczne poglądy doktryny, iż mobbingo-
wane mogą być także inne osoby trzecie, np. 
klienci, a przełożony również może być ofiarą 

mobbingu ze strony pra-
cowników. Są to jednak 
poglądy odosobnione i nie 
znajdujące potwierdzenia 
w orzecznictwie sądów 
powszechnych.  Mobbe-
rem z kolei, czyli osobą 

stosującą wobec pracownika mobbing, może 
być zarówno inny pracownik, jak i pracodaw-
ca. Ważne z punktu prawa pracy jest to, aby 
zachowanie mobbingu istniało w obrębie sto-
sunku pracy, nie może wyjść poza jego zakres. 
Zawsze mobbing możliwy jest na linii pracow-
nik – pracownik lub pracodawca – pracownik. 
W innym układzie mobbing nie istnieje. A w 
jego miejsce wchodzą przepisy pozostałych re-
gulacji prawnych, o których wyżej wspomniano 
(m.in. prawo cywilne, prawo karne).

Kolejne dwie bardzo ważne przesłanki mob-
bingu, które decydują czy pewne zachowanie 

Ważne z punktu prawa pracy jest to, 
aby zachowanie mobbingu istniało 
w obrębie stosunku pracy, nie może 
wyjść poza jego zakres
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jest mobbingiem, to uporczywość i długo-
trwałość w działaniu lub zachowaniu mob-
bera. Kodeks pracy nie precyzuje co pojęcia 
te dokładnie oznaczają i od jakiego momen-
tu możemy mówić już o „uporczywości” oraz 
„długotrwałości”. Znaczenie tych pojęć pojawia 
się dopiero w orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go oraz komentarzach. Ważne jest także to, 
że obie te przesłanki muszą występować ra-
zem (kumulatywnie), nie pojedynczo lub za-
miennie. Brak jednej z nich pozbawia dane 
zachowanie lub działanie cech mobbingu. Pra-
widłowe zdefiniowanie tych przesłanek pozwa-
la na odróżnienie mobbingu od dyskryminacji 
pracownika, która jest uregulowana w innych 
przepisach Kodeksu pracy. Uporczywość i dłu-
gotrwałość w pierwszej kolejności wyłączają 
spod mobbingu zachowania jednorazowe czy 
incydentalne, które należy sklasyfikować jako 
dyskryminacja. 

 
Sąd Najwyższy przyjął w wyroku z dnia 17 

stycznia 2007 r. (I PK 176/06), że długotrwa-
łość nękania lub zastraszania pracownika musi 
być rozpatrywana w sposób zindywidualizo-
wany. Przy tych ustaleniach nie jest możliwe 
„sztywne” wskazanie minimalnego okresu nie-
zbędnego do zaistnienia mobbingu. Z art 94³ 
Kodeksu pracy wynika jednak, że dla oceny 
długotrwałości istotny jest moment wystąpie-
nia wskazanych w tych przepisach skutków 
nękania lub zastraszania pracownika oraz upo-
rczywość i stopień nasilenia tego rodzaju dzia-
łań. Przy ocenie przesłanki „uporczywości i dłu-
gotrwałości” należy kierować się skutkiem, a 
więc tym, czy działania te trwały wystarczająco 
długo, by wywołać u pracownika zaniżoną oce-
nę przydatności zawodowej, stan poniżenia lub 
ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowania go z 
zespołu współpracowników. Opis ten odnosi się 
do przeżyć i stanu emocjonalnego danego pra-
cownika, które z kolei zależą od indywidualnej 
wrażliwości. Z wyroku SN z dnia 14 listopada 
2008 r. (II PK 88/08) wynika jednak, że choć 
każdy przypadek należy badać indywidualnie, 
to konsekwencje działań mobbingujących po-
winny mieć charakter obiektywny, to znaczy 
taki, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, 
mogły one faktycznie prowadzić do opisanych 
w art 94³ Kodeksu pracy następstw. ¹

Pamiętać należy także, iż pod pojęciem 
„działania lub zachowania dotyczące pra-
cownika lub skierowane przeciwko pracowni-
kowi” istnieje także zaniechanie powinnego 
zachowania w danych okolicznościach. Dotyczy 
to przede wszystkim powinnego zachowania ze 

strony pracodawcy, który nie może ignorować 
mobbingu, nie przeciwdziałać mu czy też nie 
reagować na sygnały o jego istnieniu, dając 
na to ciche przyzwolenie. Takie zaniechanie 
ze strony pracodawcy także w świetle prawa 
uznawane jest jako mobbing. 

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdzia-
łanie mobbingowi. Może on używać środków 
organizacyjnych i perswazyjnych, a gdy są one 
nieskuteczne, może stosować sankcje przewi-
dziane w prawie pracy. Jak wynika z wyroku 
SN z dnia 3 sierpnia 2011 r.,I PK 35/11, OSNP 
2012, nr 19-20, poz. 238, obowiązek prze-
ciwdziałania mobbingowi jest zobowiązaniem 
starannego działania. Jeżeli zatem pracodawca 
wykaże, iż podjął realne działania mające na 
celu przeciwdziałanie mobbingowi i, oceniając 
je z obiektywnego punktu widzenia, da się po-
twierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, 
pracodawca może uwolnić się od odpowiedzial-
ności.¹

Działania mobbingu można również podzie-
lić na mobbing czynny i bierny. Mobbing czyn-
ny to obarczanie zbyt dużą odpowiedzialnością 
pracownika przy jednoczesnym ogranicze-
niu mu możliwości podejmowania decyzji, co 
stwarza poczucie zagrożenia. Mobbing bierny 
to powtarzające się lekceważenie pracownika, 
niezauważanie go i niewydawanie jakichkol-
wiek poleceń.²

Wystąpienie skutków mobbingu wskaza-
nych w przepisie art 94³ Kodeksu pracy, tj. 
wywołujące zaniżoną ocenę przydatności za-
wodowej, powodujące lub mające na celu po-
niżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowa-
nie go lub wyeliminowanie z zespołu współ-
pracowników, stanowi ostatnią przesłankę 
mobbingu. Brak wystąpienia jednego z ww. 
skutków eliminuje zdarzenie z zakresu pojęcia 
mobbingu. Wszystkie przesłanki - zarówno co 
do okresu trwania mobbingu, kierunkowego i 
celowego działania sprawcy oraz wystąpienia 
zawartych w przepisie art 94³ Kodeksu pracy 
jego skutków - muszą zostać spełnione łącz-
nie.¹
  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 
1974r – Kodeks pracy (Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 
t.j. z poźn. zm)

¹ - Jaśkowski K., Maniewska E. Komentarz ak-
tualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), LEX/el., 2014;

² – J. Marciniak Przeciwdziałanie mobbingowi w 
miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy. ABC 2008
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Choroba wirusowa Ebola  
(EVD – Ebola virus disease)

wywołująca gorączkę krwotoczną  
(EHF – Ebola Hemorrhagic Fever)

mgr Dorota Czechowska  
Specjalista ds. epidemiologii. SPCSK SUM im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach

mgr Katarzyna Dec-Jamrozy  
Diagnosta laboratoryjny Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu

dr Grzegorz Ziółkowski  
Wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.

W świecie drobnoustrojów wirusy posiadające albo DNA deoxyribonucleic acid) albo RNA (ri-
bonucleic acid) stanowią najliczniejszą i najbardziej tajemniczą i groźną grupę drobnoustrojów 
całkowicie zależną od żywych komórek. Dzięki jednak rozwojowi wirusologii poznaliśmy nie 
tylko mechanizmy funkcjonowania i zależności komórek ludzkiego ciała, ale także fazy rozwoju 
i rozprzestrzeniania się najgroźniejszych według człowieka wirusów, co skutkowało stosowa-
niem bardziej skutecznych metod zapobiegania wirusowym chorobom zakaźnym i ich leczenia.

Najgroźniejsze obecnie wirusy to: wścieklizna, 
HIV, grypa, wirusy przenoszone przez komary 
(denga, żółta febra, wirus Zachodniego Nilu) oraz 
rotawirusy .

Wścieklizna według WHO zabija rocznie 55 ty-
sięcy ludzi w Afryce oraz Azji. Wirus HIV od 1981 
roku zabił na całym świecie ponad 36 milionów 
osób. Wirus grypy H1N1 tylko w latach 2009 i 2010 
uśmiercił ponad 300 tysięcy osób na całym świe-
cie. Wirusami przenoszonymi przez komary zagro-
żonych jest 40% ludności świata, sama gorączka 
denga uśmierca rocznie 22 tys. osób. W przypad-
ku rotawirusów w samych Stanach Zjednoczonych 
umiera rocznie 20–60 dzieci pomimo szeroko sto-
sowanych szczepień ochronnych. Szacuje się, że 
na całym świecie 440 tys. dzieci umiera z powodu 
biegunek rotawirusowych.

W przypadku trwającej epidemii wirusa ebo-
li w 2014 roku według najnowszego bilansu 
(22.08.14) WHO zmarło już 1350, a 2473 osób 
jest zakażonych tym wirusem. Z danych tych wy-
nika, że śmiertelność wśród chorych wynosi 60%, 
chociaż literatura podaje wskaźnik śmiertelności 
na poziomie 90%. Wskaźnik ten jest mniejszy 
w przypadku hospitalizacji i leczenia objawowego.

Czy należy obawiać się epidemii wirusa Eboli 
w Europie, w tym w Polsce?

Prof. Peter Piot – odkrywca wirusa Eboli w 1976 
roku uważa, że tak, aczkolwiek mówi „Nie niepo-
koi mnie to, że chorzy na Ebolę transporto-
wani są do Europy, gdyż to nie doprowadzi 
do wielkiej epidemii”.

Dlatego też jako człon-
kowie Zespołów kontroli 
Zakażeń musimy się do tej 
niewielkiej epidemii me-
rytorycznie przygotować, 
gdyż teoretycznie istnieje 
ryzyko zawleczenia tej cho-
roby wirusowej do Polski.

Gorączka krwotoczna wy-
woływana jest przez wiele 
wirusów (Arenaviridae, Bu-
nyaviridae, Filoviridae, Fla-
viviridae), z których obec-

nie ze względu na epidemie w Afryce Zachodniej 
najważniejszy jest wirus Ebola z rodziny Filowiru-
sów zawierających RNA. Odkryto go w 1976 roku 
w Zairze, obecnie Republika Demokratyczna Kon-
ga, w pobliżu rzeki Ebola.

Do rodziny Filowirusów zaliczmy również wi-
rus Marburg. Prawdopodobnie wirusy Ebola nie są 
jednolite i można tu wyróżnić przynajmniej pięć 
odmian (podtypy) o różnej śmiertelności takie 
jak: Budibugyo ebolavirus (BDBV), Zair ebolavi-
rus (EBOV), Reston ebolavirus (RESTV), Sudan 
ebolavirus (SUDV) oraz Tai Las ebolavirus (TAFV). 
Reston ebolavirus odpowiada za zachorowania je-
dynie wśród małp.

Od wielu miesięcy 2014 roku w kilku krajach 
Afryki Zachodniej: Liberia, Gwinea, Sierra Leone, 
Nigeria, a być może również w Republice Demo-
kratycznej Konga panuje epidemia gorączki krwo-
tocznej wywołanej przez wirus Eboli.

Zagrożenie tym wirusem wzrasta, ze względu 
na to, iż nie ma obecnie dostępnej szczepionki ani 
skutecznych leków. Amerykanie testują tak zwane 
„leki eksperymentalne”. Zakażony Ebolą amerykań-
ski lekarz Kent Brantly był nimi leczony w szpitalu 
uniwersyteckim Emory w Atlancie w stanie Georgia 
i został wyleczony z zakażenia wirusem Ebolą, acz-
kolwiek wirus zmienił jego życie.

Wirus Ebola może przenosić się drogą kropelko-
wą ze względu na namnażanie w górnych drogach 
oddechowych, ale także drogą pośrednią i bez-
pośredniego kontaktu z wydzielinami i płynami 
ludzkiego organizmu, w tym również kału, moczu 
i nasienia. 

Obecnie wirus Ebola szerzy się drogą kontak-
tu człowiek–człowiek poprzez uszkodzoną skó-
rę i błony śluzowe, wydzieliny i płyny ustrojowe, 
poprzez kontakt z ciałem osoby zmarłej, a także 
kontakty seksualne.

Do zakażenia dochodzi przez bliski kontakt z pły-
nami ustrojowymi, w tym biegunką, wymiocinami, 
krwią czy potem oraz innymi wydzielinami skórny-
mi, a także poprzez zabrudzone ubrania, pościel 
czy użyty sprzęt ostry i inne odpady z bliskiego 
kontaktu z chorym, w tym również telefony komór-
kowe.

Wirus Ebola (EBOV)
wikipedia.org
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Najczęstsze objawy kliniczne zakażenia wiru-
sem Ebola to nagłe wystąpienie wysokiej gorączki, 
ból głowy, mięśni i gardła, gwałtowne osłabienie, 
wysypka wybroczynowa lub plamista, krwawienie 
z przewodu pokarmowego, nosa, macicy, lekope-
nia, wstrząs krwotoczny z powodu uszkodzenia 
przez wirusa płytek krwi, białkomocz związany 
z zaburzeniami czynności nerek oraz objawy neu-
rologiczne.

U niektórych chorych objawy przedmioto-
we i podmiotowe to również wymioty, biegunka, 
uszkodzenie wątroby poprzez zwiększenie aktyw-
ności enzymów wątrobowych, niskie poziomy leu-
kocytów oraz płytek krwi.

Stwierdza się u chorych z wirusem Ebola również 
owrzodzenie gardła i przełyku, krwiste wymiociny 
i krwawe biegunki. U chorego dochodzi do odwod-
nienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej i biał-
kowej, skrajnego wyczerpania i gwałtownej utraty 
masy ciała. Pojawia się skaza krwotoczna oraz za-
żółczenie powłok z powodu uszkodzenia wątroby 
ale także śledziony czy mózgu. W skrajnych przy-
padkach dochodzi do śpiączki. Charakterystycz-
nym objawem zakażenia wirusem Ebola jest rów-
nież wysypka na twarzy i tułowiu przechodząca na 
ramiona, ból brzucha, utrata apetytu. Dodatkowo 
mogą się pojawić: wysypka, zapalenie spojówek, 
ból w klatce piersiowej, kaszel i ból gardła, trudno-
ści w oddychaniu jak również krwawienia z nosa, 
ust, odbytu, oczu i uszu. W przebiegu choroby 
może dojść do niewydolności wielonarządowej.

W przypadku wyleczenia dochodzi do powikłań 
związanych z zapaleniem wątroby, zapaleniem ją-
der i macicy oraz naczyniówki oka. Rozpoznanie 
choroby dokonuje się na podstawie obrazu klinicz-
nego oraz oznaczenia specyficznych przeciwciał 
w klasie IgM oraz IgG lub poszukuje się wirusa 
Ebola z materiału biologicznego pobranego ze 
zwłok. 

W Polsce zgodnie z informacjami Głównego In-
spektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza ba-
dania molekularne (RT-PCR) wykonuje Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie ul Chocimska 24. Szcze-
gółowe wytyczne dotyczące sposobu pobierania 
i transportu próbek materiału klinicznego do-
stępne są na stronie www.pzh.gov.pl lub telefon 
22 542 12 30. Na tej stronie dostępny jest również 
formularz zlecenia badania. Koszt badania to 650 
PLN. Materiałem do badań mogą być próbki krwi 
na skrzep, surowica, mocz i inne po wcześniej-
szym uzgodnieniu.

Okres wylęgania choroby to 2 do 21 dni. Śred-
nio 7–14 dni. Niektórzy badacze określają czas 
wylęgania do 28 dni, wyznaczając taki czas kwa-
rantanny dla osób podejrzanych o zakażenie wiru-
sem Ebola. W nasieniu wirus Ebola może przeżyć 
nawet 60 dni. Dlatego istotne jest aby powstrzy-
mywać się przez okres 7–9 tygodni od momentu 
wyzdrowienia od współżycia seksualnego lub sto-
sować prezerwatywy i bezpieczne metody utyliza-
cji wydzieliny.

Thomas Frieden, szef CDC – Centers for Di-
sease Control and Prevention mówi „Stare do-
bre zasady zdrowia publicznego, znaleźć pacjen-
tów, upewnić się, że są leczeni, odszukać osoby, 

z którymi mogły mieć kontakt, wyśledzić je, edu-
kować ludzi, kontrolować infekcje w szpitalach”  
jest wystarczającym postępowaniem w zakresie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Z człowieka na człowieka transmisja wirusa 
jest związana z bezpośrednim lub pośrednim kon-
taktem z krwią lub płynami ustrojowymi, w tym 
potem i śliną. W początkowym stadium gorączki 
krwotocznej wywołanej przez wirus Ebola są nie-
specyficzne.

Stąd należy bezwzględnie egzekwować i sto-
sować standardowe środki izolacji kontaktowej 
w postaci maski, czepka, rękawiczek, fartucha 
ochronnego, w tym nieprzemakalnego, a także hi-
gienę rąk oraz ochronę dróg oddechowych i oczu 
poprzez okulary ochronne i maseczkę przeciwwi-
rusową.

WHO rekomenduje użycie w takich przypadkach 
ochronnych masek z filtrem typu N95, jednak 
w przypadku ich niedostępności sugeruje stoso-
wanie zwykłych masek chirurgicznych pomimo, że 
ich wartość PF jest większa niż 10. WHO uznało, ze 
PF=10 to minimum ochrony uznane przez Świa-
tową Organizację Zdrowia. Wartość PF 10 ozna-
cza, że 10% wirusów obecnych w powietrzu może 
przenikać przez maskę.

Fartuchy ochronne muszą mieć długie rękawy 
ibyć zapinane od tyłu, a twarz musi być zabezpie-
czona osłoną na twarz, okularami i maską prze-
ciwwirusową.

Pobieranie krwi wymaga stosowania zamknię-
tego systemu pobierania oraz właściwej metody 
ochrony personelu medycznego. W laboratorium 
medycznym obowiązuje stosowanie środków ochro-
ny osobistej celem unikania kontaktu z krwią i pły-
nami ustrojowymi, a także zapobieganie ekspozycji 
na materiał potencjalnie zakaźny. Wszelkie badania 
laboratoryjne można wykonywać jedynie przy za-
stosowaniu komory z laminarnym nawiewem.

Ponadto do zakażenia może dochodzić pod-
czas obrzędów pogrzebowych. Osoby zmarłe na-
leży grzebać natychmiast po zgonie w trumnie 
nieotwieralnej, by żałobnicy nie mieli kontaktu 
z ciałem. Zaleca się aby zmarli byli grzebani przez 
personel przeszkolony w zakresie bezpiecznych 
procedur pogrzebowych.

Zapobieganie i kontrola zakażeń wirusem Ebola 
polega na ścisłej izolacji podejrzanych i chorych, 
kwarantannie osób z kontaktu oraz zabiegach sa-
nitarnych i ścisłym przestrzeganiu obowiązujących 
w tym względzie standardów proceduralnych.

Osoby o wysokim ryzyku zakażenia to:
1. personel medyczny,
2. rodzina i osoby z bliskiego kontaktu z cho-

rym na gorączkę krwotoczną,
3. żałobnicy i personel zakładu pogrzebowego.
Środki ostrożności to:
1, środki ochrony osobistej – rękawice, fartu-

chy ochronne, w tym nieprzepuszczalne dla 
wody i płynów, pełne obuwie oraz ochrania-
cze na buty, maski przeciwwirusowe, osłony 
na twarz lub okulary chroniące przed bio-
aerozolem,

2. właściwe usuwanie środków ochrony osobi-
stej po ich użyciu,
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3. właściwy sposób opieki i pielęgnacji cho-
rych,

4. scisła izolacja,
5. edukacja.
Zaleca się aby personel medyczny i inne osoby 

z kontaktu z chorym często myli higienicznie ręce 
po dotknięciu pacjenta lub rzeczy i przedmiotów, 
sprzętu znajdującego się w otoczeniu chorego, 
stosowali sprzęt ochrony osobistej i przestrzegali 
obowiązujących zaleceń, w tym tych związanych 
z higieną rąk (przed nałożeniem rękawic i środ-
ków ochrony osobistej, po dotknięciu lub zdjęciu 
środków ochrony osobistej i przed opuszczeniem 
izolowanego pomieszczenia.

Zaleca się aby pacjenci zakażeni wirusem Ebola 
umieszczeni byli w jednoosobowych izolatkach lub 
specjalnie wydzielonych do tego celu pomieszcze-
niach. Osobno muszą być izolowani chorzy z roz-
poznaniem i osobno chorzy z podejrzeniem zaka-
żenia. Dostęp do tych pomieszczeń jedynie przez 
dedykowany personel i wyłącznie dla tych cho-
rych. Sprzęt medyczny i inny musi być wydzielony 
wyłącznie dla tych dwóch grup chorych.

Preferuje się zaniechanie odwiedzin chyba, że 
to niemożliwe ze względów na dobrostan pacjen-
ta. W tym przypadku pełna izolacja kontaktowa 
z nowoczesnymi środkami ochrony osobistej.

Zasady bezpieczeństwa muszą również 
uwzględniać bezpieczne procedury dotyczące 
sprzętu ostrego, odkażania powierzchni i sprzętu 
oraz właściwe postępowanie z zabrudzoną poście-
lą i odpadami.

Przepisy prawa
1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapo-

bieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) art. 47. Pracow-
nicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące 
zawód medyczny oraz osoby, z którymi podpisa-
no umowy na wykonywanie świadczeń zdrowot-
nych, mogą być skierowani do pracy przy zwal-
czaniu epidemii.
	 Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwal-

czaniu epidemii stwarza obowiązek pracy 
przez okres 3 miesięcy w podmiocie leczni-
czym lub w innej jednostce organizacyjnej 
wskazanej w decyzji.

3.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapo-
bieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
(Dz.U. Nr 234, poz. 1570) art. 34. Obowiązkowej 
hospitalizacji, kwarantannie lub nadzorowi epide-
miologicznemu podlegają między innymi osoby 
chore na wirusowe gorączki krwotoczne w tym 
żółtą febrę.

4.Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
Dz.U. Nr 118, poz. 687 z 2011 roku oraz Dz.U. 
20111.144.853 art. 2. Przewożenie lub przenosze-
nie zwłok w otwartych trumnach jest wzbronione.

5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 
grudnia 2001 w sprawie wykazu chorób, w przy-
padku których stwierdzenie zgonu wymaga szcze-
gółowego postępowania ze zwłokami osób zmar-
łych na te choroby (Dz.U. Nr 152, poz. 1742). 
Pochówek na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 
h od chwili zgonu w poz. 10 żółta gorączka i inne 
wirusowe gorączki krwotoczne.
	 Zwłoki powinny być natychmiast po stwier-

dzeniu zgonu zawinięte w płótno nasycone 
płynem dezynfekcyjnym, złożone do trum-
ny i szczelnie zamknięte. Jeżeli trumna ma 
podwójne dno to to ostanie wypełnia się 
płynem dezynfekcyjnym. Na dnie trumny 
układa się trociny z dodatkiem wapna chlo-
rowanego o grubości 5 cm.

	 Zabronione jest dotykanie zwłok. Po za-
mknięciu trumny zewnętrze obmywamy 
płynem odkażającym i nakładamy worek 
foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa 
sztucznego, odpornego na uszkodzenia me-
chaniczne.

	 Pomieszczenie, w którym osoba zmarła po-
zostawała, przedmioty i sprzęt, a także śro-
dek transportu powinny być dokładnie odka-
żone.

	 Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne 
nie mogą być ekshumowane przez upływem 
dwóch lat od dnia zgonu.

W sierpniu 2014 roku WHO wydało publika-
cję „Zapobieganie infekcjom i wytyczne kontroli 
i pielęgnacji pacjentów z podejrzeniem lub po-
twierdzonym zakażeniem Filovirusami – gorączką 
krwotoczną w placówkach służby zdrowia, z naci-
skiem na wirusa Ebola” w oryginale „Interim In-
fection Preventionand Control Guidancefor Care of 
Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Ha-
emorrhagic Fever in Health – Care Settings, with 
Focus on Ebola – August 2014”. http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/130596/1/WHO_HIS_
SDS_2014.4_eng.pdf?ua=1&ua=1. Publikacja ta 
nie została jeszcze przetłumaczona na język polski. 

Poniżej tłumaczenie najważniejszych 
akapitów związanych z przygotowaniem 
przez pielęgniarki epidemiologiczne szpi-
talnej procedury związanej z kontrolą po-
dejrzenia/zakażenia wirusem Ebola.

1. Do opieki nad pacjentem przypisać konkret-
ny personel medyczny oraz pozostały personel 
nie medyczny (wyznaczyć określony personel, 
który będzie mieć kontakt z pacjentem; ograni-
czyć ilość osób mających kontakt z pacjentem). 
Ograniczyć wszelki dostęp wszystkich zbędnych 
pracowników z obszaru opieki nad pacjentem.

2. Przed wejściem do izolatki należy rygory-
stycznie używać sprzętu do ochrony osobistej 
i wykonać higieniczne mycie rąk. Higiena rąk jest 
najważniejszym środkiem ostrożności. Sprzęt 
ochrony osobistej powinien składać się z mini-
mum: gumowych rękawiczek jednorazowych, 
fartucha jednorazowego w tym nieprzemakal-
nego, szczelnie osłaniającego skórę, butów za-
mkniętych gumowych, ochrony oczu (gogle) 
i maseczki przeciwwirusowej lub osłony twarzy. 
Nie nosić na terenie izolatki i w obszarze opieki 
nad pacjentami z podejrzeniem lub chorymi na 
gorączkę krwotoczną, ubrań osobistych – sto-
sować tylko odpowiednie jednorazowe fartuchy 
i bieliznę osobistą.

3. Przestrzegać rygorystycznie dokładnego 
iregularnego oczyszczania środowiska nieoży-
wionego, odkażania powierzchni i wyposażenia. 
Odpowiednio postępować z zabrudzoną bielizną 
i odpadami oraz przedmiotami osobistymi pacjenta. 
4. Przestrzegać zasad higienicznego mycia rąk 
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czyścić minimum raz dziennie przy użyciu czy-
stej wody i detergentów. Sprzątane powierzchnie 
przecierać wilgotną szmatką, co pomaga uniknąć 
zanieczyszczenia powietrza i innych powierzchni 
cząsteczkami, które mogą być przenoszone w po-
wietrzu. Nie zamiatać. Czyścić zawsze zaczynając 
od miejsc mniej zabrudzonych w kierunku miejsc 
bardziej zabrudzonych.

12. Brudna bielizna i pościel powinny być 
umieszczone w wyraźnie oznakowanych, szczel-
nych workach lub wiadrach w miejscu użytko-
wania, a powierzchnie pojemników powinny być 
dezynfekowane przed usunięciem ich z izolatki. 
Pojemniki z pościelą powinny być transportowa-
ne bezpośrednio do obszaru prania (pralni), a po-
ściel niezwłocznie uprana w wodzie i detergencie. 
W przypadku prania w niskich temperaturach (30 
ºC), przed praniem na pościel nanieść detergent, 
a następnie spłukać i moczyć przez ok. 30 min. 
w 0,5% roztworze chloru.

13. Wszelkie przetwarzanie (badanie) próbek 
krwi musi odbywać się pod wyciągiem (komorą 
laminarną). Zabronione jest wykonywanie jakich-
kolwiek procedur na wolnym stanowisku. Używa-
nie mikropipet, czy wirowanie próbki biologicznej 
może powodować wytworzenie bioaerozolu, któ-
ry mógłby stwarzać ryzyko przeniesienia zaka-
żenia przez drogi oddechowe, jak również ryzy-
ko bezpośredniego kontaktu. Podczas wirowania 
lub innego postępowania mogącego generować 
aerozole, personel laboratorium medycznego po-
winien nosić rękawice, ubranie ochronne, buty 
gumowe, ochronę oczu i twarzy oraz „particulate 
respirators” maskę przeciwwirusową.

14. Podczas usuwania środków ochrony oso-
bistej należy unikać kontaktu z zabrudzonymi 
elementami, szczególnie uważać na twarz (usta, 
nos, oczy). Natychmiast po usunięciu odzieży 
ochronnej, a także każdorazowo po kontakcie 
z powierzchnią potencjalnie zanieczyszczoną, 
wykonać higieniczne mycie rąk.

15. Przed transportem próbki należy wyczyścić 
jej zewnętrzną powierzchnię za pomocą środków 
dezynfekujących na bazie chloru.

16. Niezwłocznie odizolować pracowników 
ochrony zdrowia, którzy zostali narażeni na kon-
takt z krwią lub płynami ustrojowymi pacjenta 
podejrzanego lub chorego na gorączkę krwotocz-
ną. Osoba taka powinna natychmiast odstąpić 
od wszelkich bieżących zadań, opuścić izolatkę 
pacjenta, zdjąć odzież ochronną, przemyć skó-
rę, miejsce uszkodzenia – miejsce ekspozycji na 
materiał potencjalnie zakaźny wodą z mydłem; 
błony śluzowe (np. spojówki) przepłukać dużą ilo-
ścią wody lub roztworem do przemywania oczu. 
Natychmiast powiadomić o zdarzeniu pracodawcę 
i postępować zgodnie z lokalną procedurą.

17. Osoby po ekspozycji na materiał zakaźny 
powinny być objęte opieką medyczną oraz kwa-
rantanną. Należy monitorować gorączkę dwa razy 
dziennie przez 21–28 dni po incydencie. Zalecana 
jest natychmiastowa konsultacja ze szpitalem za-
kaźnym w Chorzowie, Częstochowie lub Cieszy-
nie, jeśli w ciągu 21–28 dni rozwinie się gorączka 
po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny.

oraz zmiany jednorazowych rękawiczek podczas 
przechodzenia do opieki nad kolejnym pacjentem 
z podejrzeniem zakażenia lub chorym.

5. Przy kontakcie z pacjentem, np. prowadza-
nie pacjenta lub przy wykonywaniu czynności, 
w których ryzyko kontaktu z krwią lub płynami 
ustrojowymi pacjenta jest większe, należy użyć 
podwójnej pary rękawiczek i wodoodpornego far-
tucha.

6. Przed wyjściem z izolatki starannie usunąć 
i zutylizować odzież ochronną (w tym buty) do 
odpowiednich pojemników i higienicznie umyć 
ręce. Jeżeli używane gogle i osłona twarzy nie 
są jednorazowego użytku, należy je odpowied-
nio oznaczyć i postępować zgodnie z lokalną pro-
cedurą. Powinny one zostać oczyszczone przy 
użyciu detergentów w celu usunięcia jakiejkol-
wiek materii organicznej, a następnie zanurzone 
w 0,5% roztworze chloru na minimum 30 min. 
(najlepiej na całą noc). Po dekontaminacji należy 
je dokładnie spłukać wodą.

7. Rygorystycznie używać dedykowanego 
sprzętu (np. stetoskopu) dla danego pacjenta, 
jeśli istnieje konieczność użycia sprzętu wielo-
krotnego użytku u kilku pacjentów, należy od-
każać sprzęt po każdym kontakcie z pacjentem, 
a także, jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem ba-
dania, odkażać powierzchnie styku sprzętu z cia-
łem pacjenta, np. przed badaniem stetoskopem 
skórę pacjenta starannie oczyścić wodą z my-
dłem, a następnie przetrzeć 70% alkoholem.

8. Ograniczyć używanie igieł i ostrych przed-
miotów w izolatce. Zużyte igły i strzykawki prze-
chowywać w pojemnikach odpornych na przebi-
cie. Ograniczyć odległość od miejsca używania 
igły i ostrych przedmiotów (np. skalpel) do po-
jemnika na odpady, w celu zminimalizowania 
możliwości przypadkowego zakłucia czy naru-
szenia ciągłości tkanek. Ograniczyć ilość badań 
laboratoryjnych wymagających pobrania krwi lub 
płynów ustrojowych do niezbędnego diagnostyce 
minimum.

9. W czasie czyszczenia środowiska stoso-
wać takie same środki ochrony jak w przypadku 
kontaktu z pacjentem, tj. jednorazowe gumowe 
rękawice, jednorazowy fartuch i gumowe buty. 
W przypadku czyszczenia powierzchni szczegól-
nie zabrudzonych, np. wymiocinami lub krwią 
pacjenta, czy też powierzchni w obrębie mniej 
niż 1 metr od pacjenta z objawami takimi jak 
biegunka, krwawienie, wymioty, kiedy istnieje 
zwiększone ryzyko kontaktu z krwią lub płynami 
ustrojowymi chorego, stosować również maski 
i gogle lub osłonę twarzy.

10. Powierzchnie i przedmioty zanieczyszczo-
ne krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami, 
wydalinami pacjenta, powinny zostać oczysz-
czone i zdezynfekowane tak szybko, jak to tylko 
możliwe przy użyciu standardowych detergen-
tów używanych w szpitalu, np. 0,5% roztwór 
chloru, lub roztwór zawierający 1000 ppm wol-
nego chloru. Stosowanie środków dezynfekcyj-
nych powinno zostać poprzedzone czyszczeniem 
powierzchni/przedmiotu w celu wykluczenia 
możliwości inaktywacji środków dezynfekcyj-
nych przez materię organiczną.

11. Podłogi i poziome powierzchnie robocze 
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Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt pt. „Wyższe kwalifikacje  i umiejętności samozatrudnionych z branży medycznej”  
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
Szanowni Państwo ! 
 

Uprzejmie informujemy, że planujemy nowe/dodatkowe kursy specjalistyczne 

realizowane w ramach projektu z zakresu: 
1) Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 
2) Terapia bólu ostrego dla pielęgniarek i położnych 
3) Leczenie ran dla pielęgniarek.  

Ponadto zapraszamy na pozostałe kursy specjalistyczne oferowane w ramach Projektu 
(EKG, RKO, Szczepienia Ochronne dla pielęgniarek,  Doskonalenie umiejętności społecznych 
niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną). 

Podczas zajęć teoretycznych, które realizowane są Ośrodku Kształcenia OIPiP  
w Łaziskach Górnych przy ulicy Wodnej 15,  zapewniamy pełne wyżywienia, ponadto każdy 
uczestnik kursu  otrzyma materiał dydaktyczny w formie książki. 
 Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość skorzystania z kilku kursów. 

Osoby zainteresowane  udziałem w kursie/kursach proszę o pilne wypełnienie  
i odesłanie deklaracji udziału w Projekcie (w załączeniu) na adres Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  40 – 027, Katowice ul. Francuska 16. 

 Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie 
www.projekt.izbapiel.katowice.pl oraz w Biurze Projektu telefon – (32)  350-17-58. 
WAŻNE !!! - Rekrutacja na wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu odbywać się 

będzie w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2014 roku. Wszystkie osoby zainteresowane kursami 

( również planowanymi  w roku 2015) proszone są o składanie wymaganych dokumentów 

(deklaracja z załącznikami) najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku. 
Zapraszamy na szkolenia !!! 

 
Z poważaniem 

 
PRZEWODNICZĄCA 

 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach 
 
 

dr Mariola Bartusek 
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Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCA
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach

dr Mariola Bartusek
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Systemy Zarządzania Jakością ISO

7 października br. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach odbył się Audit Ponownej Certyfikacji – potwierdzenie stałej zgodności i skutecz-
ności Systemu Zarządzania jako całości, oraz jego stałej odpowiedniości i przydatno-
ści do zakresu certyfikacji.  

Przypomnijmy, że Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, jako pierwsza 
spośród wszystkich działających na terenie 
Polski Izb pielęgniarskich otrzymała Certyfi-
kat, którego uroczyste wręczenie odbyło się 
28 października 2011r.podczas XXVII Okręgo-
wego Zjazdu Wyborczego Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach. 

Auditor wiodący firmy niezależnej jednost-
ki certyfikującej TUV Reinland Artur Misiewicz 
dokonał oceny działania systemu zarządzania 
jakością w OIPiP w Katowicach, oraz potwier-
dzenia, że System pracuje zgodnie nie tylko z 
normą, ale i funkcjonującymi przepisami. 

Innymi słowy - po trzech latach funkcjono-
wania Systemu  audit ponownej certyfikacji  
potwierdził, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach stosuje  System Za-
rządzania Jakością zgodny ze wszystkimi wy-
mogami zawartymi w normie ISO 9001:2008.  
Zakres certyfikatu obejmuje usługi doradcze 
i szkoleniowe w ochronie zdrowia. Dodatko-

wo – certyfikacją został także objęty Ośrodek 
Kształcenia OIPiP w Katowicach, z siedzibą w 
Łaziskach Górnych.

Od stycznia 2014 roku  System Zarządzania 
Jakością ISO 9001 – 2008 w zakresie kształ-
cenia pielęgniarek i położnych, prowadzenia 
rejestrów, stwierdzania praw wykonywania 
zawodu stosowany jest także w Dolnośląskiej 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

We wrześniu br w siedzibie Dolnośląskiej 

OIPiP  odbyło się spotkanie, podczas  którego 
Przewodniczące obu Izb dr Mariola Bartusek i 
mgr Urszula Olechowska  oraz Pełnomocnicy 
Zarządzania Jakością mogli wymienić się do-
świadczeniami związanymi ze stosowaniem 
Systemu. 

System Zarządzania Jakością ISO i akredy-
tacja, która powstała dla oceny specyfiki opieki 
zdrowotnej – czyli usystematyzowany proces 
zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia 
prowadzony w oparciu o dostępne i opubliko-
wane standardy dotyczące działań  szpitala 
jako funkcjonalnej jedności nie są niczym no-
wym w śląskich placówkach ochrony zdrowia.  
Nie tylko świadczą o wysokiej jakości świad-
czonych usług medycznych ale także przyno-
szą wymierne korzyści. 

W tym wydaniu „Naszych Spraw” o do-
świadczeniach związanych z wprowadzaniem 
i stosowaniem Certyfikatu Jakości ISO piszą: 
mgr  Anna Janik, Naczelna Pielęgniarka w 
Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach 
s.p.z.o.z. i jednocześnie Pełnomocnik ds. Sys-
temu Zarządzania Jakością oraz mgr  Barbara 
Koleżyńska  Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Ja-
worznie i Teresa Kozłowska, Pełnomocnik ds 
Systemu Zarządzania Jakością  SP ZOZ Szpita-
la Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Opracowanie i foto Barbara Lemanik
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Jakość w ochronie zdrowia 

Mgr Anna Janik 
Pielęgniarka Naczelna Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach  s.p.z.o.z. uzyskał certyfikat ISO w czerw-
cu 2014 roku po 9 miesięcznym okresie wdrażania. Uzyskanie niniejszego Certyfikatu 
ISO 9001 było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu  i zrozumieniu całego per-
sonelu Szpitala w tym w szczególności pionu pielęgniarsko -położniczego. 

ISO czy Akredytacja Centrum Monitorowa-
nia Jakości ?

Zacznijmy od ISO 9001:2008
Narodowy Fundusz Zdrowia został oficjal-

nym zwolennikiem wdrażania i stosowania 
systemów zarządzania jakością Stało się tak 
za sprawą Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Pre-
zesa NFZ, które dotyczy kryteriów oceny ofert 
(jednostek świadczących usługi medyczne) w 
sprawie zawarcia umowy z NFZ o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z niniejszym Zarządzeniem Prezesa 
NFZ placówka medyczna uzyskuje dodatkowe 
punkty podczas kontraktowania np.   za:

Leczenie szpitalne
- certyfikat ISO 9001  systemu zarządzania 

jakością -2 pkt.

- certyfikat ISO 14001- systemy zarządza-
nia środowiskowego -1 pkt.

- certyfikat OHSAS 18001 lub PN-EN 
18001 – systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy-1 pkt.

- certyfikat ISO 27001 system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji- 1 pkt.

Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną

-certyfikat ISO 9001  systemu zarządzania 
jakością -2 pkt.

- certyfikat ISO 14001- systemy zarządzania 
środowiskowego lub certyfikat ISO 27001 
system zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji- 1 pkt.

Za posiadanie certyfikatów ISO podmiot 
leczniczy może uzyskać  dodatkowe punkty! 
Warunkiem uznawalności certyfikatu przez 
NFZ jest posiadanie akredytacji przez jednost-
kę wydającą certyfikat. NFZ będzie brał pod 
uwagę certyfikaty ISO wydawane przez jed-
nostkę posiadającą akredytację dla sektora 
usług publicznych branży zdrowia i opieki spo-
łecznej zgodnie z kodem 38EA.

Każda placówka zdrowia bez względu na jej 
wielkość i przynależność powinna rozpocząć 
przygotowanie do wdrożenia systemów za-
rządzania. Do certyfikacji systemów przystę-
pują podmioty lecznicze jak szpitale kliniczne, 
szpitale wojewódzkie, powiatowe, a także nie 
wyłączając również tych najmniejszych działa-
jących na rynku lokalnym.  
 
Zarządzanie jakością w placówkach me-
dycznych wg normy ISO 9001
Norma ISO 9001:2008 opisuje system zarzą-
dzania jakością Składa się ona z ośmiu roz-
działów. Norma ta ma zastosowanie w orga-
nizacjach, które chcą wykazać, że są zdolne w 
sposób ciągły dostarczać wyroby/usługi speł-
niające wymagania klienta oraz przepisy praw-
ne.

Przygotowania do wprowadzenia syste-
mu zarządzania ISO 9001

Przygotowania do uzyskania certyfikatu jakości 
ISO 9001:2008 trwają kilka miesięcy. Zaczyna-
ją się od szkolenia całego  personelu, a następ-
nie szkoleniem audytorów wewnętrznych oraz 
pełnomocnika ds. zarządzania systemem jako-
ści. Opracowywana jest Polityka Jakości, która 
musi korespondować z celami strategicznymi, 
zawierać zobowiązania do ciągłego doskonale-
nia, ustala ramy dla szczegółowych celów ja-
kości. Polityka Jakości musi być znana całemu 
personelowi, być ustawicznie przeglądana i ak-
tualizowana .W następnym etapie określa się 
cele jakościowe, które muszą być dostosowane 
do  możliwości organizacyjnych i finansowych 
jednostki.  Po etapie szkoleń przychodzi etap 
tworzenia Dokumentacji Systemu Zarządzania  
Jakością w tym  Księgi Zarządzania Jakością. 
Księga Zarządzania  Jakością zawiera Polity-
kę Jakości, procesy występujące w organizacji 
oraz  zakres wzajemnych zależności, odpowie-
dzialności i uprawnień. Istotnym elementem 

Systemy Zarządzania Jakością ISO
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przy wdrożeniu   SZJ jest opracowanie proce-
dur  jakości.
 Procedura ma być odpowiednia dla orga-
nizacji, ma dać odpowiedź na następujące 
pytania:

KTO- jest odpowiedzialny za realizację okre-
ślonego działania

CO ma być zrobione, jaka praca ma być wy-
konana,

KIEDY-dane działanie ma być realizowane (lo-
giczny ciąg zdarzeń)

GDZIE- dane zadanie ma być realizowane
W JAKI SPOSÓB-dane działania mają być re-
alizowane.
Po wdrożeniu dokumentacji systemowej au-
dytorzy wewnętrzni przeprowadzają audity 
wewnętrzne. Audit Wewnętrzny ma za zada-
nie sprawdzić cz SZJ spełnia wymagania ISO 
9001, tj.  czy został skutecznie wdrożony.  
Następnie osoby odpowiedzialne za procesy  
wprowadzają działania korygujące i zapobie-
gawcze. Tak przygotowana organizacja może 
zgłosić gotowość do wybranej jednostki certy-
fikującej celem przeprowadzenia 
auditu certyfikującego. Pozytyw-
ny wynik audytu nie oznacza, że 
podmiot leczniczy będzie dyspo-
nował certyfikatem jakości bez-
terminowo. Certyfikat jakości jest 
ważny przez ściśle określony czas 
po którym należy się poddać po-
nownej certyfikacji. 
Specyfika wdrażania syste-
mu kładzie szczególny nacisk 
na: 

 Nadzór nad dokumentami o 
znaczeniu istotnym dla proce-
su leczenia pacjenta i zacho-
wania tajemnicy lekarskiej;

 Nadzór nad zbiorem danych 
medycznych pochodzących z 
badań i konsultacji;

 Określenie wymagań, potrzeb 
i oczekiwań pacjenta, a także 
zakładany jego poziom satys-
fakcji;

 Ustalenie standardów medycz-
nych postępowania z pacjen-
tem;

 Określenie procesów konser-
wacji i nadzorowania aparatu-
ry medycznej;

 Ustalenie zasad i procedur 

utrzymania higieny w placówce;

 Zarządzanie kwalifikacjami osób oraz ich 
niezbędnych szkoleniem;

 Identyfikacje niezgodności dostarczonych 
produktów do placówki oraz niezgodno-
ści medycznych, ich dokumentowanie oraz 
ocenę konsekwencji tych niezgodności.

   
Wdrożony system zarządzania jakością 
może przynieść wiele korzyści placówce 
między innymi: 

 ład organizacyjny,

 minimalizowanie marnotrawstwa w pracy 
szpitala poprzez nadzorowanie kosztów le-
czenia,

 świadczenie usługi na wysokim poziomie uwi-
dacznianym w analizie satysfakcji pacjenta,

 kształtowanie właściwej postawy personelu 
w tym wzrost zadowolenia personelu z wy-
konywanej pracy.

Systemy Zarządzania Jakością ISO
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Wdrożenie Systemu ISO

w Szpitalu w Jaworznie

mgr Barbara Koleżyńska 
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa SP ZOZ 

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Dostrzegając potrzebę zmian Dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworz-
nie rozpoczęła starania o uzyskanie certyfikatu ISO już w 2005 roku. Szpital jest je-
dyną jednostką lecznictwa zamkniętego w blisko stutysięcznym mieście, w którym na  
400 łóżkach realizowane są  wielospecjalistyczne świadczenia zdrowotne zarówno dla 
dorosłych jak i dzieci. 

lic. na kirer. admin.Teresa Kozłowska 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością   
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Szpital otrzymał certyfikat jakości ISO 
9001:2008 w dniu 31 sierpnia 2009 roku, przy-
znany przez firmę certyfikacyjną TUV NORD 
Polska . Wdrożenie systemu miało miejsce w 
styczniu 2009 roku, natomiast przygotowania 
rozpoczęły się na około rok przed wdrożeniem. 
Początki, jak to zazwyczaj  bywa, były trudne. 
Należało przekonać i zachęcić personel szpita-
la, zarówno ten medyczny jak i administracyj-
ny, techniczny, pomocniczy do działań, które 
przyniosą Szpitalowi (a więc nam wszystkim: 
pracownikom i pacjentom) korzyści. Ale o ko-
rzyściach, w dalszej części…

ISO brzmiało enigmatycznie, ale nie taki 
diabeł straszny…

Odrobina teorii.

ISO to wyodrębnione istotne procesy, które 
tworzą  system jakości firmy, w tym przypadku 

szpitala. Jest udokumentowanym systemem 
zapewnienia jakości, która ma być zagwaran-
towana przez wykrywanie błędów funkcjono-
wania organizacji i eliminowanie przyczyn ich 
powstawania.

Dobrze opracowany i wdrożony System Za-
rządzania Jakością (SJZ) przynosi wymierne 
korzyści m.in. 

	Jasno sprecyzowane zamierzenia i cele
	Zrozumienie wymagań klienta – pacjenta
	Polepszenie komunikacji zewnętrznej i 

wewnętrznej
	Redukcja strat
	Jasna odpowiedzialność oraz uprawnie-

nia
	Lepsze wykorzystanie czasu oraz zaso-

bów
	Poprawa efektywności działania
	Lepszy wizerunek organizacji i lepsze po-

strzeganie przez klientów-pacjentów

Podstawę systemu stanowią zawarte w  
Księdze Procesów - procesy i instrukcje, czyli 
opisane czynności i procedury wykonywane w 
szpitalu. Warto  jednak pamiętać aby tworzyć 
tylko , niezbędną liczbę procedur i dokumenta-
cji z nich wynikających. Nam się to udało. Nad 
procedurami i instrukcjami wznosi się Księga 
Jakości, która pełni rolę mapy systemu jakości, 
w której znajdują się skrótowe informacje na 
temat każdej procedury. Trzema podstawo-
wymi zasadami normy ISO są: 

polityka jakości, audity wewnętrzne i prze-
gląd zarządzania dokonywany przez naj-
wyższe kierownictwo. 

Polityka jakości jest swego rodzaju zobo-
wiązaniem kierownictwa dotyczącym realizacji 
celów jakości.. Powinna być nakierowana na 
oczekiwania i potrzeby klientów-pacjentów. 

Mottem naszej polityki jakości jest 
twierdzenie Platona-  „Jakość jest to pe-
wien stopień doskonałości”. Natomiast za 
cel postawiliśmy sobie podejmowanie wszelkich 
działań mających na celu kompleksowe zarzą-
dzanie jakością w całym procesie świadczenia 
usług medycznych, szczególnie poprzez:

• rzetelną realizację i monitorowanie 
wszystkich procesów funkcjonujących w 

Systemy Zarządzania Jakością ISO
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Szpitalu, w ramach Systemu Zarządzania 
Jakością,

• stałe poszerzanie oferty leczenia pacjen-
tów wykorzystując w pełni kompetencje 
personelu i możliwości diagnostyczne 
Szpitala,

• stałą analizę potrzeb i oczekiwań pacjen-
tów,

• ciągłe doskonalenie, czyli poszukiwanie 
poprawy na wszystkich szczeblach orga-
nizacji.

Narzędziami pozwalającymi ocenić funkcjo-
nowanie wdrożonych procesów są audity we-
wnętrzne oraz przegląd zarządzania.. Audity 
są przeprowadzane przez liderów audytorów 
i ekspertów – tzw. auditorów wewnętrznych 
wyłonionych z grupy pracowników, przeszko-
lonych i zmotywowanych do pracy dla całości 
funkcjonowania. Są to zarówno pielęgniar-
ki, lekarze, jak i pracownicy administracyjni. 
Siła oddziaływania auditów wewnętrznych jako 
formy samooceny jest ogromna. Pozytywnie 
są odbierane wszelkie uwagi i spostrzeżenia 
dokonywane przez „swoich” auditorów nakie-
rowane na poprawę funkcjonowania danego 
oddziału czy działu.. Obserwacje poczynione 
podczas auditów mają na celu ocenę faktów 
a tym samym podobieństw i różnic w funkcjo-
nowaniu komórek ale w kontekście porównań 
i zgodności  z wymogami normy. Ponadto au-
ditorzy uzyskują informację na temat różnic w 
funkcjonowaniu swoich komórek w odniesieniu 
do miejsc auditowanych. Przez to eliminują za-
chowania i działania, które nie są profesjonalne 
a wręcz rutynowe. Systematyczna obserwacja 
funkcjonowania procesów systemu zarządza-
nia zezwala na identyfikację zaistniałych  fak-
tów i natychmiastową ich korekcję lub podjęcie 
działań korygujących.

Na podstawie wyników auditów wewnętrz-
nych, sprawozdań z realizacji procesów ,oceny 
badania satysfakcji pacjentów, wyników re-
alizacji celów strategicznych i operacyjnych ,  
opinii kontroli zewnętrznych,  przeprowadzona 
jest syntetyczna analiza funkcjonowania  sys-
temu czyli  przegląd zarządzania przez najwyż-
sze kierownictwo.

Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie 
całości zagadnień związanych z wdrożeniem, 
utrzymaniem i doskonaleniem systemu oraz 
kontaktem z kierownictwem jest Pełnomocnik 
ds. SZJ.W naszym przypadku funkcja ta zosta-
ła powierzona Pani Teresie Kozłowskiej, wielo-
letniej Przełożonej Pielęgniarek naszego szpi-
tala, która znając strukturę szpitala wdrożyła 
się w proces certyfikacji w sposób automatycz-

ny i sprawny.

Teoria, teorią, ale w praktyce jakość mo-
żemy osiągnąć tylko wówczas, kiedy każdy 
członek zespołu terapeutycznego na każdym 
etapie realizacji usług medycznych będzie wy-
konywał swoją pracę z pełną świadomością ja-
kości. świadczenie zdrowotne musi być wyko-
nane starannie i z jak najwyższą jakością, w 
określonym czasie, zgodnie z przyjętymi stan-
dardami i przy wykorzystaniu odpowiednich 
środków. O zaletach wdrożenia i posiadania 
sytemu jakości można pisać dużo (standardy 
postępowania, usprawnienie przepływu i obie-
gu informacji, określenie obowiązków i upraw-
nień itp., ). Przede wszystkim jest to uporząd-
kowanie działalności podmiotu leczniczego 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i 
pracownikom. Ale z drugiej strony wdrożenie i 
utrzymanie systemu wymaga stałego zaanga-
żowania kierownictwa i pracowników. Wyłonie-
nie liderów procesów nie było prostym zada-
niem. Obawa przed nowym, nieznanym, przed 
zmianą zawsze wiąże się z oporem, strachem 
czy stresem. System oprócz kosztów generu-
je dodatkowe dokumenty, które przy aktualnej 
biurokracji ochrony zdrowia, są dodatkowym 
obciążeniem. W ślad za posiadanym systemem 
jakości nie podążają obiecywane przychody ze 
strony Płatnika.

Aktualnie stoimy przed dylematem czy ubie-

gać się o Akredytację Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia, gdyż to ona ma 
być najwyżej oceniana przez NFZ przy konkur-
sie ofert o udzielanie świadczeń medycznych. 
Wizja aneksowania umów ze szpitalami przez 
NFZ nie nastraja optymizmem. Nie daje szan-
sy na wynegocjowanie lepszych warunków fi-
nansowych, które są niezbędne do realizacji 
stawianych celów poprawy funkcjonowania po-
przez szkolenia pracowników i nabywanie no-
woczesnego sprzętu. 

Foto - zbiory własne Szpitala

Systemy Zarządzania Jakością ISO
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Spotkanie Kadry Zarządzającej
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia w odniesieniu do organizacji i czasu pracy  
w podmiotach leczniczych oraz komunikacja interpersonalna

mgr  Krystyna Klimaszewska
specjalista organizacji i zarządzania, przewodnicząca  PTP ZO w Katowicach, 

Przewodnicząca zespołu ds. organizacji i  zarządza-
nia przy OIPiP w Katowicach, Szpital Rejonowy w Raciborzu    

Na październikowym Spotkaniu Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Łaziskach 
Górnych, gośćmi zaproszonymi byli: Starszy Inspektor Pracy Specjalista Okręgowy 
Inspektor Pracy w Katowicach - Rafał Wójcicki, Marek Łukaszewski - specjalista z za-
kresu komunikacji interpersonalnej, Zdzisław Czaja - Dyrektor Oddziału Perfect NDF 
S.A. – Niezależny Doradca Finansowo- Ubezpieczeniowy oraz mgr Aleksandra Bobik – 
Koordynator ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach. 

 Podczas Spotkania Kadry Zarządzającej w Pie-
lęgniarstwie, wiodącym tematem były: „ Wy-
magania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w odniesieniu do organizacji i czasu 
pracy w podmiotach leczniczych”. Uczestnicy 
mogli zapoznać się również z wpływem ko-
munikacji interpersonalnej na podejmowa-

ne decyzje. Uczestników spotkania przywitała 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach - dr Mariola Bartusek.

Mgr Aleksandra Bobik – Koordynator ds. Pie-
lęgniarstwa w Szpitalu Chorób Płuc w Pilcho-
wicach zaprezentowała działalność jednostki 
ochrony zdrowia na przestrzeni 50- lecia jego 
funkcjonowania. 

Tematyka poruszana była bardzo interesu-
jąca, największe emocje wzbudzał temat zwią-
zany z rozliczaniem czasu pracy w podmiotach 
leczniczych. 

Postaram się najistotniejsze elementy 
przekazu czytelnikom przedstawić:

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy

Art. 1 Cel i zakres
1. Niniejsza dyrektywa ustala minimalne 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w odniesieniu do organiza-
cji czasu pracy.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do:
a) minimalnych okresów dobowego odpo-

czynku, odpoczynku tygodniowego oraz 
corocznego urlopu wypoczynkowego, 
przerw oraz maksymalnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy; oraz

b) niektórych aspektów pracy w porze noc-
nej, pracy w systemie zmianowym oraz har-
monogramów pracy.

	Wszystkim pracownikom powinny przysłu-
giwać odpowiednie okresy odpoczynku. 
Koncepcja „odpoczynku” musi być wyrażo-
na w jednostkach czasu, tzn. w dniach, go-
dzinach i/lub ich częściach. Pracownikom 
wspólnotowym należy przyznać minimalne 
dobowe, tygodniowe i roczne okresy 
odpoczynku oraz odpowiednie przerwy. 
W tym kontekście niezbędne jest również 
ustanowienie maksymalnego limitu tygo-
dniowego wymiaru czasu pracy.

	Sytuacja pracowników wykonujących pracę 
w porze nocnej i w systemie pracy zmia-
nowej wymaga, aby poziom ochrony ich 
bezpieczeństwa i zdrowia był dostosowany 
do charakteru ich pracy oraz aby organiza-
cja i działanie służb oraz środków ochron-
nych i zapobiegawczych były skuteczne.

Istotne są definicje zastosowane w Dyrek-
tywie 2003/88/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
dotycząca niektórych aspektów organiza-
cji czasu pracy
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1) „czas pracy” oznacza każdy okres, pod-
czas którego pracownik pracuje, jest do dyspo-
zycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działa-
nia lub spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami 
krajowymi lub praktyką krajową;

2) „okres odpoczynku” oznacza każdy 
okres, który nie jest czasem pracy; (…)

9) „odpowiedni odpoczynek” oznacza, że 
pracownicy mają regularne okresy odpoczyn-
ku, których wymiar wyrażany jest w jednost-
kach czasu oraz które są wystarczająco długie 
i nieprzerwane w celu zapewnienia, że w wyni-
ku zmęczenia lub innych nieregularnych har-
monogramów pracy pracownicy nie powodują 
wypadków, których są ofiarami, których ofia-
rami są ich współpracownicy oraz nie doznają 
uszczerbku na zdrowiu zarówno krótkotermi-
nowo, jak i w dłuższym okresie.

Artykuł 17 Dyrektywy określa odstęp-
stwa, a więc: 

3. Zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu moż-
na stosować odstępstwa od art. 3 [odpoczynek 
dobowy], 4 [przerwy], 5 [tygodniowy okres 
odpoczynku], 8 [wymiar czasu pracy w porze 
nocnej] oraz 16 [okresy rozliczeniowe]:(…)

c) w przypadku działań obejmujących 
potrzebę ciągłości usług lub produkcji,  
w szczególności:

i) usług odnoszących się do przyjmowa-
nia, leczenia i/lub opieki zapewnianych 
przez szpitale lub podobne zakłady, włącz-
nie z działalnością lekarzy stażystów, instytucje 
dozoru oraz więzienia.

Charakter relacji pomiędzy Kodeksem 
pracy a ustawą o działalności leczniczej 
oraz innych aktów normatywnych wydaje 
się bardzo istotny. 
	 Art. 5 Kodeksu pracy

„Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii 
pracowników regulują przepisy szczególne, 
przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie 
uregulowanym tymi przepisami”.

	 Stanowisko Komisji Prawnej GIP z dnia 
24.09.2009 r.
„Ustawa o zoz nie zawiera określenia syste-
mów czasu pracy. Reguluje jedynie normy i 
rozkłady czasu pracy oraz okresy rozlicze-
niowe”.

	 Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, 
w którym pracownik pozostaje w dys-
pozycji pracodawcy w zakładzie pracy 
lub w innym miejscu wyznaczonym do 
wykonywania pracy.
§ 2. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:
1) pracy zmianowej - należy przez to ro-
zumieć wykonywanie pracy według ustalo-
nego rozkładu czasu pracy przewidującego 
zmianę pory wykonywania pracy przez po-
szczególnych pracowników po upływie okre-
ślonej liczby godzin, dni lub tygodni,

2) pracownikach zarządzających w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy - należy przez 
to rozumieć pracowników kierujących jed-
noosobowo zakładem pracy i ich zastępców 
lub pracowników wchodzących w skład ko-
legialnego organu zarządzającego zakładem 
pracy oraz głównych księgowych.

	 Stanowisko Komisji Prawnej GIP z dnia 
24.09.2009 r.
„Czas przekazywania raportów pielęgniar-
skich, w tym również czas przekazywania 
raportów przez pielęgniarki zatrudnione w 
równoważnym systemie czasu pracy powi-
nien być w pełni wliczany do czasu pracy, a 
co za tym idzie ewidencjonowany”.

Do celów rozliczania czasu pracy pracownika 
zgodnie z Art. 128 § 3stosuje się odpowiednio 
zapisy:
 1)   przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne 
godziny, poczynając od godziny, w której pra-
cownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązu-
jącym go rozkładem czasu pracy,
 2)  przez tydzień - należy rozumieć 7 ko-
lejnych dni kalendarzowych, poczynając od 
pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Obowiązujący pracownika wymiar cza-
su pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza 
się:   
 1) mnożąc 40 godzin [podmioty lecznicze: 37 
godzin 55 minut; 25 godzin /do 01.07.2014 
r./; 30 godzin] przez liczbę tygodni przy-
padających w okresie rozliczeniowym,  
a następnie 
 2) dodając do otrzymanej liczby go-
dzin iloczyn 8 godzin [podmioty lecznicze:  
7 godzin 35 minut; 5 godzin /do 01.07.2014 
r./; 6 godzin] i liczby dni pozostałych do 
końca okresu rozliczeniowego, przypadają-
cych od poniedziałku do piątku.   

Każde święto występujące w okresie roz-
liczeniowym i przypadające w innym dniu 
niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 
8 godzin [podmioty lecznicze: 7 godzin 35 
minut; 5 godzin /do 01.07.2014 r./; 6 go-
dzin]. (…)

Art. 94. 1. Jeżeli jest to uzasadnione ro-
dzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku 
do pracowników mogą być stosowane rozkłady 
czasu pracy, w których dopuszczalne jest prze-
dłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin 
na dobę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 3 i 4.  
W rozkładach czas pracy pracowników, o któ-
rych mowa w art. 93 ust. 1, nie może przekra-
czać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, a w sto-
sunku do pracowników, o których mowa 

w art. 93 ust. 2 - przeciętnie 40 godzin na 
tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.  
Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 
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1, nie może być dłuższy niż miesiąc. 
W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach okres rozliczeniowy może być przedłużo-
ny, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Rozkład czasu pracy powinien być stoso-
wany na podstawie harmonogramów pracy 
ustalanych dla przyjętego okresu rozlicze-
niowego, określających dla poszczególnych 
pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne 
od pracy. 

 W rozkładach czasu pracy, o którym mowa 
w ust. 1, wymiar czasu pracy:  pracownic w cią-
ży oraz  pracowników opiekujących się dziec-
kiem do lat 4, bez ich zgody  - nie może prze-
kraczać 8 godzin na dobę. 
Tworzenie harmonogramu pracy - zasady:
• w harmonogramie pracy planowana może 

być tylko praca w ramach obowiązujących 
pracownika norm czasu pracy oraz wymiaru 
czasu pracy ustalonego zgodnie z art. 130 
Kodeksu pracy; planowanie pracy w godzi-
nach nadliczbowych jest niedopuszczalne,

• należy zaplanować właściwą liczbę dni wol-
nych od pracy – harmonogram nie może 
naruszać zasady przeciętnie pięciodnio-
wego tygodnia pracy,

• nie należy powierzać pracy po raz dru-
gi w tej samej dobie, rozumianej jako 
24 kolejne godziny, poczynając od godziny,  
w której pracownik rozpoczyna pracę zgod-
nie z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy,

• w każdej dobie należy zapewnić co najmniej 
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, oraz 

• zaplanować w każdym tygodniu (rozumia-
nym jako 7 kolejnych dni kalendarzowych, 
poczynając od pierwszego dnia okresu roz-
liczeniowego) wymagany odpoczynek tygo-
dniowy – 35 kolejnych godzin,

• należy zapewnić pracownikowi co najmniej 
raz na 4 tygodnie niedzielę wolną od pracy,

• w harmonogramach winny być wskazywane 
(ustalane) dni wolne od pracy wynikające  
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pię-
ciodniowym tygodniu pracy oraz dni wol-
ne od pracy udzielane pracownikom  
w zamian za pracę w niedziele i święta

• zmiany harmonogramu w trakcie trwania 
okresu rozliczeniowego (dotyczące zarów-
no dni wykonywania pracy, jak również wy-
miaru czasu pracy w danym dniu – w danej 
dobie) są dopuszczalne w przypadku niepla-
nowanej nieobecności w pracy innego pra-
cownika – choroba, urlop „na żądanie”, itp.

• zapisy obowiązujących u danego praco-
dawcy wewnętrznych aktów normatywnych 
z zakresu prawa pracy, w tym Regulaminu 
pracy, winny zawierać regulacje dotyczące 
problematyki wzruszania w trakcie trwają-
cego okresu rozliczeniowego rozkładu czasu 
pracy, ustalonego w zatwierdzonym uprzed-

nio harmonogramie czasu pracy.
Ustalając wymiar czasu pracy w oparciu 
o algorytm określony w art. 130 Kodeksu 
pracy w podmiotach leczniczych należy 
uwzględnić normy czasu pracy określone 
w art. 93 lub też ewentualne „skrócone” 
normy czasu pracy ustalone w wewnątrz-
zakładowych źródłach prawa pracy (ukła-
dy zbiorowe pracy, regulaminy pracy).
W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie prze-
pisy ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związ-
kach zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 896),  
w tym przepisy art. 1401 oraz art. 150 § 5, 
wprowadzające instytucję tzw. ruchomego cza-
su pracy, w ramach której dopuszczono moż-
liwość rozpoczęcia pracy po raz kolejny w tej 
samej dobie.
 Art. 140[1]. § 1. Rozkład czasu pracy może 
przewidywać różne godziny rozpoczynania pra-
cy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są 
dla pracowników dniami pracy.
§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać 
przedział czasu, w którym pracownik decyduje  
o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który 
zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika 
dniem pracy.
§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami 
czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, nie może 
naruszać prawa pracownika do odpoczynku,  
o którym mowa w art. 132 i 133.
§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa 
w § 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej 
samej dobie nie stanowi pracy w godzinach 
nadliczbowych.

STANOWISKO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
PRACY:
Przepis art. 1401 Kodeksu pracy jest wyłączo-
ny ze stosowania w przypadku pracowników, 
których czas pracy został uregulowany w prze-
pisach (aktach normatywnych) o charakterze 
„lex specialis”, w tym pracowników podlegają-
cych przepisom rozdziału III, pn. „Czas pracy 
pracowników podmiotów leczniczych”, ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
 Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielę-
gniarstwie jest jednym z elementów szko-
lenia, a tematyka poruszana jest dostoso-
wana do aktualnych informacji z dziedziny 
pielęgniarstwa zarówno ze strony praw-
nej jak i postępu medycznego. Spotkania 
są również okazją do zaprezentowania 
placówek ochrony zdrowia, w których pra-
cujemy.

   Zachęcamy zatem do podzielenia się 
swymi doświadczeniami zawodowymi jak 
i ciekawymi wnioskami naszego zawodu.
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Pielęgniarska Konferencja za nami

W dniach 25-26 września odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowej z cyklu „Pielęgniarka w procesie rehabilitacji”. Tegoroczne 
spotkanie w „Reptach”, które wpisuje się już w tradycję i historię ośrodka, podjęło 
temat „Leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji osób po udarze mózgu”.  

Licznie zebranych, w sali kinowej uczest-
ników i prelegentów, powitała jej inicjator-
ka i organizatorka, zastępca dyrektora ds. 
pielęgniarstwa GCR ,,Repty” mgr Urszula 
Mizerska. Zwróciła uwagę na potrzebę po-
dejmowanego w tym roku tematu, wynika-
jącego z rejestracji w Polsce rosnącej liczby 
zachorowań na udar mózgu. Połowa chorych 
nigdy całkowicie nie dochodzi do zdrowia, 
wymagając tym samym opieki lekarskiej, 
rehabilitacyjnej i pielęgnacyjnej. Dyrek-
tor GCR ,,Repty” dr Krystian Oleszczyk, 
otwierając spotkanie, podkreślił wagę wyni-
kającą z podejmowanych zagadnień a tak-

że cennego wydarzenia będącego wyrazem 
aktywności środowiska pielęgniarskiego na 
Śląsku i w Polsce. 

Imponująca była statystyka konferencji 

mimo powszechnie odczuwanych nastrojów 
kryzysowych na Konferencję zgłosiło się po-
nad 200 uczestników z całego kraju.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele ORPIP w Katowicach na cze-
le z Przewodniczącą dr Mariolą Bartusek 
oraz członkowie PTP Regionu Śląskiego.

Obrady zainaugurował wykład wygłoszo-
ny przez prof. Grzegorza Opalę „Nowocze-
sne, kompleksowe leczenie udaru mózgu”. 
Konferencja, jak co roku zgromadziła wielu 
wybitnych znawców w dziedzinie neurolo-
gii i rehabilitacji neurologicznej z różnych 

ośrodków w Polsce. 
Wśród nich referaty 
wygłosiły pielęgniar-
ki zajmujące się pie-
lęgnacją pacjentów 
po incydentach neu-
rologicznych. 

Na zakończe-
nie pierwszego dnia 
konferencji odbył się 
uroczysty bankiet w 
restauracji „U Wro-
chema” w Starych 
Tarnowicach. Spo-
tkanie, oprócz inte-
gracji uczestników 
było doskonałą oka-
zją do wymiany do-
świadczeń na temat 

leczenia, pielęgnacji i edukacji osób i rodzin 
po udarze mózgu.

Środowisko pielęgniarskie już dziś dekla-
ruje zainteresowanie kolejnymi konferencja-
mi o tematyce neurologicznej.

mgr Urszula Mizerska
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa GCR ,,Repty” 
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Uroczyste Otwarcie 

w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu
mgr Dorota Rudka 

Pielęgniarka Oddziałowa
Klinicznego Oddziału Kardiologii 

 Szpital  Specjalistyczny w Zabrzu

Zabrzański Szpital Specjalistyczny z roku na rok zapewnia coraz lepsze warunki 
leczenia i opieki nad pacjentami. Sukcesywnie podejmowane inwestycje oraz stale 
szkoląca się kadra medyczna pozwalają konkurować na rynku usług medycznych z 
najlepszymi placówkami.

Ostatnie dwa lata to czas inwestycji podję-
tych w Klinicznym Oddziale Kardiologii, których 
celem było podniesienie standardu leczenia, 

skrócenie czasu potrzebnego na diagnostykę 
oraz zwiększenie komfortu przebywania pa-
cjentów w oddziale. Remont Oddziału Kardio-
logii przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap 
obejmował remont odcinka B i został zakoń-
czony w grudniu 2013 r. 

19 września 2014 roku otwarto drugi zmo-
dernizowany odcinek Oddziału Kardiologii, 
Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii 
oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardio-
logicznego, którego Ordynatorem jest Prof.dr 
hab.n.med.Ewa Nowalany- Kozielska.

Uroczystego otwarcia dokonała Prezydent 
miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, Dy-
rektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Barba-
ra Daniel, Prezes WNOŚ Gabriela Lenartowicz, 
Prodziekan Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-
go prof.dr hab.n.med. Sławomir Kasperczyk 

oraz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego lek. 
med. Tadeusz Urban. Zaszczycili nas swoją 
obecnością licznie zaproszeni goście między in-

nymi Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
dr Mariola Bartusek.  

Dzięki modernizacji Oddziału In-
tensywnego Nadzoru Kardiologiczne-
go zyskaliśmy dodatkowo dwa łóżka 
i obecnie możemy leczyć ośmiu pa-
cjentów wymagających intensywnej 
opieki kardiologicznej. Oddział zo-
stał nowocześnie wyposażony. Każde 
łóżko zaopatrzono w ścienny panel 
zawierający dostęp do tlenu, ssania 
centralnego, dzwonek przywoławczy, 
gniazdka i kilka rodzajów oświetlenia. 
Znacznie poprawiono warunki sani-
tarne dokonując przebudowy łazienek 
zaopatrując je w nowoczesne kabiny 
prysznicowe przystosowane do korzy-
stania przez osoby niepełnosprawne. 

Dokonano kompleksowej wymiany instalacji 
elektrycznej, gazowej oraz wentylacyjnej. W 
oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicz-
nego, pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjolo-
gii oraz pracowni UKG zainstalowano klimaty-
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zację. Wszystko to znacząco podniosło komfort 
leżących w oddziale pacjentów oraz poprawiło 
bardzo warunki pracy personelu medycznego. 

Oddział został wyposażony w nowoczesny 
sprzęt medyczny i specjalistyczną aparaturę  
dzięki czemu leczenie i pielęgnacja będzie ła-
twiejsza. Możemy również pochwalić się zaku-
pionym łóżkiem hybrydowym, które zwiększa 
poziom bezpieczeństwa pacjentów i persone-
lu medycznego. Dzięki łatwo zdejmowalnym 
szczytom od strony głowy zapewnia szybki 
dostęp do pacjenta w sytuacjach zagrożenia 
życia, umożliwia wykonywania zdjęć RTG oraz 
używania aparatu z ramieniem C, oraz zmniej-
sza ryzyko wystąpienia zakażeń i powikłań.

Łóżko Hybrydowe jest pierwszym łóżkiem, 
które łączy dwie skuteczne technologie, niwe-
lujące w sposób ciągły szkodliwy wpływ bakte-
rii: Antybakteryjna miedź CU+, która niszczy 
90% bakterii i wirusów, została zastosowana 
w elementach stycznych, np. barierki boczne, 
które są najczęściej dotykaną przez pacjen-
tów i personel częścią łóżka. Nanotechnologia 
srebra została zastosowana jako komponent w 
częściach tworzywowych, co wpływa na zaha-
mowanie namnażania bakterii i wirusów w in-
nych, trudnodostępnych, częściach łóżka.

Zastosowane w łóżku związki miedzi CU+ 
oraz srebra są odporne na ścieranie, wielokrot-
ne zmywanie oraz naturalne utlenianie i nie 
wymagają zastosowania dodatkowych środ-
ków chemicznych. 

Pacjenci diagnozowani i leczeni w Pracowni 
Hemodynamiki i Elektrofizjologii uzyskali do-
stęp do nowego angiografu firmy Philips. Nowo 
zakupiony aparat pozwoli na szybszą diagno-
stykę pacjentów z chorobą wieńcową, zawa-
łem mięśnia sercowego oraz umożliwi to, że w 
naszej pracowni będzie można wykonywać za-
biegi ratujące życie u dwóch pacjentów jedno-
cześnie. Nowy aparat Philips Allura Xper FD10 
C to ścisła czołówka najbardziej zaawansowa-
nych systemów dostępnych na rynku. Składa 
się z: zawieszonego podsufitowo ramienia C, 
lampy rentgenowskiej, płaskiego detektora 
FD10, stołu XPER, podwieszonych sufitowo 
monitorów z regulacją wysokości, monitora z 
danymi i monitorów przeglądowych. System 
przeznaczony jest do wykonywania diagno-
stycznych procedur sercowo-naczyniowych. 
Charakteryzuje się dostępną wyłącznie w sys-
temach firmy Philips technologią BODY GU-
ARD, która nie pozwala na kolizję detektora z 
ciałem pacjenta. 

Pływający blat stołu XPER daje możliwość 
lekkiej pracy operatorowi nawet z bardzo cięż-

kim pacjentem. Dostępna liczba uchwytów i 
dokładek zapewnia możliwie wygodne ułożenie 
chorego w  tym stresującym momencie. Szybki 
i łatwy dostęp do zaawansowanej wizualizacji 
i nawigacji na żywo w strukturach anatomicz-
nych tkanek miękkich pozwala określić z więk-
szą pewnością optymalny przebieg leczenia. 
Od rutynowych zabiegów cewnikowania serca 
i koronarografii, PCI po najbardziej skompli-
kowane zabiegi wad strukturalnych, wad wro-
dzonych, ablacji i wszczepiania stymulatorów 
serca. System Allura Xper FD10C z efektyw-
nym przebiegiem pracy pozwala lekarzom 
prowadzić zabiegi w sposób szybki, skuteczny 
i uproszczony. Urządzenie gwarantuje dosko-
nałą jakość obrazu przy znacznie zmniejszonej 

dawce promieniowania, co w efekcie pozwala 
ograniczyć działanie szkodliwego promienio-
wania RTG na personel jak i pacjenta, oraz 
zmniejszyć zużycie środka kontrastowego.

Cieszymy się, że nareszcie możemy pra-
cować w nowocześnie wyremontowanym od-
dziale. Pacjenci, którzy zawsze doceniali naszą 
pracę, również mogą leczyć i diagnozować się 
w komfortowych warunkach.

Pragnę gorąco podziękować Dyrekcji Szpi-
tala Specjalistycznego, Kierownikowi Działu 
Administracyjno-Eksploatacyjnego mgr Kata-
rzynie Hartman- Kotulla wraz z pracownikami 
oraz personelowi Klinicznego Oddziału Kardio-
logii a przede wszystkim moim koleżankom 
pielęgniarkom, które przez okres remontu pra-
cowały w trudnych warunkach na goszczących 
nas oddziałach Laryngologii i Chirurgii Ogólnej 
Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej. Dzię-
kujemy kierownictwu tych oddziałów za zro-
zumienie sytuacji i stworzenie warunków aby 
zachować bezpieczną ciągłość leczenia pacjen-
tów kardiologicznych.

foto: - zbiory własne Szpitala
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Sprawozdanie z I Konferencji  
Naukowo – Szkoleniowej 

„Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych”

Dnia 9 października 2014 roku w  Ośrodku Szkoleniowym w Łaziskach Górnych odbyła 
się I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa dotycząca aspektów nefrologicznych w kontek-
ście pracy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych. Organizatorem konferencji był Zespół  
d.s. Pielęgniarstwa Nefrologicznego, działający przy ORPiP w Katowicach.

Patronat Naukowy nad Konferencją objęli:  
prof. dr hab. n. med. Jan Duława, dr n. med. 
Grażyna Franek V-ce Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w War-
szawie oraz Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, dr n. 
ekon. Mariola Bartusek. 

Wśród zaproszonych gości, swoją obecnością 
zaszczycili nas między innymi: Prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych 
dr n.med. Iwona Mazur oraz członkowie stowa-
rzyszenia: prof. dr hab. Rajmund Michalski oraz 
Mirosław Mańka. Ważnym gościem była mgr 
Anna Kliś, przedstawiciel Europejskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplan-
tacyjnych, która odczytała list skierowany do 
pielęgniarek obecnych na konferencji od Prze-
wodniczącej Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa 
Nefrologicznego mgr Beaty Białobrzeskiej. 

Mgr Iwona Woźniak V-ce Przewodnicząca 
Zarządu Oddziału  PTP odczytała adres Prze-
wodniczącej ZO PTP Katowice mgr Krystyny 
Klimaszewskiej - skierowany do  organizatorów 
konferencji z gratulacjami i życzeniami wszelkiej 
pomyślności.

Konferencja miała charakter naukowy, a jej 
uczestnikami  były pielęgniarki, pracujące w 
ośrodkach nefrologiczno – dializacyjnych, urolo-
gicznych na Śląsku. 

Konferencja podzielona została na   IV sesje, 
w trakcie których przedstawione zostały naj-
ważniejsze tematy dotyczące pacjenta nefrolo-
gicznego. Na uwagę zasługuje uczestnictwo w 
konferencji matki, małego pacjenta, dializowa-
nego otrzewnowo w jednym ze śląskich ośrod-

ków dializacyjnych. Uczestnictwo rodziców w 
konferencji naukowej, wskazuje  na ogromną 
potrzebę szeroko zakrojonej edukacji zarówno 
pacjentów, jak i ich rodzin.

Wykładowcy stanowili nieocenioną grupę 

ekspertów w dziedzinie nefrologii i pielęgniar-
stwa nefrologicznego oraz urologii i pielęgniar-
stwa urologicznego. Dzięki ich zaangażowaniu, 
wiedzy i doświadczeniu w pracy z pacjentem ne-
frologicznym, konferencja prowadzona była na 
bardzo wysokim poziomie, a wykłady w prze-
ważającej części oparte były na badaniach na-
ukowych.

Konferencję rozpoczęła przywitaniem sza-
nownych gości oraz uczestników,  Przewodni-
cząca Zespołu Problemowego d.s. Pielęgniar-
stwa Nefrologicznego w Katowicach  mgr Anna 
Janus. W kilku słowach przybliżyła uczestnikom 
ideę zorganizowania pierwszej konferencji ne-
frologicznej .Jest ona  odpowiedzią na zapotrze-
bowanie edukacyjne w tej grupie zawodowej 
oraz potrzebą wymiany doświadczeń pomiędzy  
ośrodkami.

Dr n. med. Grażyna Franek w  swoim wystą-
pieniu  wyjaśniła, jak ważne są treści meryto-
ryczne wykładów, które 
oparte powinny być na 
badaniach. Wyjaśniła, iż 
tylko takie treści odgry-
wają istotną rolę w roz-
woju pielęgniarstwa  i 
wymianie doświadczeń.  

Wykład inauguracyjny 
zaprezentowała dr Mario-
la Bartusek wskazując na 
etyczne aspekty zawodu 
pielęgniarki i położnej. 
Pani Przewodnicząca 
słusznie wspomniała, iż 
tak bardzo potrzebny i 
doceniany współcześnie rozwój medycyny nie 
może wypierać, z codziennej praktyki etyki za-
wodu. Wskazała również na konieczność włącza-
nia zagadnień etycznych w organizowane  Kon-
ferencje Naukowe.

Sesja I dotyczyła dializy otrzewnowej, pod-
czas której  mgr Anna Stolarczyk przedstawiła 
rolę pielęgniarki w profilaktyce, dotyczącej nie-
infekcyjnych powikłań w dializie otrzewnowej.  
Rolę pielęgniarki w zapobieganiu powikłań in-
fekcyjnych w dializie otrzewnowej przedstawiła 
również lic.piel. Bożena Guzik. Wykłady te po-
twierdziły wpływ edukacji na przyszłe rokowanie 
oraz jakość życia w tej grupie pacjentów. 

Mgr Katarzyna Babska, omówiła ostrą diali-
zę otrzewnowną wykonywaną u dzieci. Wykład 
oparty na opisie indywidualnego przypadku, 
przedstawił konieczność współpracy wielu spe-
cjalistów i nieocenionej roli pielęgniarek, opartej 

Anna Janus
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na wiedzy i stałym nadzorze nad optymalnie do-
brymi efektami terapeutycznymi. 

Sesja II obejmowała zagadnienia związa-
ne z hemodializą. Sesję rozpoczął wykład  mgr 
Anny Janus, dotyczący znaczenia edukacji w 
procesie podejmowania zachowań prozdrowot-
nych przez pacjentów leczonych hemodializą w 
zakresie zapobiegania hiperfosfatemii. Przepro-
wadzone badania potwierdziły niewątpliwie waż-
ną rolę edukacji i reedukacji prowadzonej przez 
pielęgniarki. 

Kolejny wykład przedstawiła mgr Anna Sob-
czak. Przedstawione innowacyjne sposoby le-
czenia cukrzycy jako element zapobiegający 
nefropatii cukrzycowej, zasługują na uwagę. 
Wyczerpująco omówione zostały nowe  metody 
leczenia cukrzycy, jak: przeszczep szpiku, prze-
szczepianie izolowanych wysp trzustkowych czy 
terapia genowa. 

„Kości mogą ulec złamaniu, mięśnie zani-
kowi, gruczoły mogą próżnować, nawet mózg 
może zapaść w sen nie powodując bezpośred-
niego zagrożenia życia. Jeśli jednak nerki zawio-
dą, to nie przeżyją ani kości, ani mięśnie, gru-
czoły ani mózg.” Słowami prof. Homera Smitha 
rozpoczęła kolejny wykład mgr Aneta Trzcińska. 
Wykład ten przedstawiał problem cukrzycy u 
pacjentów hemodializowanych w aspekcie czasu 
funkcjonowania dostępu naczyniowego, jakim 
jest przetoka tętniczo – żylna. W przedstawio-
nych badaniach,  porównany został czas funk-
cjonowania oraz ilość założonych zespoleń  A-V 
u pacjentów z cukrzycą oraz bez cukrzycy, wy-
kazując negatywny wpływ cukrzycy na funkcjo-
nowanie ww. dostępu naczyniowego. 

Kolejny wykład prowadzony przez mgr Ewę 
Drzymałę przedstawił zróżnicowany poziom wie-
dzy na temat pielęgnacji akcesów naczyniowych 
przez pielęgniarki oddziałów: chirurgicznego, 
laryngologicznego oraz nefrologicznego. Wyniki 
badań pokazały niewystarczający poziom wie-
dzy pielęgniarek, badanego oddziału chirurgicz-
nego oraz laryngologicznego.

Sesja II zakończona została wystąpieniem 
Przedstawiciela firmy Fresenius Medical Care, p. 
Katarzynę Kałużę. W trakcie wystąpienia przed-
stawione zostały nowości technologiczne w dia-
lizie otrzewnowej, które mają wpływ na jakość 
życia pacjentów dializowanych otrzewnowo. 
Między innymi przedstawiono system STEY – 
SAFE, cykler SLEEP – SAFE oraz program PA-
TIENT ONLINE.

Przed rozpoczęciem kolejnej sesji swoim wy-
stąpieniem zaszczycił nas Honorowy Gość, dr 
n.med. Iwona Mazur – Prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Osób Dializowanych. W wystą-
pieniu przedstawiła zarys swojej wieloletniej pra-
cy na rzecz chorych dializowanych w Polsce. Jej 
prośba o nakłanianie pacjentów do współpracy 
z OSOD-em, była rodzajem apelu do personelu, 
dzięki któremu można zaangażować każdego pa-
cjenta, a jednocześnie wspomóc jego rehabilita-
cję psychologiczno – społeczną.

Sesja III dotyczyła transplantologii. Sesję 
rozpoczął wykład dr n. med. Aliny Skubali, która 
przedstawiła problemy wynikające z utrudnień w 
kwalifikacji pacjentów z przewlekłą chorobą ne-
rek do przeszczepu nerki. Przedstawione zostały 
statystyki, w których tylko 7 % pacjentów rocz-
nie otrzymuje przeszczep przy ogromnej liczbie 
osób dializowanych. Kolejny wykład wygłoszony 
został przez  mgr Iwonę Woźniak na temat po-
staw wobec przeszczepów, a także wiedzy pie-
lęgniarek na temat przeszczepianych organów.

Uwieńczeniem sesji, dotyczącej transplanto-
logii było wystąpienie Honorowego Gościa prof. 
dr hab. Rajmunda Michalskiego. To niewątpliwie 
sukces terapeutyczny całego zespołu medycz-
nego przy ogromnej współpracy pacjenta. Ten 
wspaniały człowiek, opowiadał o swoich do-
świadczeniach i zmaganiach z chorobą nerek w 
sposób tak bardzo przejmujący, wzruszający i 
zmuszający do refleksji.. Pan Profesor podkre-
ślał wielokrotnie wpływ edukacji i ciągłej re-
edukacji na jakość życia chorego, jego obawy, 
lęki oraz brak zrozumienia tematu. Wielokrotnie 
dziękował całemu personelowi medycznemu, 
podkreślając wdzięczność za poświęcenie. 

Sesja IV dotyczyła problemów urologicz-
nych pacjentów nefrologicznych. Dr  Aleksan-
der Ziemek przedstawił leczenie kamicy układu 
moczowego. W trakcie prezentacji szczegółowo 
omówił diagnostykę oraz przebieg zabiegu ope-
racyjnego. Kolejny wykład przedstawiony zo-
stał przez dr Piotra Piątka, który wyczerpująco 
przedstawił inwazyjne metody leczenia kamicy 
układu moczowego. Sesję zakończył wykład lic.
piel. Agnieszki Zając na temat roli pielęgniarki w 
opiece nad pacjentem z kamicą nerkową. Dosyć 
szeroko opisany został problem bólu pacjenta, 
sposobów postępowania p/bólowego oraz pielę-
gnacji i wsparcia psychicznego. 

Dziękujemy wszystkim szanownym gościom, 
wykładowcom oraz uczestnikom za udział w 
pierwszej konferencji nefrologicznej dla pielę-
gniarek. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną kon-
ferencję za rok. Do zobaczenia.

mgr Wioletta Iwachów
członek Zespołu d.s. pielęgniarstwa  

Nefrologicznegofoto: Aneta  Trzcińska

Anna Guzik Katarzyna Babska Anna Stolarczyk Ewa Drzymała Iwona Mazur Iwona Woźniak
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Relacja z XII Konferencji naukowo-szkoleniowej 

„Żywienie enteralne i parenteralne”
W dniu 26.09.2014 r. odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkolenio-

wa „Żywienie enteralne i parenteralne” organizowana przez Oddział Chirurgii Ogólnej, 
Naczyniowej i Transplantacyjnej SP. SK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach, wraz 
z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim (Zarządem Oddziału w Katowicach) pod Pa-
tronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego 
i Metabolizmu, którego Prezesem jest dr hab n. med. Stanisław Kłęk.

Uroczystego otwarcia Konferencji i przywita-
nia uczestników dokonała mgr Iwona Woźniak 
– przewodnicząca komitetu organizacyjnego, 
lek.med. Iwona Rakoczy Lekarz Naczelny SP 
SKM ŚUM oraz mgr Danuta Rudzka – Cesarz 
Pielęgniarka Naczelna  SP SKM ŚUM.

Wystąpienia prelegentów obejmowały za-
gadnienia żywienia enteralnego i  parenteral-
nego pacjentów i stosowanych w tym zakresie 
nowoczesnych rozwiązań. Uczestnicy wysłu-
chali następujących referatów:
• „Żywienie tylko z apteki szpitalnej!” – 

mgr farm. Magdalena Piętka (Kierownik Ap-
teki Szpitalnej,Szpital Wielospecjalistyczny 
im. Stanley Dudrick’a w Skawinie,Członek 
Polskiego Towarzystwa  Żywienia Pozajeli-
towego i Dojelitowego (POLSPEN),Członek 
Europejskiego Towarzystwa Żywienia Kli-
nicznego i Metabolizmu (ESPEN). 

Od czasu, kiedy żywienie pozajelitowe jest 

sporządzane w aptece szpitalnej potencjalne 
ryzyko mikrobiologiczne związane z produkcją, 
przygotowaniem i podawaniem znacznie się 
zmniejszyło, ale nie zniknęło. W rzeczywisto-
ści, chociaż częstość infekcji spowodowanych 
zakażonymi mieszaninami istotnie spadła, te 
nieliczne przypadki zakażeń, mogą być poważ-
ne, często śmiertelne. Spełnienie wymagań 
farmakopealnych stawianych mieszaninom 

do żywienia pozajelitowego poprzez wprowa-
dzanie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania to 
zapewnienie dobrej, jakości produktów leczni-
czych i tym samym bezpieczeństwa chorym. 
Podczas wykładu zostały omówione wymaga-
nia dotyczące Dobrej Praktyki Wytwarzania, 
metody oceny jałowości preparatów do żywie-
nia pozajelitowego oraz monitoringu mikrobio-
logicznego w procesie sporządzania jałowych 
produktów leczniczych. 
• Wszystko w naszych rękach” – mgr piel. 

Magdalena Sumlet  (Szpital Wielospecjali-
styczny im. Stanley Dudrick’a w Skawinie, 
Członek Polskiego Towarzystwa  Żywienia 
Pozajelitowego i Dojelitowego,Członek Euro-
pejskiego Towarzystwa Żywienia Kliniczne-
go i Metabolizmu (ESPEN))
Zakażenie cewnika zwykle manifestuje się 
nagłym wzrostem temperatury ciała powyżej 
38 st.C, dreszczami, tachykardią, przyspie-
szonym oddechem oraz pogorszeniem sta-
nu ogólnego chorego występującym wkrót-
ce po rozpoczęciu żywienia parenteralnego i 
ustępującym wkrótce po zatrzymaniu wlewu 
mieszaniny odżywczej lub usunięciu cewni-
ka. W celu zminimalizowania ryzyka zaka-
żenia u pacjentów żywionych pozajelitowo 
konieczna jest  prawidłowa obsługa i pielę-
gnacja dostępów naczyniowych  oparta na  
procedurach zgodnych z zasadami aseptyki 
i antyseptyki. Podczas wykładu podkreślono 
istotną rolę dezynfekcji,  omówiono zasady 
przepłukiwania różnych dostępów naczynio-
wych i zmiany  opatrunków oraz konieczność 
prowadzeniu dokumentacji medycznej. 

• „Problemy niezgodności i metody ich 
rozwiązania” – mgr farm. Magdalena Piętka 
Mieszanina do żywienia pozajelitowego to 

skomplikowana, wieloskładnikowa postać leku, 
która musi zaspakajać indywidualne potrzeby 
pacjenta na składniki odżywcze, elektrolity, 
pierwiastki śladowe i witaminy oraz spełniać 
farmakopealne wymagania stawiane płynom 
infuzyjnym, czyli musi być jałowa, apirogenna 
i wolna od zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. 
Poważne konsekwencje błędów związanych z 
procesem przygotowania powodują, że mie-
szaniny do żywienia pozajelitowego są uzna-
wane za leki wysokiego ryzyka i muszą być 

Na zdjęciu od lewej: Magdalena Piętka,Witold 
Brniak,Iwona Woźniak,Magdalena Sumlet
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sporządzane pod ścisłym nadzorem farmaceu-
ty. Stabilność mieszaniny odżywczej jest czyn-
nikiem determinującym skuteczność oraz bez-
pieczeństwo żywienia pozajelitowego. Błędy w 
przygotowaniu, przechowywaniu i podawaniu 
mogą doprowadzić do utraty stabilności fizy-
kochemicznej mieszaniny. Podczas wykładu 
omówiono ryzyko wystąpienie najczęstszych  
niezgodności w mieszaninach odżywczych 
(wytrącanie osadu wodorofosforanu wapnia, 
destabilizacja emulsji tłuszczowej, inaktywacja 
witamin) oraz metody ich zapobiegania. 
• „Bezpieczne podawanie mieszanin” – 

mgr piel. Magdalena Sumlet 
Celem prezentacji było promowanie bez-
piecznych praktyk żywienia pozajelitowego 
wśród pielęgniarek podających żywienie po-
zajelitowe. Podłączenie i podaż mieszaniny 
żywieniowej musi odbywać się przy zacho-
waniu zasad aseptyki, antyseptyki i higieny 
szpitalnej. Podczas wykładu omówiono krok 
po kroku wszystkie krytyczne etapy podczas 
podłączania i podawania mieszaniny odżyw-
czej pacjentowi.
„Wprowadzenie do żywienia dojelito-

wego” – Karolina Walczyk – Świerczyna (do-
radca ds.  żywienia specjalistycznego, Nestle 
Health Science), omówiła problem niedoży-
wienia w szpitalach, ocenę stanu odżywienia 
jako konieczność. Rodzaje diet przemysłowych 
– doustne suplementy pokarmowe Resource 
(najbardziej kaloryczne na rynku, o wysokiej 
zawartości białka) , diety do podaży dojelito-
wej – Isosource Szczególna dieta dojelitowa 
na okres okołooperacyjny o działaniu potwier-
dzonym klinicznie: Impact – immunożywienie 
zgodne z wytycznymi Espen klasy A – jest to 
dieta zawierająca argininę, nukleotydy i ome-
ga3. Dietę immunomodulującą (bogatą w argi-
ninę, kwasy tłuszczowe omega 3 i nukleotydy) 
należy podawać w okresie okołooperacyjnym 
niezależnie od ryzyka żywieniowego u pacjen-
tów :poddawanych dużym zabiegom operacyj-
nym z powodu raka jamy brzusznej,poddawa-
nych zabiegom operacyjnym z powodu raka 
głowy i szyi,po ciężkich urazach.
•  „Pielęgnacja dostępu do przewodu po-

karmowego”– mgr piel. Magdalena Sumlet
W sytuacji kiedy chory nie może być żywio-
ny doustnie, należy rozpocząć interwencję 
dojelitową, poprzez wytworzenie sztucznego 
dostępu do przewodu pokarmowego (sonda, 
gastrostomia, jejunostomia
Dostęp do przewodu pokarmowego powinien 
umożliwiać długotrwale podawanie diet przy 
minimalnym obciążeniu dla pacjenta, aby to 
było możliwe niezbędna jest właściwa opie-
ka. Odpowiednie postępowanie minimalizu-
je możliwość wystąpienia powikłań. Podczas 
wykładu omówiono różne rodzaje sztucz-

nych dostępów do przewodu pokarmowego, 
zasady ich pielęgnacji, metody podaży diet 
oraz sposoby zapobiegania najczęstszym 
powikłaniom.
Bardzo ważnym aspektem jest edukacja za-
równo personelu medycznego jak również 
pacjenta lub jego opiekuna. 

• „Podaż leków pacjentom żywionym do-
jelitowo w pigułce” – mgr farm. Witold 
Brniak (Szpital Wielospecjalistyczny im. 
Stanley Dudrick’a w Skawinie,Katedra Tech-
nologii Postaci Leku i Biofarmacji ,)Wydział 
Farmaceutyczny UJ CM w Krakowie,Członek 
Polskiego Towarzystwa  Żywienia Pozajelito-
wego i Dojelitowego (POLSPEN),Członek Eu-
ropejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicz-
nego i Metabolizmu (ESPEN)
Zdecydowana większość pacjentów żywio-
nych dojelitowo poprzez zgłębnik lub prze-
tokę odżywczą musi przyjmować leki. Nie-
stety brak jest zarejestrowanych preparatów 
opracowanych specjalnie do podawania taką 
drogą. Wymusza to więc stosowanie leków 
poza wskazaniami rejestracyjnymi („off-la-
bel use”). Nieumiejętna manipulacja lekiem 
przed podaniem może doprowadzić do in-
aktywacji substancji leczniczej, zniesieniu 
działania farmakologicznego, nasilenia dzia-
łań niepożądanych, a w konsekwencji do 
niepowodzenia farmakoterapii. Jeżeli tylko 
to możliwe u pacjentów żywionych dojelito-
wo zalecane jest podawania leków drogami 
alternatywnymi, takimi jak transdermalna, 
dożylna, domięśniowa, podskórna, dood-
bytnicza czy wziewna. Jeżeli jedyną moż-
liwością jest zastosowanie drogi doustnej, 
koniecznym jest każdorazowe określenie 
formy leku jaka będzie podawana choremu 
(roztwór, zawiesina, tabletka, kapsułka, pe-
letki), umiejscowienia zgłębnika/przetoki 
(żołądek, dwunastnica, jelito cienkie), wła-
ściwości substancji leczniczej (rozpuszczal-
ność, wchłanialność w poszczególnych od-
cinkach przewodu pokarmowego, odporność 
na kwaśne środowisko żołądka.) i wielu in-
nych czynników determinujących możliwość 
skutecznego i bezpiecznego podania leku. 

Dziękuję wszystkim prelegentom, gościom 
przybyłym z całej Polski oraz firmą za wsparcie 
i pomoc podczas organizacji tegorocznej kon-
ferencji.
Zapraszam na kolejną, XIII konferencję, która 
odbędzie się w 25.09.2015 roku.

Mgr Iwona Woźniak 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  

Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  
i Transplantacyjnej, SP SKM, Katowice
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Dni zadumy, Dni nadziei  
spojrzenie przez pryzmat pielęgniarskiej troski 

Hanna Paszko 
Ekspert do spraw Etyki przy NRPiP 

Każdego roku, gdy lato zostaje poza zasięgiem swojego działa-
nia, gdy dni coraz krótsze przybliżają listopad, a nowe rocz-

niki młodzieży chcącej uczyć się zawodu pielęgniarki zasiadają w uczelnianych 
ławach, powracają myśli głębokiej osobistej zadumy . Im więcej mamy za sobą 
przeżytych lat, im bagaż doświadczeń większy – tym zaduma bardziej dogłębna. 
We wspomnieniach powracają ci wszyscy, których już nie ma wśród nas : bliscy, 
ukochani, znajomi, pacjenci… Liczymy, na ilu cmentarzach znajdują się ich mogiły…  
Odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze i zatrzymujemy się na chwilę. W tym 
dzisiejszym, mocno zabieganym świecie, ta chwila cmentarnej głębokiej zadumy, 
ma szczególne znaczenie. Przecież jesteśmy świadomi, że to co przeżyliśmy, to 
historia, a to co przed nami – to wielka niewiadoma ! 

Liczymy też, ze wzruszeniem i bólem, jak 
wiele osób (w różnym wieku, w różnych oko-
licznościach ), spośród naszego zawodowe-
go grona odeszło już na wieczny dyżur, na 
drugą stronę życia. Ile pozostało sierot, ile 
osób okrytych żałobą. Jakże często brakuje 
nam słów, odpowiednich i delikatnych, aby 
wspominać pielęgniarskie życiowe i zawo-
dowe ścieżki zmarłych Koleżanek i Kolegów. 
Mówiąc zwyczajnie, boleśnie i smutno robi 
się w dyżurce pielęgniarskiej. Brakuje nam 
roześmianej Basi, Aliny co piekła wspaniałe 
ciasta, punktualnej Doroty, Izy zachęcającej 
do wędrówek po górach, Tani zachęcającej 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych … 
Ale my nadal jesteśmy, kochamy, pracuje-
my, mamy twórcze plany i marzenia, i nikt z 
nas nie wie, gdzie i kiedy jego życiowa wę-
drówka dobiegnie końca. Listopadowa zadu-
ma zachęca do refleksji nad życiem i umie-
raniem. Nad tajemnicą ludzkiego trwania i 
przemijania, z pokolenia na pokolenie. 

Wspominamy chorych, których pielęgno-
wały nasze ręce, którzy byli podobni do sie-
bie w cierpieniu i umieraniu. Podobni, nie-
zależnie od wieku, płci, narodowości, 
wyznania religijnego, zajmowa-
nego wcześniej stanowi-
ska, od zamożno-

ści. Ileż to razy, ile twarzy… Z doświadczeń 
własnych i zawodowych wiemy, co oznacza 
ostatni dotyk dłoni, ostatni ludzki oddech… 
Wiemy, że człowiek odchodzący na dru-
gą stronę nie potrzebuje już żadnych rad, 
pouczeń, nowych ubrań, przyjęć z tortem i 
szampanem ani zapewnień, że będzie lepiej. 
Potrzebuje zrozumienia, intymności w godzi-
nie konania, nieraz prosi pielęgniarkę o mo-
dlitwę i o zapewnienie, że przyjdzie na jego 
pogrzeb. Moim zdaniem, te ostatnie słowa, 
często wypowiadane szeptem, to najwięk-
sza nadzieja umierającego. Nadzieja na to, 
że ktoś będzie pamiętał o jego cierpieniu… 

Ksiądz Jan Twardowski, w 
krótkim wierszu „Wciąż” 
oddaje wskaza-
nie ludzkich 
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pragnień, a może nawet marzeń. 

„Bliźnich odwiedzać 
chorych nawiedzać 
ale umarłych nie grzebać 
bo oni wciąż żyją …”
Tytuł wiersza „Wciąż” - wymowny i jed-

noznaczny, sugeruje, że osoby zmarłe wciąż 
żyją. Żyją w innym wymiarze, w naszych 
sercach, w naszej pamięci, w naszych pie-
lęgniarskich wspomnieniach. Patrząc na ten 
wymiar, poprzez duchowość, wierzymy, że 
zmarli Wyjątkowi ( jak Hanna Chrzanowska, 
Maria Epstein, św. Jan Paweł II ), troszczą 
się o nas, pomagają nam, upraszają po-
trzebne łaski… 

Dla wskazania jak bardzo kruche jest 
życie ludzkie (także pielęgniarki ! ), wspo-
mnę pielęgniarkę Jolę . Pielęgnowała mnie, 
gdy byłam szpitalnym leżącym pacjentem. 
Była jedną z wielu pielęgniarek zmianowych, 
staranna, dokładna, ujmująca chorych cier-
piących łagodnym głosem i uśmiechem. 
Wszystkich chorych traktowała z taką samą 
starannością – mnie też. A ja czułam się wte-
dy źle, także z powodu przymusowej pozycji 
leżącej - leżałam już ponad miesiąc ! Jeden, 
jedyny raz, po wykonaniu wszystkich zawo-
dowych zadań, Jola wyróżniła mnie rozmo-
wa, którą zapamiętałam. Był wieczór, cześć 
chorych spała a ja czekałam, aż kolejna kro-
plówka przestanie kapać. Usiadła obok mo-
jego łóżka i powiedziała, że z koleżankami z 
oddziału obserwuje mnie i podziwia, bo je-
stem cierpiąca, ale niezwykle cierpliwa i ni-
gdy jeszcze nie narzekałam… Odpowiedzia-
łam, że nie mam powodu do narzekania, 
a moim jedynym marze-
niem jest 

W roku 2014 pożegnaliśmy Nasze Koleżanki  Pielęgniarki, między innymi:

Śp. Barbara Stysz
Śp. Lucyna Płonka
Śp. Zuzanna Mendera
Śp. Karolina Łuczka
Śp. Angelika Kucharz

Śp. Lucyna Skowron
Śp. Stefania Gierlotka
Śp. Ilona Tułodziecka
Śp. Grażyna Ryńska
Śp. Bożena Niewińska

Śp. Danuta Frankiewicz
Śp. Lucyna Knapik
Śp. Małgorzata Rudnicka
Śp. Ewa Kryszak
Śp. Dorota Procek
Śp. Ilona Cygnarowska

powrót do zdrowia i do domu. Jola nie py-
tana, sama opowiedziała mi o swojej rodzi-
nie, o dzieciach, o tym, że oboje z mężem 
są zdrowi i szczęśliwi. Ja wróciłam do domu, 
gdzie byłam poddana rehabilitacji. Jola na-
dal pracowała. Kiedy wreszcie wyzdrowiałam 
i wróciłam do pracy, dowiedziałam się, że 
przed tygodniem odbył się pogrzeb Joli !!!...
Nie mogłam w to uwierzyć ! Była zdrowa, 
młodsza ode mnie, nic ją nie bolało. Upadła 
na kolejnym pielęgniarskim swoim dyżurze 
tracąc przytomność. Była w szpitalu, pomoc 
była natychmiastowa … Joli nie udało się 
uratować… 

Wyjątkowe dni zadumy, dni nadziei, dni 
spokoju w sercu… Przeżywajmy je w taki 
sposób, aby wspomnieniom dodawały bla-
sku. Prywatnego, intymnego i wyjątkowego. 
Nad każdą mogiłą, przy każdym wspomnie-
niu. Pamiętając o tych, którzy zmarli, wyka-
zujemy nadzieję, że i o nas będą kiedyś pa-
miętać inni ludzie. Nadzieja przecież istnieje 
zawsze w stałej łączności z wiarą i miłością. 
Miłością do Boga i bliźniego, do każdego bliź-
niego. Ludzie chorzy i cierpiący, najbardziej 
ci, którzy cierpią przez wiele lat, nieustannie 
uczą nas – ludzi zdrowych, jak trwać z poko-
rą w sercu i nie zwątpić, jak godzić się z nie-
pełnosprawnością, jak wierzyć i nie upadać. 
Największym Nauczycielem życia z nadzieją 
w cierpieniu, był i na zawsze już pozostanie, 
święty Jan Paweł II.
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,, Jak trudno żegnać na zawsze Kogoś, 
 kto jeszcze mógł być z nami”.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Naszej Koleżanki Ewy Kryszak.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Koleżanki z wszystkich oddziałów   

SP ZOZ w Chorzowie

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”…
Z żalem pożegnaliśmy 

Naszą Koleżankę Dorotę Procek 
Pielęgniarkę Oddziału Pediatrycznego  

wyrazy głębokiego współczucia Mężowi, Dzieciom, 
Rodzinie składają Personel Oddziału Pediatrycznego  
i  Wewnętrznego I, Naczelna Pielęgniarka oraz Pełno-

mocny Przedstawiciel i delegaci. ZOZ w Rydułtowach

„Życie przemija, jednak pamięć o kocha-
nej osobie pozostaje w sercu na zawsze” 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  
śmierci Męża Koleżance Ewie Lenczewskiej składają 

Monika Mróz i personel Przychodni  
Rejonowo-Specjalistycznej nr 20 w Sosnowcu

 „Mimo że odchodzą w naszych sercach pozostają na zawsz.”
Koleżance Teresie Miszczak wyrazy głębokiego współ-

czucia z powodu śmierci Mamy składają  
Pielęgniarki ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Koleżance Justynie Hrynkiewicz  
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca  

składa personel Sali Operacyjnej oraz  
pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego  

pw Św.Łukasza w Piekarach Śląskich 

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

z powodu śmierci MAMY
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Urszuli Mizerskiej

najszczersze wyrazy współczucia
składają  Pielęgniarki Oddziałowe, 

Koordynujące z zespołem pielęgniarek  
GCR ,,Repty” w Tarnowskich Górach

,,Życie przemija, jednak pamięć o ukochanej
osobie pozostaje w sercach na zawsze”

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Urszuli Mizerskiej
z powodu śmierci Mamy składa

Pełnomocnik  ORPiP oraz  wszyscy Pracownicy 
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,,Repty” 

w Tarnowskich Górach

„Nie odchodzi ten kto pozostaje w sercach bliskich”
Pielęgniarce Annie Politowskiej wyrazy współczucia 

 z powodu śmierci Ojca składają koleżanki,  
pracownicy oraz Dyrekcja MZOZ Lędziny

Wyrazy współczucia dla Koleżanki  
Bożeny Stachniuk z powodu śmierci Taty 

składają koleżanki z Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego 
 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

„Umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią im się płaci „ 
Pielęgniarce mgr Bogumile Kurasz 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  
składa Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z Zespołem  

pielęgniarek i położnych, rejestratorek oraz pracownicy 
 Zespołu Wojewódzkich Przychodni  

Specjalistycznych w Katowicach

„Choćbym nie wiem 
jak głośno krzyczała

 nie wykrzyczę
Choćbym nie wiem jak długo płakała

 nie wypłaczę 
Choćbym nie wiem jak się starała 

tego, że Cię zabrakło
 światu nie wybaczę...”  

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
 że 14 października 2014r

 na wieczny dyżur została wezwana nasza Koleżanka
Pielęgniarka Ilona Cygnarowska. 

Ilonko na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Z rodziną i bliskimi łączymy się w tych trud-

nych i bolesnych dla Nich chwilach
Dyrekcja Szpitala, Naczelna Pielęgniarka 

wraz z Zespołem Pielęgniarek i Położnych
 PZZOZ Będzin
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Wyrazy szczerego współczucia Pielęgniarce  
Małgorzacie Bubak z powodu śmierci Męża  

składają  Pielęgniarka Przełożona, Pielęgniarki i Położne 
oraz współpracownicy Przychodni  

Rejonowo- Specjalistycznej nr 4 w Sosnowcu.

„Śmierć jest zawsze punktualna, ale nie w porę’’
Naszej Koleżance Monice Rybickiej wyrazy 

szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  
składają koleżanki z Kliniki Chemioterapii  

Instytutu Onkologii w Gliwicach

Wyrazy szczerego współczucia po stracie  MĘŻA  
 Pielęgniarce Oddziałowej JOANNIE KREJ

składa Personel Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

Łączymy się w głębokim żalu i smutku z Położną  
Oddziału Perinatologii i Ginekologii Jolantą Jarczyk  

z powodu śmierci Taty. Wyrazy współczucia 
 i wsparcia składają Koleżanki z SP CSK SUM 
im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach 

Koleżance Lidii Bęben wyrazy współczucia z po-
wodu śmierci Matki  składa personel Oddziału 

Noworodkowego, Położniczo-Ginekologicznego i 
Sali Porodowej oraz pielęgniarki i położne Szpitala 
Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

kondo l e n c j e

„Życie przemija, pamięć pozostaje”
Koleżance Irenie Grabowskiej wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Ojca składają koleżanki, pra-
cownicy oraz Dyrekcja MZOZ Lędziny

Dla Pielęgniarki Epidemiologicznej Jolanty Granek  
z Centrum Psychiatrii Katowice wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Matki składają  
Pielęgniarka Naczelna z Oddziałowymi 
 i Pielęgniarkami z Centrum Psychiatrii

Dla pielęgniarki Epidemiologicznej Jolanty Granek  
z Centrum Psychiatrii Katowice wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Matki składają  
koleżanki z Izby Przyjęć Centrum Psychiatrii

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
 śmierci Mamy naszej Koleżance Marii Foltyn składają 

Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarki, sanitariuszka 
oraz współpracownicy  

z I Oddziału Kardiologii GCM Katowice-Ochojec.

Śpieszmy się kochać ludzi ,tak szybko odchodzą’’
Wyrazy szczerego współczucia  

dla Koleżanki Jolanty Głowackiej 
z powodu śmierci Mamy składają koleżanki z Anestezjologii  

i Bloku Operacyjnego  Szpitala w Murckach Sp. z o.o.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią się Im płaci...”

Położnej  Lucynie  Kaczkowskiej wyrazy głębokie-
go współczucia z powodu  śmierci Mamy składają 

koleżanki z Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Sali 
Porodowej  WSP s.a. im.B.Hagera w Tarnowskich Górach

,,Ci ,których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność” 

Naszej Koleżance Danusi Jaworskiej wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy składają 

koleżanki z Pracowni Endoskopii Gastrologicznej | 
w Centrum Urazowym w Sosnowcu

„Mimo że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Naszej drogiej Koleżance Bogumile Ślipek  

wyrazy współczucia, żalu i smutku  
z powodu śmierci Taty składają Naczelna Pielęgniarka, 

 Pielęgniarki Oddziałowe, oraz koleżanki  
z Klinicznego Oddziału Laryngologii 
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

„Życie przemija, jednak pamięć o kochanej  
osobie pozostaje w sercach na zawsze”

Koleżance Bożence Zasuń wyrazy głębokiego żalu  
i współczucia z powodu śmierci Mamy składa Położna 

Oddziałowa wraz z zespołem położnych  Oddziału  
Położniczo-Ginekologicznego  Powiatowego Zespołu  

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim najdroższym...”
Wyrazy szczerego współczucia Koledze 

Bogusławowi Tokarzowiz powodu śmierci matki
składają Koleżanki i Koledzy Szpitala  

Klinicznego nr 1 w Zabrzu
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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 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
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra 
Liszka w 2014 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 
17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury 
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
08.01.2014 r. 19.03.2014 r. 21.05.2014 r. 30.07.2014 r. 01.10.2014 r. 03.12.2014 r.
22.01.2014 r. 02.04.2014 r. 04.06.2014 r 06.08.2014 r. 15.10.2014 r. 17.12.2014 r
05.02.2014 r. 16.04.2014 r 18.06.2014 r. 20.08.2014 29.10.2014 r.
19.02.2014 r. 30.04.2014 r. 02.07.2014 r. 03.09.2014 r 05.11.2014 r.
05.03.2014 r. 07.05.2014 r. 16.07.2014 r. 17.09.2014 r. 19.11.2014 r

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00 

Terminy dyżurów:

15.01.2014 r. 26.03.2014 r 11.06.2014 r. 27.08.2014 r. 12.11.2014 r
29.01.2014 r. 09.04.2014 r 25.06.2014 r. 10.09.2014 r. 26.11.2014 r
12.02.2014 r. 23.04.2014 r 09.07.2014 r 24.09.2014 r 10.12.2014 r
26.02.2014 r. 14.05.2014 r. 23.07.2014 r 08.10.2014 r
12.03.2014 r 28.05.2014 r. 13.08.2014 r. 22.10.2014 r.

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


