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6 luty

 Posiedzenie Rady Społecznej 
Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach

6 luty
Posiedzenie Zespołu ds Pielę-
gniarek Szkolnych

10 luty Posiedzenie Komisji Socjalnej

11 luty Spotkanie Zespołu ds Położnych

11 luty
Spotkanie Zespołu ds Pielęgniar-
stwa Diabetologicznego

11 luty
Spotkanie Zespołu ds Ochrony 
Zdrowia

11 luty

Konferencja otwierająca projekt 
realizowany przez OIPIP w Ka-
towicach  "Wyższe kwalifikacje 
i umiejętności samozatrudnio-
nych z branży medycznej czyli 
wartość kwalifikacji w praktyce”  
w Ośrodku Kształcenia w Łazi-
skach Górnych

11 luty

Spotkanie zespołu interdyscy-
plinarnego ds Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Urzędzie 
Miasta Katowice

12 luty Posiedzenie Prezydium

12 luty Posiedzenie Komisji Kształcenia 

18 luty

Uroczystość z okazji Światowego 
Dnia Chorego na Wydziale Teolo-
gicznym UŚ w Katowicach

18 luty
Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli

20 luty
Spotkanie Zespołu ds Pielęgniar-
stwa Dializacyjnego

22 luty

Zabawa Karnawałowa w Ośrodku 
Kształcenia  w Łaziskach Gór-
nych

24 luty
Spotkanie Zespołu ds  Pielęgnia-
rek Zatrudnionych w Sterylizacji

24 luty Spotkanie członków  PTP

26 luty Posiedzenie ORPIP
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Nie tylko zabawa

Wyjątkowo długi tegoroczny karnawał na pewno da nam nie raz 
okazję do zabawy, chociaż pewnie nie każda i nie każdy z nas odczuwa potrzebę ta-

kiej formy relaksu. Ale luty to nie tylko czas zabawy, chociaż mamy propozycję. która łączy 
w sobie walory edukacyjne i ofertę dobrej zabawy.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach objęła swoim patronatem tego-
roczną edycję Interdyscyplinarnej Zimowej Szkoły. Uczestnicy poprzednich edycji z pewno-
ścią nie muszą być namawiani do udziału w kolejnej, ale tych, którzy jeszcze nie znają zasad 
Zimowej Szkoły gorąco zapraszamy do przyjazdu do Bielska Białej. Organizatorzy Szkoły  
doskonale wiedzą jak w odpowiednich proporcjach połączyć sporą dawkę specjalistycznej 
wiedzy z zakresu neonatologii.  z tą szczyptą dobrej zabawy, by całość pozostawiła nie tylko 
miłe wspomnienia ale i doświadczenia przydatne w naszej pracy. Zainteresowanych odsyłam 
do artykułu o Zimowej Szkole – ale dodam jeszcze, że Szkoła daje swoim uczestnikom coś 
cennego – możliwość nawiązania kontaktów zawodowych. które mogą okazać się bardziej 
przydatne, niż możemy przypuszczać. To także okazja do integracji –  i warto z niej skorzy-
stać.

W lutym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna realizację kolejnego Projek-
tu, finansowanego ze środków unijnych. Ten Projekt zasługuje na szczególną uwagę, po-
nieważ adresowany jest do tej części naszych koleżanek i kolegów, którzy wykonują zawód  
w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki. Ta forma staje się coraz powszechniejsza,  
już ponad 800 pielęgniarek i położnych wybiera – bądź staje przed koniecznością pracy na 
tzw własny rachunek. To ważna decyzja, która zmienia całkowicie ścieżkę rozwoju zawo-
dowego, bo pielęgniarki i położne pracujące w ramach praktyk – stają się niemal w 100% 
odpowiedzialne za swoją pracę, za swoje kwalifikacje, zawodowe  zobowiązania i osiągany 
sukces.  Nasz Projekt daje im szansę na podwyższenie i ugruntowanie swoich umiejętności 
zawodowych, ale także – dzięki pakietowi szkoleń z zakresu komunikacji społecznej. pozwo-
li na umocnienie swojej pozycji na rynku świadczeniodawców. Wejście w świat, w którym 
oprócz czynności pielęgniarskich liczą się także : asertywność, umiejętność negocjacji, me-
diacji, znajomość podstaw ekonomii – to jest spore wyzwanie, i chcielibyśmy pomóc wszyst-
kim, którzy taką drogę wybrali  zmierzyć się z nim.  Szczegóły znajdziecie w Biuletynie, 
oraz na naszej stronie internetowej . Projekt potrwa do czerwca 2015 roku – i zakłada dużą 
elastyczność w doborze  kursów i warsztatów. Indywidualna ścieżka doboru pozwoli każdej 
pracującej w ramach działalności gospodarczej pielęgniarce i położnej znaleźć dla siebie coś 
interesującego i przydatnego. 

Zmiany jakie zachodzą wymagają od nas nie tylko wysokiego poziomu wykształcenia, ale 
także nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Od tego zależy czy w ogóle podejmiemy pracę, 
czy znajdziemy pracę dodatkową oraz – czy zmienimy pracę na lepszą.

 Pamiętać należy jednak, że udział w kursach organizowanych przez samorządy zawodo-
we obliguje do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, chyba. że członek 
samorządu  zawodowego posiada skierowanie pracodawcy na kurs, kurs jest finansowany 
ze środków budżetu państwa  lub dofinansowany ze środków unijnych. Kursy organizowane 
przez samorząd zawodowy  jak i refundacje  kosztów poniesionych za kurs odbyty u innego 
organizatora  muszą zostać ujęte w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jest to jednak inwestycja w siebie, w swoją przyszłość – i nie warto z niej rezygnować.

Z wyrazami szacunku
Mariola Bartusek
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Kalendarium Styczeń 2014

6 stycznia

Uroczyste rozesłanie misyjne (Misja Medyczna do Paragwaju)  
w  Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Jastrzębiu Zdroju. 

7 stycznia
Spotkanie Rady Programowej Magazynu "Pielęgniarki i Położnej"  
w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

9 stycznia  Posiedzenie Zespołu ds Pielęgniarstwa Dializacyjnego

10 stycznia

Uroczystość oficjalnego otwarcia Specjalistycznego Ośrodka Onkolo-
gicznego w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM  
w Katowicach oraz działającej na jego bazie Katedry Onkologii i Radiote-
rapii SUMw Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

13 stycznia  Posiedzenie Komisji Socjalnej

14 stycznia Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPIP

15 stycznia Posiedzenie Zespołu ds Pielęgniarstwa Operacyjnego

15 stycznia Posiedzenie Prezydium ORPIP

16 stycznia Spotkanie Zespołu ds Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i Położnych

17 stycznia  Posiedzenie Zespołu ds Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

21 stycznia Posiedzenie Zespołu ds Pielęgniarstwa Diabetologicznego

22 stycznia
Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP 
Czesława Brylak-Kozdraś

23 stycznia
 Konwent Przewodniczących w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca 
Mariola Bartusek

27 stycznia  Posiedzenie Zespołu ds Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji

28 stycznia Spotkanie Zespołu ds Opieki Długoterminowej

29 stycznia  Posiedzenie ORPIP

30 stycznia

Spotkanie noworoczne emerytowanych członków samorządu zawodowe-
go oraz członków  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola 
Bartusek

31 stycznia
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku Kształcenia 
w Łaziskach Górnych
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Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 15 stycznia 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 Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do re-

jestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze  

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach,
• skierowania pielęgniarki 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,

• przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 11 grudnia 2013 roku.

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

w dniu 29 stycznia 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• zwołania XXXI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• badania bilansu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach za rok 2013,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze  

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
• składu Komisji Kształcenia,
• skierowania pielęgniarki 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,

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

• udzielenia pożyczek dla odpłatnie studiujących pielęgniarek,
• przyznania zapomogi losowej dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 18 grudnia 2013 roku,
• 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 Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do re-

jestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
• stwierdzenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej, wpisu do rejestru pielę-

gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz skierowania do odbycia 
stażu adaptacyjnego,

• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
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Bielizna szpitalna 
kompleksowe podejście w aspekcie higieny

dr n. med. Beata Ochocka
SPSKM –SUM im. A. Mielęckiego w Katowicach

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Obowiązek przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym znalazł wyraz w ustawie  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 roku. Wynika  
z niej konieczność funkcjonowania w szpitalach prawidłowej organizacji i utrzymania 
higieny szpitalnej. 

Słowa kluczowe: zakażenie, biologiczny 
czynnik chorobotwórczy, patogen alarmowy, 
higiena szpitalna, bielizna szpitalna, skażenie 
(kontaminacja), dekontaminacja, dezynfekcja, 
higiena rąk, środki ostrożności, kontrola zaka-
żeń, zespół kontroli zakażeń szpitalnych, 

Standard obejmuje wiele ważnych obsza-
rów takich jak sprzątanie, higienę obszaru ży-
wienia, transport szpitalny, dekontaminację 
narzędzi i wyposażenia, ale też postępowanie  
z bielizną szpitalną. Zagadnienie to nie straciło 
na ważności, a w ostatnich latach nabrało szcze-
gólnego wymiaru. Powodem stał się narastający 
odsetek zakażeń wywołanych wieloopornymi i 
bardzo niebezpiecznymi drobnoustrojami cho-
robotwórczymi, które  poza ustrojem człowieka 
mogą przetrwać wiele dni i tygodni. Patogeny  
z niespotykaną do tej pory łatwością rozprze-
strzeniają się w środowisku szpitalnym i cechują 
się podwyższonym potencjałem epidemicznym. 
Zasiedlenie szpitala tak zjadliwą endogenną 
florą niesie duże ryzyko doprowadzania do po-
wstania ciężkich zakażeń. Sposobem prewencji 
jest prawidłowa organizacja systemu utrzy-
mania higieny poprzez prawidłowe i zgodne  
z zaleceniami wykonywanie wszystkich proce-
dur higienicznych, w tym właściwe postępowa-
nie z bielizną szpitalną. Metody kontroli zaka-
żeń skupiające się wyłącznie na antybiotykach 
w praktyce okazały się nieskuteczne, kosztow-
ne i indukujące wyrafinowane  mechanizmy 
oporności drobnoustrojów. Przywołane zagro-
żenia uzasadniają w nowym stuleciu maksymę, 
iż filarem prewencji zakażeń szpitalnych jest 
profesjonalny, dynamiczny, spójny i rzetelny 
system kontroli we wszystkich obszarach usług 
zdrowotnych zapewniający pacjentom bezpie-
czeństwo epidemiologiczne. 

Bielizna szpitalna  skontaminowana biolo-
gicznymi czynnikami chorobotwórczymi może 
stać się rezerwuarem drobnoustrojów szpital-
nych, a do infekcji dochodzić może na drodze 
jej kontaktu z nieuszkodzoną skórą, błonami 
śluzowymi, ale także z tkankami uszkodzony-

mi. Postępowanie z bielizną szpitalną czystą, 
używaną i skażoną wymaga znajomości i stoso-
wania w praktyce określonych zasad, zarówno 
do asortymentu małogabarytowego (poszwy, 
poszewki, prześcieradła) jak i wielkogabaryto-
wego (poduszki, kołdry, materace). 

Do podstawowych zasad związanych  
z bielizną szpitalną należą:
• pranie dezynfekcyjne całej brudnej bielizny, 

w tym odzieży roboczej
• wymiana starego asortymentu na nowy 

spełniający wymogi dekontaminacji
• wyposażenie oddziału w pokrowce bariero-

we
• gromadzenie bielizny w szczelnych wor-

kach, profesjonalnych wózkach i kontene-
rach

• ważenie, znakowanie bielizny (czytni-
ki elektroniczne) eliminujące ryzyko  
i poprawiające bezpieczeństwo i higienę 
pacy

• napełnianie worków z bielizną do ¾ i ich 
zamknięcie uniemożliwiające powtórne 
otwarcie

• stosowanie rozpuszczalnych worków we-
wnętrznych eliminujących kontakt z bielizną 

• segregacja może się odbywać na etapie 
zdejmowania i pakowania bezpośrednio po 
użyciu

• stosowanie odzieży ochronnej i indywidual-
nych środków ochrony osobistej

• właściwe znakowanie worków z bielizną,  
w tym z bielizną skażoną alert patogenami

• skuteczna dezynfekcja pralni i brudowni-
ków wraz z wyposażeniem 

• dbałość o higiena rąk personelu na każdym 
etapie pracy z bielizną
Te same zasady i rygory w kwestii bielizny 

powinny obowiązywać  wszystkie Placówki 
Ochrony Zdrowia, Domy Pomocy Społecznej 
bez względu na to kto jest ich założycielem, 
komu podlegają. 

Lekceważenie powyższych zasad jest zagro-
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żeniem dla chorych i personelu, przyczynia się 
do transmisji zakażeń krzyżowych i ognisk epi-
demicznych. Bielizna szpitalna to szeroka defi-
nicja, nie dotyczy wyłącznie szpitali, o bogatym 
asortymencie.  Zaliczamy do niej bieliznę pa-
cjenta, odzież roboczą personelu, bieliznę za-
biegową. Codzienne, rutynowe czynności zwią-
zane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu 
higieny bielizny szpitalnej w oddziałach i po-
zostałych jednostkach szpitala, wymagają cią-
głych, powtarzalnych i regularnych czynności. 
Sytuacje wyjątkowe, o wysokim ryzyku epide-
micznym, takie jak obecność pacjenta z cho-
robą zakaźną i zakażeniem leczonym w trybie 
izolacji, wymagają od personelu specyficznych 
działań, ukierunkowanych na zagrożenie. 

Specjalne strefy higieniczne to rygor 
szczególnej ostrożności i zrozumienia za-
ostrzonych procedur sanitarno-porządkowych, 
w tym postępowania z 
bielizną. Ochroną pa-
cjenta i personelu są 
przestrzegane proce-
dury. Pomieszczenia 
składowania brudnej 
bielizny zalicza się 
do strefy IV - „Stre-
fy Ciągłego Skaże-
nia”. Powierzchnie, wyposażenie  
i urządzenia mające kontakt z bielizną, w 
tym skażoną, muszą zostać poddane myciu 
dezynfekcyjnemu średniego stopnia (B, F, V 
oraz Tbc). Schemat, preparaty  dezynfekcyjne  
i szkolenia nadzoruje szpitalny Zespół Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych. Bielizna skażona wyma-
ga dezynfekcji wysokiego stopnia i podlega 
praniu chemiczno - termicznemu lub termicz-
nemu w wysokiej temperaturze i w dłuższym 
okresie czasu. Ważne jest, aby nie pominąć 
działania sporobójczego wobec beztlenow-
ców z rodziny Clostridium. Odzież robocza 
personelu utrzymującego czystość w strefach 
ryzyka jest także skażona. Po kontakcie z 
bielizną i we wszystkich sytuacjach tego wy-
magających  personel ma obowiązek umyć  
i zdezynfekować ręce preparatem o potwier-
dzonych właściwościach biobójczych.

Procedura postępowania z bielizną szpital-
ną powinna zawierać segmentowy opis postę-
powania z bielizną czystą, używaną, skażoną, 
bielizną poddawaną sterylizacji, zasad trans-
portu, postępowania z bielizną w izolatkach 
etc. Zalecane jest szczególnie rzetelne opraco-
wanie sposobu postępowania z bielizną dzie-
cięcą, bielizną w blokach operacyjnych, ma-
gazynach centralnego składowania i pralniach 
szpitalnych. Rządowe Centrum Monitorowania 

Jakości dokonując akredytacji placówki ocenia 
rzetelność tej procedury poszukując informa-
cji o sposobie i krotności dekontaminacji ma-
teracy, kołder, kocy, poduszek. Pada pytanie, 
czy każdy pacjent otrzymuje czyste, po pro-
cesie prania i dezynfekcji wyposażenie szpital-
nego łóżka? Jeśli materace łóżkowe, kołdry i 
koce nie są właściwie zabezpieczone wymaga-
ją dekontaminacji po każdym pacjencie. Pre-
ferowaną metodą dezynfekcji materacy, kołder 
i poduszek jest pranie chemiczno-termiczne. 
Zastosowanie komór dezynfekcyjnych do de-
zynfekcji bielizny szpitalnej ulega obecnie mi-
nimalizacji, głównie z powodu nieodpornych 
na wysoką temperaturę surowców, wysokich 
kosztów, braku walidacji tego procesu. Komory 
służą głównie do dezynfekcji łózek, inkubato-
rów, szaf, wózków itp.

Zasady opisane w takiej procedurze muszą 
być bezwzględnie, stale i prawidłowo stoso-

wane przez wszystkie 
osoby mające kontakt 
z bielizną szpitalną. 
Celem jest zmniejsze-
nie ekspozycji perso-
nelu jak i pacjenta na 
szkodliwe czynniki bio-
logiczne, podniesienie 
komfortu jego  pobytu 

w placówce oraz bezpieczna praca personelu. 

Bielizna szpitalna - szczególne zagrożenia
To sytuacje obecności w szpitalu pacjenta 

z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia 
wywołanego beztlenowymi laseczkami zarod-
nikującymi takimi jak clostridium perfringens 
powodującymi zgorzel gazową (gangrena ga-
seosa) lub clostridium difficile powodującymi 
ciężkie biegunki poantybiotykowe i inne scho-
rzenia określane jako CZCD - choroba związa-
na z clostridium difficile. Bielizna mająca kon-
takt z pacjentem i odzież robocza personelu 
musi być poddana praniu z użyciem środków 
o pełnym zakresie bójczym, czyli włącznie  
z działaniem sporobójczym. Nie wolno bielizny 
takiej poddawać dezynfekcji /autoklawowaniu 
w oddziale! To sytuacja wymagająca zastoso-
wania ścisłych procedur, gdyż w takich przypad-
kach możliwe jest przejście form wegetatyw-
nych w formy przetrwalnikowe. Należy mieć na 
uwadze, iż od ponad pięciu lat, wiodące polskie 
stowarzyszenia  zajmujące się problematyką 
zakażeń zalecają, aby skażenia środowiska  
np. w postaci przypadkowo rozlanego ma-
teriału biologicznego bezpiecznie usunąć  
i w następnej kolejności przeprowadzić de-
zynfekcję środkiem skutecznym w obcią-
żeniu białkowym o spektrum B, V, F, Tbc,  

Rządowe Centrum Monitorowania Jakości  
dokonując akredytacji placówki ocenia 

 rzetelność procedury poszukując informacji  
o sposobie i krotności dekontaminacji  

materacy, kołder, kocy, poduszek
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w czasie nie dłuższym niż 15 minut. W obsza-
rze związanym z higieną bielizny szpitalnej 
istotne jest ukierunkowanie wiedzy personelu  
o dekontaminacji placówki medycznej na zro-
zumienie i rozróżnianie stref/miejsc dotyko-
wych i bezdotykowych.

Kilka uwag o usługach pralni-
czych dla podmiotów leczniczych

Odnoszę wrażenie, że we współpracy jed-
nostek służby zdrowia z usługodawcami 
sektora pralniczego obsługującego polskie 
szpitale, istnieje nadal podstawowa bariera 
w podniesieniu poziomu usług do wymo-
gów europejskich - są to względy finansowe.  
W mojej opinii ta sfera działalności szpitala nie 
znajduje w oczach zarządzających  nadal sto-
sownego, czyli ważnego miejsca. Podobnie tak 
jak kiedyś niedoceniane były wszelkie działa-
nia związane z szeroko rozumianą higieną. Dzi-
siaj już wiemy i wiedzą to przede wszystkim ci 
którzy decydują komu, ile i na co przeznaczyć 
środki szpitalne, że na prawidłowej dekonta-
minacji szpitala nie można oszczędzać. Brak 
higieny w wielu miejscach na mapie udowod-
nił i to bardzo boleśnie, że ma szybki i bezpo-
średni wpływ na losy pacjentów i z pewnością 
nie przysparza im zdrowia. Niewłaściwa jakość 
bielizny, w tym pylenie, używanie bielizny ope-
racyjnej bez atestów i norm unijnych naraża 
personel na zakażenia krwiopochodne, a donie-
sienia literaturowe i obserwacje rynku sugeru-
ją, że ponad połowa asortymentu powinna być 
wycofana ze szpitalnego użytku. Jako przyczy-
ny eksperci  podają: zbyt długą eksploatację 
bielizny, niewystarczającą ilość asortymentu w 
danej jednostce, nieprawidłową konserwację 
bielizny w procesie prania, źle dobrane para-
metry procesu prania, usługi pralnicze wyko-
nywane w pralniach nieposiadających w pełni 
barier higienicznych. Do tego negatywnego 
stanu przyczyniają się procedury przetargowe 
nastawione głównie na minimalizację kosz-
tu usługi bez uwzględnienia kryteriów jakości  
i audytów weryfikujących oferentów, niski 
poziom wiedzy osób odpowiedzialnych za te 
obszary, niski stopień wdrożenia nowocze-
snych usług typu wynajem. W swojej prak-
tyce zawodowej oprócz udzielania doradz-
twa i wsparcia podczas wszelkich działań  
i potrzeb szpitala związanych z bielizną szpital-
ną, odwiedzam przed umową i w trakcie pralnię 
świadczącą usługi dla szpitala, aby  zapoznać 
się z parametrami prania, dezynfekcji, organi-
zacją pracy w poszczególnych działach i innymi 
istotnymi dla finalnej usługi zagadnieniami. Po-

mimo, iż odbioru i wydania opinii o danej pralni 
dokonuje inspekcja sanitarna, dla mnie osobi-
sty nadzór nad tym obszarem jest bardzo ważny  
i pomocny w pracy specjalisty ds. higieny  
i epidemiologii Zespołu Kontroli Zakażeń Szpi-
talnych. Sądzę, że takie audyty  epidemio-
logów szpitala powinny mieć miejsce przed 
udzieleniem zamówienia i być stosowane we 
wszystkich szpitalach. Należy dążyć, aby sys-
tem zarządzania jakością higieny w zakładzie 
pralniczym i odpowiadająca jej norma PN-EN 
- 14065 był wymogiem jakości w każdym po-
stępowaniu przetargowym.

Doskonalenie i zapewnienie prawidłowe-
go postępowania z bielizną szpitalną, jako 
ciągłego procesu higieny szpitalnej, jest sku-
tecznym sposobem kontroli zakażeń. Nale-
ży to organizatorom opieki zdrowotnej nie-
ustannie uświadamiać. Krótkowzroczność  
w zakresie epidemiologii szpitalnej niewątpli-
wie wpływa na przerażające w swych konse-
kwencjach koszty osobiste i społeczne, także 
na niską ocenę takiej placówki. Warto poprzez 
dobre zarządzanie i organizację pracy, zwrócić 
uwagę na potrzebę intensywnego wdrażania  
i promowania skutecznej metody kontroli jaką 
jest higiena szpitalna.

Piśmiennictwo:
1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234. 
poz.1570 z późn. zmianami)

2. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 23 grud-
nia 2011 r. w sprawie listy czynników alar-
mowych, rejestrów zakażeń szpitalnych 
i czynników alarmowych oraz raportów  
o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. 294. 
poz.1741)

3. Rozp. Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmio-
tu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
2012, poz.739) 

4. Fleischer M. Bober-Gheek B. Podstawy pielę-
gniarstwa epidemiologicznego. Wydawnictwo 
Medyczne Urban i Partner. Wrocław 2006

5. Grzesiowski P. Bielizna szpitalna. Komory dezyn-
fekcyjne czy profesjonalne pranie Matonews, nr 
2, Toruń 2013

6. Hawryluk M. Usługi pralnicze dla jednostek służ-
by zdrowia. Forum Czystości 1/2010

7. Izolacja. Materiały szkoleniowe dla pielęgniarek 
epidemiologicznych. Zeszyt III. Polskie Stowa-
rzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wro-
cław 2005

8. Sołtys - Bolibrzuch K. Nowy drobnoustrój na li-
ście czynników alarmowych – Clostridium per-
fringens. Postępowanie z pacjentem w przypadku 
podejrzenia i/lub rozpoznania zgorzeli  gazowej. 
Pielęgniarka Epidemiologiczna, 1 (48), 2012
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Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie  
pielęgniarstwa epidemiologicznego

W sprawie noszenia biżuterii na terenie bloku operacyjnego

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 okre-
ślenie zasad i procedur oraz dobór odpowiednich indywidualnych środków ochrony osobistej 
personelu poprzez wdrożenie skutecznych metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.

Personel udzielający świadczeń medycznych jest zobowiązany do przestrzegania zasad re-
żimu sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności w zakresie zasad higieny i ochrony oso-
bistej.  

Blok operacyjny jest miejscem podwyższonego ryzyka epidemiologicznego i obowiązuje  
w nim bezwzględne przestrzeganie procedur ograniczających ryzyko przeniesienia drobno-
ustrojów i ich rozprzestrzenianie się w środowisku. Noszenie biżuterii w bloku operacyjnym 
jest  niezgodne i wysoce nieprawidłowe ze względów epidemiologicznych. Organizacja i zasady 
pracy w bloku operacyjnym, ze względu na wysoki poziom utrzymania reżimu sanitarnego, nie 
może być obniżany z powodu noszenia przez personel medyczny biżuterii, np. pierścionków, 
obrączek, łańcuszków, kolczyków. Sztuczne, długie paznokcie są rezerwuarem drobnoustro-
jów, dlatego ich noszenie jest wysoce niebezpieczne, a zakaz ich posiadania powinien być ujęty  
w lokalnych procedurach prewencji zakażeń.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjenta i przestrzeganie zasad wynikających z nauki 
Pielęgniarstwo Operacyjne, na terenie bloku operacyjnego personel nie powinien posiadać na 
sobie jakiejkolwiek biżuterii. I taki model należy propagować i utrzymywać w podmiotach lecz-
niczych jako gwarant wysokiej jakości świadczeń.
 

mgr Mirosława Malara

W sprawie powoływanie Zespołu oraz Komitetu Kontroli  
Zakażeń Szpitalnych w  Zakładach Opieki Długoterminowej, ZOL, DPS

Powoływanie Zespołu oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w  Zakładach Opieki 
Długoterminowej, Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej zgodnie z 
Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz. U. 234, poz.1570) nie jest prawnym obowiązkiem właścicieli i kierownictwa 
tych placówek. Art. 14 w/w ustawy jednoznacznie wskazuje, że to wyłącznie kierownicy szpi-
tali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej w skład których wchodzi szpital, są obowiązani 
do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpi-
talnych, obejmującego między innym powołanie i nadzór nad działalnością zespołu i komitetu 
kontroli zakażeń szpitalnych. 

W mojej opinii w świetle zwiększających się zagrożeń epidemiologicznych i konieczności za-
pewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w pozaszpitalnych placówkach leczenia i opieki 
zwłaszcza w obszarze higieny, realizacji wielu ważnych rozporządzeń dotyczących drobno-
ustrojów alarmowych, wymogów sanitarnych, sprawowaniu kontroli wewnętrznej i innych na-
leży dążyć do zatrudnienia pielęgniarek, położnych kontrolujących zakażenia z uprawnieniami 
specjalisty ds. epidemiologii.

mgr Mirosława Malara

Opinie Konsultanta Wojewódzkiego



10

Odpowiedzialność  
materialna pracownika cz. I 

odpowiedzialność  pracownika  
za szkodę wyrządzoną pracodawcy

 

adwokat Kinga Rudnik

Odpowiedzialność materialna pracownika jest szczególnym rodzajem odpowiedzial-
ności wskazanym w Kodeksie pracy i dotyczy wyłącznie stosunku pracy (np. umów  
o pracę). Zasady odpowiedzialności materialnej uregulowane w Kodeksie pracy odno-
szą się do każdego, bez wyjątku, pracownika. Nie ma tu znaczenia stanowisko, na któ-
rym jest zatrudniony dany pracownik.  Od odpowiedzialności materialnej pracownika 
należy odróżnić tzw. odpowiedzialność porządkową pracownika, która dotyczy prze-
winień pracowniczych i jej konsekwencją jest wymierzenie kary porządkowej przez 
pracodawcę. Ponadto zasady odpowiedzialności materialnej pracownika wskazane w 
Kodeksie pracy nie mają zastosowania do osób, które nie pozostają w stosunku pracy, 
a mają zawartą umowę cywilnoprawną (kontrakt, zlecenie itp.).  

Odpowiedzialność materialna pracownika 
została uregulowana w dziale V Kodeksu pracy, 
art. 114 – 127 Kp. Dzieli się na dwa rodzaje, tj:

− odpowiedzialność pracownika za szkodę 
wyrządzoną pracodawcy (art. 114-123 
Kp);

− odpowiedzialność za mienie powierzone 
pracownikowi (art. 124 – 127 Kp).

I. Odpowiedzialność  pracownika 
za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Zgodnie z art. 114 Kp pracownik, który 

wskutek niewykonania lub nienależytego wy-
konania obowiązków pracowniczych ze swej 
winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi od-
powiedzialność materialną według zasad okre-
ślonych w przepisach niniejszego rozdziału. 
Jednak pracownik ponosi odpowiedzialność za 
szkodę w granicach rzeczywistej straty ponie-
sionej przez pracodawcę i tylko za normalne 
następstwa działania lub zaniechania, z które-
go wynikła szkoda (art. 115 
Kp). Ponadto pracownik nie 
ponosi odpowiedzialności za 
szkodę w takim zakresie, w 
jakim pracodawca lub inna 
osoba przyczyniły się do jej 
powstania albo zwiększenia 
oraz pracownik nie ponosi ryzyka związanego 
z działalnością pracodawcy, a w szczególności 
nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z 
działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka 
(art. 117 Kp).

Zatem istotną przesłanką zaistnienia od-
powiedzialności materialnej pracownika 
względem pracodawcy jest udowodniona i 
bezsprzeczna wina pracownika. Ponadto pra-
cownik może odpowiedzieć wyłącznie za stra-
ty rzeczywiście poniesione przez pracodawcę 
i tylko za normalne następstwa działania lub 

bierności pracownika, a nie np. za szkodę po-
wstałą z winy innych osób (w tym pracodawcy) 
czy siły wyższej. Szkoda ta nie może także być 
powiązana z ryzykiem działalności pracodawcy, 
na które pracownik nie ma wpływu, a powoły-
wanie się na taką okoliczność przez pracodaw-
cę jest bezprawne. 

W przypadku powstania szkody należy zwe-
ryfikować wszelkie okoliczności jej powstania i 
związek tej szkody z pracą (działaniem lub za-
niechaniem) pracownika. To bowiem na praco-
dawcy ciąży wyłączny obowiązek udowodnienia 
pracownikowi szkody. Pracownik nie jest zobli-
gowany do udowodnienia swojej „niewinności”, 
gdyż pracodawca jest obowiązany wykazać 
okoliczności uzasadniające odpowiedzialność 
pracownika oraz wysokość powstałej szkody 
(art. 117 Kp). 

Jeśli szkodę pracodawcy wyrządziło kilku 
pracowników, to każdy z nich jest traktowany 
indywidualnie i poniesie odpowiedzialność wy-

łącznie za swoje działanie 
lub jego brak, gdyż w razie 
wyrządzenia szkody przez 
kilku pracowników każdy z 
nich ponosi odpowiedzial-
ność za część szkody sto-
sownie do przyczynienia się 

do niej i stopnia winy (art. 118 Kp). Jedynym 
wyjątkiem od tej zasady jest faktyczna nie-
możność ustalenia zakresów szkody za jakie 
ponoszą poszczególni pracownicy.  Jeżeli nie 
jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczy-
nienia się poszczególnych pracowników do po-
wstania szkody, odpowiadają oni w częściach 
równych (art. 118 Kp). 

Najważniejszym elementem odpowiedzial-
ności materialnej pracownika jest zasada, iż 
odszkodowanie ustala się w wysokości wyrzą-
dzonej szkody, jednak nie może ono przewyż-

W przypadku powstania szkody 
należy zweryfikować wszelkie oko-
liczności jej powstania i związek 
tej szkody z pracą (działaniem lub 
zaniechaniem) pracownika
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szać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego pracownikowi w dniu wyrzą-
dzenia szkody (art. 119 Kp). Oczywiście, jeśli 
szkoda została oszacowana na kwotę niższą, 
aniżeli trzymiesięczne wynagrodzenie pracow-
nika, pracownik poniesie rzeczywistą kwotę 
szkody, a nie w wysokości trzykrotności  swo-
jego wynagrodzenia. Przepis art. 119 Kp sta-
wia górną granicę odpowiedzialności dla pra-
cownika i jest wskazaniem dla pracodawcy w 
jakiej kwocie może dochodzić od swojego pod-
władnego odszkodowania. 

Dalej Kodeks pracy wskazuje na tzw. immu-
nitet pracowniczy, czyli zwolnienie pracownika 
od odpowiedzialności względem osoby trzeciej, 
jeśli ten pracownik wyrządził szkodę. W razie 
wyrządzenia przez pracownika przy wykony-
waniu przez niego obowiązków pracowniczych 
szkody osobie trzeciej, zobowiązany do napra-
wienia szkody jest wyłącznie pracodawca (art. 
120 Kp). Jest to czasem jednak pozorne zwol-
nienie pracownika, gdyż 
następne zdanie cytowa-
nego przepisu dopuszcza 
możliwość dochodzenia 
od pracodawcy kwoty 
odszkodowania wypła-
conego osobie trzeciej 
(jednakże wyłącznie 
do górnej granicy trzy-
krotnego wynagrodze-
nia pracownika, o czym 
pracodawca ma obowiązek pamiętać) - wobec 
pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzo-
ną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowie-
dzialność przewidzianą w przepisach niniejsze-
go rozdziału (ar. 120 Kp).

Naprawienie szkody przez pracownika może 
nastąpić także na podstawie zawartej z pra-
codawcą ugody, gdzie można obniżyć kwotę 
odszkodowania. Jednakże, jeśli pracownik nie 
wywiąże się z warunków zawartej ugody, pra-
codawca może dochodzić należnej mu kwoty 
w drodze postępowania egzekucyjnego prowa-
dzonego przez komornika, a to pociąga dla pra-
cownika dalsze finansowe skutki w postaci do-
datkowych kosztów tego postępowania. Jeżeli 
naprawienie szkody następuje na podstawie 
ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, 
wysokość odszkodowania może być obniżona, 
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, a w szczególności stopnia winy pra-
cownika i jego stosunku do obowiązków pra-
cowniczych. Przy uwzględnieniu tych okolicz-
ności (…) wysokość odszkodowania może być 
także obniżona przez sąd pracy; dotyczy to 
również przypadku, gdy naprawienie szkody 
następuje na podstawie ugody sądowej (art. 
121 Kp). W razie niewykonania ugody przez 
pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, 

po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd 
pracy. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wy-
konalności ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona 
sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego (art. 121¹ Kp).

Dla pracownika jednak najbardziej niebez-
pieczne jest udowodnienie mu umyślności przy 
wyrządzaniu szkody. Umyślność wyklucza bo-
wiem możliwość zastosowania  zasady wskaza-
nej w art. 119 Kp, czyli ograniczenia wysokości 
odszkodowania do trzykrotności wynagrodze-
nia pracownika. Art. 122 Kp stanowi, iż jeżeli 
pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obo-
wiązany do jej naprawienia w pełnej wysoko-
ści. Oznacza to dla pracownika konsekwencje 
finansowe w pełnej wysokości szkody, nawet 
wyższej nić trzykrotność jego wynagrodzenia. 
Nadto Sąd Najwyższy oraz Sądy Apelacyjne 
wyraźnie stoją na stanowisku, iż ograniczanie 
odpowiedzialności pracownika w przypadku 
umyślnego wyrządzenia szkody jest nie do-

puszczalne (np. III Apa 
9/11 wyrok Saw Białym-
stoku z dnia 14.11.2012 
r.). Umyślne wyrządzenie 
szkody zachodzi wów-
czas, gdy pracownik ob-
jął następstwa swojego 
czynu zamiarem bezpo-
średnim lub ewentual-
nym (teza VIII uchwa-
ły SN z dnia 29 grudnia 

1975 r., V PZP 13/75, powołanej w uw. 4.2 do 
art. 114). Zamiar pracownika – dla zastosowa-
nia tego przepisu – musi obejmować nie tylko 
umyślne naruszenie obowiązków, ale także po-
wstanie szkody. Zamiar bezpośredni zachodzi 
wtedy, gdy pracownik chce wyrządzić szkodę, 
a ewentualny – gdy przewiduje możliwość jej 
powstania i godzi się na to (…) Obowiązek na-
prawienia szkody w pełnej wysokości oznacza 
ponoszenie przez pracownika odpowiedzialno-
ści za straty, które pracodawca poniósł, oraz 
korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu 
szkody nie wyrządzono (art. 361 § 2 k.c. w zw. 
z art. 300 k.p.). Wysokość odszkodowania po-
winna być ustalana według cen z daty ustale-
nia odszkodowania, chyba że szczególne oko-
liczności wymagają przyjęcia za podstawę cen 
istniejących w innej chwili (art. 363 § 2 k.c. w 
zw. z art. 300 k.p.). Odpowiedzialność za utra-
cone korzyści istnieje wtedy, gdy ich osiągnię-
cie jest wysoce prawdopodobne (K. Jaśkowski, 
E. Maniewska -Kodeks pracy. Komentarz. Usta-
wy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie 
prawo pracy z orzecznictwem. Tom I. Wyd. VII, 
WPK 2012).

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

Najważniejszym elementem odpowie-
dzialności materialnej pracownika jest 
zasada, iż odszkodowanie ustala się w 
wysokości wyrządzonej szkody, jednak 
nie może ono przewyższać kwoty trzy-
miesięcznego wynagrodzenia przysługu-
jącego pracownikowi w dniu wyrządzenia 
szkody (art. 119 Kp)
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BĄDŹ SOBĄ!
 czyli kilka słów o asertywności

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Prawdopodobnie każdy słyszał coś-nie-coś o asertywności. Pojęcie to jest 
ostatnimi czasy modne i popularne. Próbujemy stosować asertywność jak „cu-
downy lek”, który ma pomóc na wiele różnych „dolegliwości” - nieśmiałym 
osobom stać się bardziej pewnymi siebie, lękliwym dodać odwagi, a agresyw-
ne i wybuchowe czynić łagodnymi. Czym jednak naprawdę jest asertywność? 
Co jest jej kwintesencją i co może wnieść w nasze życie? 

Pewnego razu…, w pewnym miejscu…, 
gdzieś, daleko stąd… a może zupełnie tuż, 
tuż, niedaleko… spacerujący po lesie czło-
wiek znalazł młode pisklę orła. Zabrał je do 
domu i umieścił wraz z kurczętami w kur-
niku. Orzeł szybko nauczył się żyć tak, jak 
kury i tak jak one dziobał rzucone przez go-
spodarza ziarna, przesiadywał na grzędzie i 
grzebał pazurami w piasku. Nigdy nie pró-
bował siły swych skrzydeł ani umiejętności 
latania.

Asertywność jest umiejętnością wy-
rażania siebie i swojej niepowtarzalnej indy-
widualności w kontakcie z drugim człowie-
kiem. Dzięki niej 
jesteśmy natural-
ni, bezpośrednio 
wyrażamy swoje 
myśli, uczucia i 
potrzeby, może-
my się rozwijać, 
potrafimy chro-
nić siebie, swoją 
wrażliwość, po-
glądy i interesy. 
Kierując się aser-
tywnością dążymy do tworzenia z ludźmi 
relacji opartych na wzajemnym szacunku, 
gdyż zależy nam na współpracy i porozu-
mieniu z innymi. 

Asertywność jest ściśle związana z po-
czuciem własnej wartości i szacunkiem 
do samej/samego siebie oraz jednocześnie 
z szacunkiem do innych ludzi. Zakłada 
bowiem, że wszyscy jako ludzie mamy te 
same prawa. Oto kilka z nich:

• Mam prawo być sobą.

• Mam prawo dbać o siebie.

• Mam prawo czegoś nie wiedzieć.

• Mam prawo do popełniania błędów.

• Mam prawo do radości i przyjemno-
ści.

• Mam prawo do istnienia, dokładnie 
tak samo, jak inni ludzie.

• Mam prawo być zakłopotana/ny. To 
naturalna reakcja człowieka w sytu-
acji, gdy nie wie jak postąpić.

• Mam prawo robić to, na co mam 
ochotę, jeśli nikomu nie robi to krzyw-
dy.

Asertywność opiera się na respektowa-
niu tych praw zarówno w stosunku do sie-
bie, jak i do drugiej osoby. Dzięki czemu 
możemy wspólnie poszukiwać płaszczyzny 
porozumienia na zasadach  partnerstwa  
i wzajemnego szacunku, mimo różnicy zdań 
i poglądów obu stron.

Pewnego dnia do gospodarstwa zajechał 
przyrodnik. Od razu zauważył wiodącego ku-
rzy tryb życia orła i postanowił przypomnieć 
mu o jego orlej naturze. Uniósł go w górę i 
próbował skłonić do rozpostarcia skrzydeł. 
Ptak był jednak niespokojny. Szybko powró-
cił do stadka dziobiących ziarna kur. Gość 
jednak nie rezygnował. Cierpliwie podejmo-
wał dalsze próby i zachęcał: „Jesteś orłem, 
możesz latać, rozłóż skrzydła”. Orzeł bał się 
jednak własnej, nieznanej tożsamości.

Asertywność to nie tylko sposób na od-
mawianie w sytuacjach, gdy coś nam nie 
pasuje lub jest wbrew naszym przekona-
niom. Asertywna odmowa to taka, która 
może być jednocześnie stanowcza, jaki i nie 
raniąca drugiej osoby. Bycie asertywną/ym 
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to również umiejętność przyjmowania i re-
agowania na komplementy i wyrazy uznania 
oraz mówienia o swoich mocnych stronach 
i sukcesach. Wynika to z przyjęcia sposobu 
myślenia o sobie i o innych w kategoriach 
„ja jestem w porządku” i „ty jesteś w 
porządku”. Postawa „jestem w porządku” 
oznacza wewnętrzną akceptację dla siebie 
(dla swoich mocnych i słabszych stron) w 
danym momencie życia i na danym etapie 
rozwoju siebie jako osoby. Jeśli czuję się 

„w porządku” to 
jestem w sta-
nie zgodzić się 
z tym, że część 
moich działań nie 
podoba się ani 
mnie, ani innym 
osobom. Przyj-
muję to do wia-
domości i staram 
się doskonalić i 
zmieniać swoje 

zachowania. Potrafię również pogodzić się z 
myślą, iż są wokół mnie osoby, które mają 
o mnie negatywną opinię, mimo że ja się z 
tym nie zgadzam. Podobnie czuję, że „je-
stem w porządku”, gdy ktoś mnie chwali i 
docenia, gdyż znam swoje zalety oraz moc-
ne strony i daję sobie prawo czuć się wspa-
niała/ły w danej chwili i sytuacji. 

Jednym z kryteriów tego czy zachowa-
łam/łem się w sposób asertywny, czy nie, 
jest odczucie zadowolenia z własnego 
zachowania w danej sytuacji. To zadowo-
lenie pozwala doświadczyć zgodności i spój-
ności między własnymi potrzebami, poglą-
dami i preferencjami w danym momencie 
(czyli tym, co się 
dzieje w naszym 
wnętrzu) a wła-
snym zachowa-
niem (czyli tym, 
co dzieje się na 
zewnątrz, wo-
kół nas). Drugim 
sub i ek t ywnym 
wskaźnikiem by-
cia asertywną/
ym jest poczu-
cie mocy sprawczej. To doświadczenie 
własnej siły i pewności połączonej z po-
czuciem wewnętrznego spokoju i harmonii. 

Wewnętrzna siła i pewność siebie sprzyjają 
gotowości do podejmowania decyzji oraz 
brania za nie odpowiedzialności. Dlatego 
asertywność często kojarzona jest z budu-
jącym poczuciem wpływu na otaczającą 
rzeczywistość i własne życie. 

Po kilku dniach prób na podwórku przy-
rodnik zabrał ptaka w góry. Uniósł go w 
górę i ponownie zaczął go zachęcać: „Rozłóż 
skrzydła i leć, należysz do ziemi i do nie-
ba!”. Orzeł rozejrzał się dookoła, spojrzał  
w kierunku domu, a potem wysoko w chmu-
ry. W końcu rozłożył skrzydła, zaczął drżeć 
i z krzykiem tryumfu wzniósł się ku niebu.

Być może odwiedza dziś czasem stare 
miejsce i z nutką nostalgii wspomina kur-
częta i podwórko, ale o ile wiadomo, nigdy 
nie powrócił do życia wśród nich. Przecież 
jest orłem.

Na zakończenie krótkie ćwiczenie wzmac-
niające Twoje poczucie własnej wartości  
i szacunek do siebie. Weź długopis i uzupeł-
nij poniższe linijki pozytywnymi stwierdze-
niami na temat Twoich mocnych stron. 
Skup się raczej na cechach, niż umiejętno-
ściach i pamiętaj, że mają to być pozyty-
wy.

Jestem…………………………………………………

Jestem…………………………………………………

Jestem…………………………………………………

Jestem…………………………………………………

Jestem…………………………………………………

Możesz wracać do tej listy za każdym 
razem, gdy potrzebujesz poczuć swoją we-
wnętrzną siłę i docenić siebie. A wtedy, być 
może, łatwiej Ci będzie korzystać z zacho-
wań asertywnych, gdy uznasz, że mogą być 
pomocne w wybranej przez Ciebie sytuacji. 

Literatura (dla osób zainteresowanych te-
matem):

• Król-Fijewska M. (1993). Stanowczo, ła-
godnie, bez lęku. Warszawa, Wydawnic-
two INTRA;

• Król-Fijewska M. (1993). Trening aser-
tywności. Warszawa, Instytut Psychologii 
Zdrowia i Trzeźwości;

• Ferguson, J. (2000). Asertywność dosko-
nała. Poznań, Dom Wydawniczy REBIS.
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Spotkanie Kadry Zarządzającej

mgr  Krystyna Klimaszewska   
Specjalista Organizacji i Zarządzania,  

Przewodnicząca  PTP ZO  w Katowicach   Szpital Rejonowy w Raciborzu     

 Podczas styczniowego  Spotkania Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Łazi-
skach Górnych gośćmi zaproszonymi byli między innymi przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach  oraz  reprezen-
tanci firmy ReGo specjalizujący się w doradztwie i organizacji szkoleń z zakresu komu-
nikacji, zarządzania i obsługi.

Na comiesięczne spotkanie kadry zarządzają-
cej w dniu 30 stycznia 2014 r.  przybyli  Dyrektorzy 
ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarki Naczelne, Prze-
łożone, Oddziałowe  placówek ochrony zdrowia. 
Przewodnicząca ORPIP w Katowicach  dr Mariola 
Bartusek, witając uczestników spotkania zwróci-
ła uwagę na ważność poruszanych zagadnień tj. 
odpowiedzialności materialnej jakiej podlegają 
pielęgniarki i położne w trakcie wykonywania za-
wodu, zakresu kompetencji osób uprawnionych 
do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyro-
by medyczne, oraz  istotnej wiedzy w zakresie  
umiejętności komunikacji interpersonalnej w tym  
prezentowania dobrego  wizerunku  placówek 
medycznych przez pracowników. 

Konferencję prowadziła przewodnicząca ze-
społu ds. Organizacji i Zarządzania ORPiP w Ka-
towicach mgr Krystyna Klimaszewska.   

NFZ reprezentowały: Pani Helena Kowalska 
i Pani Bożena Kowal, które omówiły praktyczne 
kompetencje pielęgniarki i położnej w zakresie 
realizacji wniosków na zaopatrzenie                       w 
wyroby medyczne. Są one określone w załącz-
niku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 grudnia 2013 roku w grupie produktów:  P90, 
P91, P94, P95, P96, P97, P98, P99, P100, P101.  

Pani mecenas Kinga Rudnik omówiła  rodzaje 
odpowiedzialności materialnej jakie ponoszą  pie-
lęgniarki i położne na stanowisku pracy w tym 
także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – 
członkowie zespołu terapeutycznego. 

Odpowiedzialność materialna pracownika jest 
szczególnym rodzajem odpowiedzialności wska-
zanym w Kodeksie pracy i dotyczy wyłącznie 
stosunku pracy (np. umów o pracę). Zasady od-
powiedzialności materialnej uregulowane w Ko-
deksie pracy odnoszą się do każdego, bez wyjąt-
ku, pracownika. Nie ma tu znaczenia stanowisko, 
na którym jest zatrudniony dany pracownik.  Pie-
lęgniarki, położne podlegają regułom prawnym i 
moralnym funkcjonującym                              w 
społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za 
swoją działalność ponoszą odpowiedzialność: 
prawną, karną, cywilną, materialną, służbową, 
zawodową, oraz etyczną/moralną

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej okre-
ślają: przepisy regulujące wykonywanie zawodu 
pielęgniarki i zawodu położnej, Kodeks Pracy, Ko-

deks Karny, Kodeks Cywilny, regulaminy zakła-
dowe, zakresy obowiązków, uprawnień, odpowie-
dzialności na stanowisku pracy. Mecenas Kinga 
Rudnik podczas dyskusji z uczestnikami spotka-
nia odpowiadała na liczne pytania i wątpliwości.      

Przedstawiciele firmy szkoleniowo- do-
radczej  ReGo Pani Barbara Gembarowska 
i Pan Wojciech Morawski, zajmują się szko-
leniami w zakresie  komunikacji, obsługi i sprze-
daży świadczeń w placówkach ochrony zdrowia. 
W swoim wystąpieniu skoncentrowali się głównie 
na  narastającym problemie jakim są  różnego 
rodzaju formy przemocy ze strony pacjentów 
względem personelu, obelgi, wyzwiska, groźby 
oraz naruszanie nietykalności cielesnej. Z reguły 
powodem przemocy wobec personelu medyczne-
go są- długi czas oczekiwania na termin wizyty u 
specjalisty, kolejki, niezadowolenie ze świadczeń, 
emocje związane z troską o zdrowie swoje czy 
też najbliższych. Wiedza personelu medycznego 
dotycząca komunikacji, reagowania, rozładowy-
wania napięć, zasad postępowania z tzw. "trud-
nymi pacjentami" jest często jedynie intuicyjna. 
Zagadnienia  zachowania personelu medycznego, 
który wpływa na wizerunek placówki, efektyw-
nej komunikacji, siły pozytywnego nastawienia 
i poczucia własnej wartości to wycinek tematów 
szkoleniowych, które podczas warsztatów szkole-
niowych w sposób teoretyczny i praktyczny prze-
kazywane są uczestnikom. 

       W czasie przerwy wymieniano doświad-
czenia komunikacyjne z „ trudnym pacjentem” 
oraz zachęcano firmę do nawiązania współpracy 
z placówkami  medycznymi.
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ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ZDROWIA. 1)  
z dnia 12 grudnia 2013 r. 

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie  
w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne 

 
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
 i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.  Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być 
prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa: 

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki; 
2) chirurgicznego; 
3) geriatrycznego; 
4) internistycznego; 
5) onkologicznego; 
6) operacyjnego; 
7) opieki długoterminowej; 
8) opieki paliatywnej; 
9) pediatrycznego; 
10) psychiatrycznego; 
11) ratunkowego; 
12) rodzinnego.

2.  Specjalizacja dla pielęgniarek może być 
prowadzona w dziedzinie mającej zastosowa-
nie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia 
pracujących. 
3.  Specjalizacja dla położnych może być pro-
wadzona w dziedzinach pielęgniarstwa: 1) gi-
nekologiczno-położniczego; 2) rodzinnego. 
4.  Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych 
może być prowadzona w dziedzinie pielęgniar-
stwa: 

1) epidemiologicznego; 
2) neonatologicznego.

§ 2.
1.  Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą 
być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa: 

1) anestezjologicznego i intensywnej opie-
ki; 
2) chirurgicznego; 
3) diabetologicznego; 
4) geriatrycznego; 

5) internistycznego; 
6) kardiologicznego; 
7) nefrologicznego z dializoterapią; 
8) neonatologicznego; 
9) neurologicznego; 
10) onkologicznego; 
11) operacyjnego; 
12) opieki długoterminowej; 
13) opieki paliatywnej; 
14) pediatrycznego; 
15) psychiatrycznego; 
16) ratunkowego; 
17) rodzinnego; 
18) środowiska nauczania i wychowania; 
19) transplantacyjnego.

2.  Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może 
być prowadzony w dziedzinie mającej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdro-
wia pracujących. 
3.  Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą 
być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa: 

1) anestezjologicznego i intensywnej opie-
ki w położnictwie i ginekologii; 
2) operacyjnego; 
3) rodzinnego.

4.  Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i po-
łożnych może być prowadzony w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego.

§ 3.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 
sierpnia 2015 r.. 3) 

MINISTER ZDROWIA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 
oraz z 2013 r. poz. 940 i 1245. 
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielę-
gniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 708), które traci moc z dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940 i 1245).  
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Interaktywna Zimowa Szkoła AD 2014
Po raz kolejny Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych obejmuje swoim 
patronatemInterdysycplinarną  Zimową Szkołę, organizowaną przez Fundację Śląskie 
Hospicjum dla Dzieci. Poprzednie edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem  
i z pewnością ich uczestników nie trzeba namawiać do udziału w tegorocznej Szkole. 

Przypomnijmy – ubiegloroczna Interdyscy-
plinarna Zimowa Szkoła odbyła się w dniach 
8-11 marca 2013, w Bielsku-Białej, pod kie-
rownictwem naukowym Prof. Janusza Świe-
tlińskiego. Tematem przewodnim obrad były 
„Postępy w neonatologii-zapobieganie powi-

kłaniom”. W konferencji uczestniczyło około 
350 lekarzy i pielęgniarek, z kraju i zza grani-
cy. Poza możliwością wymiany doświadczeń i 
osiągnięć uczestnicy mogli także wziąć udział 
w warsztatach praktycznych, prowadzonych 
przez specjalistów z różnych ośrodków a kie-
rowanych nie tylko do lekarzy ale również do 
pielęgniarek oraz położnych. Gościem specjal-
nym konferencji był Jerzy Owsiak, który wy-
głosił słowo wstępne oraz wraz z Panią Pro-
fesor Elżbietą Gajewską uświetnił i prowadził 
sesję otwierającą. Organizator logistyczny 
konferencji-Fundacja Śląskie Hospicjum dla 
Dzieci -zadbała też  o chwile wytchnienia po 
całodniowym wysiłku nabywania wiedzy teo-
retycznej i umiejętności praktycznych w opie-
ce nad noworodkiem, proponując uczestnikom 
możliwość obejrzenia spektaklu,,Pocztówki  

z Europy” na scenie teatru bielskiego, udziału 
w uroczystej kolacji uświetnionej przez koncert 
zespołu Cree lub kolejnego wieczoru, w kolacji 
przy dźwiękach góralskiej muzyki. 

Szkolenia prowadzone w formie warsztatów, 
kierowane są do pielęgniarek oddziałów nowo-
rodkowych oraz intensywnej terapii oraz po-
łożnych pracujących w oddziałach położniczych 
i neonatologicznych. Pielęgniarki i położne 
mogą wybrać uczestnictwo zarówno w całym 
programie Zimowej Szkoły 2014, jak i tylko  
w wybranych tematach warsztatów. Uczestnic-
two w warsztatach jest odpłatne ze względu 
na limitowane liczebności grup, odpowiednie 
przygotowanie miejsc ćwiczeniowych i dostęp 
do ewentualnie używanego sprzętu oraz profe-
sjonalność warsztatów przygotowanych przez 
wysokiej klasy specjalistów. 

Organizatorem Zimowej Szkoły Neonatolo-
gii 2014 jest ponownie Fundacja Śląskie Hospi-

cjum dla Dzieci, która angażując się w organi-
zację jednocześnie w ten sposób chce pokazać 
swój zakres działania. Fundacja Śląskie Hospi-
cjum dla Dzieci opiekuje się (w ramach kon-
traktu z NFZ) dziećmi nieuleczalnie chorymi, 
obarczonymi ryzykiem przedwczesnej śmier-
ci, dziećmi które swoje czasem bardzo krótkie 
życie chcą przeżyć godnie i szczęśliwie. Każda 
wypracowana złotówka będzie przekazana na 
wsparcie rodzin hospicyjnych poprzez zakup 
sprzętu medycznego, środków higieny osobi-
stej, środków opatrunkowych i leków. 

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, 
konferencja będzie odbywać się na terenie 
Parkhotelu Vienna w Bielsku-Białej. Tematy 
tegorocznej edycji Interdyscyplinarnej Szko-
ły Zimowej 2014 poświęcone będą zarówno 
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standardom postępowania ze zdrowym nowo-
rodkiem jak i efektom i bezpieczeństwu terapii 
bardzo małych wcześniaków. Analogicznie do 
zeszłego roku integralną częścią konferencji 

będą warsztaty praktyczne, prowadzone przez 
ekspertów w danych specjalnościach. Obejmo-
wać one będą min. resuscytację noworodka i 
wcześniaka, zasady bezpiecznego korzystania 
z naczyń pępkowych, zakładania i pielęgnacji 
dostępów naczyniowych, wsparcie oddechowe 
w pierwszych godzinach życia czy nowoczesne 
żywienie pozajelitowe noworodka i wcześnia-
ka. Zajęcia prowadzić będą m.in. prof. Krzysz-
tof Sodowski, prof. Janusz Świetlińki, podczas 
sesji otwarcia wystąpi również Jerzy Owsiak. 
Wśród zaproszony gości znajdą się specjaliści  
z Szwecji, Irlandii, Stanów Zjednoczonych. 

Tematyka warsztatów obejmuje następują-
ce zagadnienia:

• Resuscytacja noworodka
• Resuscytacja wcześniaka
• Jak bezpiecznie i skutecznie korzystać 

z naczyń pępkowych czyli wszystko co 

należy wiedzieć o cewnikowaniu naczyń 
pępkowych

• Dostępy naczyniowe u noworodków - za-
kładanie i pielęgnacja

• Zgłębniki, strzykawki, pompy – codzien-
ność w terapii żywieniowej noworodka. 
Czy technologia którą stosujesz w terapii 
żywieniowej noworodka jest bezpieczna ? 
Czy Twój pacjent jest bezpieczny ? Jak nie 
zostać drugą ofiarą błędu medycznego?

• Wsparcie oddechowe w pierwszych go-
dzinach życia

• Żółtaczki - problem codzienny a stale 
trudny

• Gdy umiera dziecko, czyli jak rozmawiać 
z rodzicami, których dziecko zmarło na 
oddziale

• Różne sposoby noszenia w chuście  
a ustawienie miednicy i rozwój dziecka

• Nowoczesne żywienie pozajelitowe no-
worodka i wcześniaka

Lista tematów nie jest zamknięta, na stro-
nie organizatora będą pojawiać się następne, 
odpowiadające oczekiwaniom uczestników.  
W programie Szkoły są również mniej formalne 
spotkania z fachowcami z zakresu neonatolo-
gii. Realizowana corocznie forma: „Śniadanie 
oraz lunch z Mistrzem” to cenna okazja do roz-
mów i zadawania pytań wykładowcom Szkoły. 

Obrady Zimowej Szkoły 2014 rozpoczną się 
w piątek 7 marca 2014 i zakończą w ponie-
działek 10 marca 2014r. Szczegółowe informa-
cje na temat przebiegu konferencji, tematyki 
wykładów i warsztatów, zapisów oraz imprez 
towarzyszących znajdziecie Państwo pod adre-
sem http://www.szkolazimowa.eu/. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Wartość kwalifikacji w praktyce

11 lutego2014 roku o godz. 11.00 w Ośrodku Kształcenia Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, w malowniczych Łaziskach Górnych od-
będzie się konferencja pt .:„Wyższe kwalifikacje i umiejętności samozatrud-
nionych z branży medycznej czyli wartość kwalifikacji w praktyce” . Spotkanie 
to otwiera nowy projekt realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach. Koordynatorem projektu jest dr n.med. Beata Ochocka, 
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Projekt „Wyższe kwalifikacje i umiejętności 
samozatrudnionych z branży medycznej” 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
jest interesującą ofertą dla wszystkich pie-
lęgniarek i położnych, prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w ramach indywidual-
nych i grupowych praktyk pielęgniarskich. 

To spora – bo licząca ponad 800 osób gru-
pa zawodowa naszego regionu. 
Różne formy prowadzenia praktyk dają 
sporo możliwości rozwoju własnej kariery 
zawodowej, opartej niemal w zupełności o 
własne umiejętności i zaangażowanie.

Od lutego 2014 roku do czerwca 2015 w 
ramach Projektu organizowane będą kursy 
specjalistyczne m.in. resuscytacja krąże-
niowo – oddechowa, szczepienia ochron-
ne oraz realizowane w formie warsztatów 
kursy z zakresu komunikacji społecznej. 
Nowością jest możliwość doboru interesu-
jącego kursu oraz najbardziej dogodnego 
dla siebie terminu. To pierwszy taki pro-
jekt, który uwzględnia zindywidualizowane 
oczekiwania i potrzeby pielęgniarek i po-
łożnych pracujących na własny rachunek. 
Ponadto każdy uczestnik będzie miał także 
możliwość skorzystania z indywidualnego 
programu aktywizacji, który pomoże nie 
tylko w nabyciu profesjonalnej wiedzy, ale 
i przygotowaniu się w praktyce. 

Koordynatorem Projektu jest Pani Beata 
Ochocka, dr n.med. specjalista ds higieny i 
epidemiologii, Konsultant Krajowy w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. 
Doświadczenie i profesjonalizm zawodowy 
Pani dr B. Ochockiej będzie gwarancją wy-
sokiego poziomu merytorycznego projektu 
oraz jego walorów naukowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kon-
ferencji, liczba miejsc ograniczona.
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Zaproszenie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

ŚUM w Katowicach

Zaprasza na Konferencję Szkoleniowo-Naukową w dniu 25.06.2014 r.
„Cukrzyca wczoraj i dzisiaj”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt: „Cukrzyca wczoraj i dzisiaj” osoby za-
interesowane tematyką diabetes mellitus, spotykające  się w codziennej pracy z chorymi na 
cukrzycę. Zaproszeni goście zaprezentują wartościowe empiria dotyczące  postępowania z pa-
cjentem diabetologicznym. Mamy ufność, że konferencja zainicjuje nawiązaniem przyjaznych, 
interpersonalnych relacji  niezbędnych w działaniach na płaszczyźnie zawodowej.
Patronat Konferencji:

- Krajowy Konsultant  w Dziedzinie Diabetologii
- PFED (Polska Federacja Edukacji Diabetologicznej)
- Lekarz Naczelny SPSKM  ŚUM im. A. Mielęckiego w Katowicach

Konferencja jest bezpłatna
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Miejsce Konferencji
Sala wykładowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Katowice
ul. Reymonta 8 ( wejście od ul. Dąbrowskiego)
Konferencji towarzyszyć będą warsztaty.

Formularz rejestracyjny do pobrania na www.spskm.katowice.pl  - zaproszenia 
Program będzie dostępny na stronie SPSK-M ŚUM w zakładce: aktualności
Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: krystyna.widawska@spskm.katowice.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać od:
Krystyna Widawska,  tel. 601149888

Serdecznie zapraszam
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Krystyna Widawska
Członek Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Konkursy   Styczeń 2014

Centralny Szpital Kliniczny  im. K. Gibińskiego w Katowicach

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gastroenterologii  
i Hepatologii   Barbara Stefańska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych       
 Joanna Sokołowska
Położna Oddziałowa Oddziału Endokrynologii  
Ginekologicznej   Joanna Bednar

Komunikat I
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Biopsja wątroby
Przygotowanie pacjenta,  

i postępowanie po badaniu

Współczesna diagnostyka chorób wątroby uwzględnia oprócz badań biochemicz-
nych, serologicznych i obrazowych, ocenę tego narządu na podstawie analizy wycin-
ków pobranych podczas biopsji wątroby (pierwsza biopsja wątroby wykonana została 
przez Niemca Paula Ehrlicha w 1883 roku). 

Odpowiednio przygotowane wcześniej wycinki 
poddaje się ocenie za pomocą mikroskopu świetlne-
go. Pobranie wycinka wątroby pozwala na wykona-
nie badań histopatologicznych, immunologicznych, 
serologicznych, oznaczenie replikacji wirusów he-
patotropowych, różnicowanie stanów chorobowych. 
Biopsja wątroby jest badaniem wymaganym w kwa-
lifikacji chorych z przewlekłym WZW typu B i C do 
leczenia antywirusowego (program interferonowy) 
w celu określenia stopnia zwłóknienia i zmian struk-
turalnych zachodzących w wątrobie. 

Biorąc pod uwagę fakt, że najczęstszą przyczy-
ną wykonania biopsji wątroby jest przewlekłe WZW 
typu B i C oraz będąca ich następstwem marskość 
wątroby (rocznie rozpoznawana w około 8-10% 
przypadków chorych na przewlekłe WZW typu 
B) badanie to wykonywane jest coraz częściej. W 
ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost za-
chorowań. 

Warunkiem rozpoznania u chorego marskości 
wątroby jest stwierdzenie przebudowy tego narzą-
du z następującymi zmianami unaczynienia i funk-
cji wątroby, możliwe do zdiagnozowania za pomo-
cą biopsji wątroby. W grupie chorych pomiędzy 20  
a 30 rokiem życia marskość wątroby diagnozuje 
się u około 0,1-0,5% rocznie. Natomiast w grupie 
powyżej 50 roku życia wskaźnik ten wzrasta odpo-
wiednio u kobiet do 0,8%, a u mężczyzn 1,1% rocz-
nie. Nadużywanie alkoholu przyspiesza rozwój mar-
skości wątroby już do 7-8 lat od zakażenia wirusami 
hepatotropowymi. 

Biopsja wątroby zalecana jest jako badanie w 
diagnostyce:

• Ostrych, podostrych lub przewlekłych zapaleń 
wątroby

• Marskości wątroby
• Hemosyderozy
• Stłuszczenia wątroby
• Żółtaczek o nieustalonej przyczynie
• Choroby Wilsona
• Zmian ogniskowych w wątrobie
• Przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C
• Czynnościowej hiperbilirubinemii
• Nieustalonej przyczyny podwyższonych war-

tości enzymów wątrobowych
• Przy uszkodzeniach toksycznych wątroby
• Po przeszczepie w celu sprawdzenia czy or-

ganizm nie odrzuca narządu po transplantacji
Badanie to wykonuje się w warunkach steryl-

nych, szpitalnych (sporadycznie ambulatoryjnych). 

Wyróżniamy biopsję niecelowaną (aspiracyjną, „śle-
pą”), podczas której lekarz wkłuwa igłę biopsyjną 
w okolice IX i X międzyżebrza i wybiórczo pobiera 
materiał (bioptat). 

Biopsję celowaną wykonuje się pod kontrolą apa-
ratu USG, tomografu, laparoskopowo lub śródope-
racyjnie. Wycinek uzyskany droga biopsji wątroby 
powinien zawierać co najmniej 6 przestrzeni wrot-
nych (około 1-1,5 cm). Pobrany podczas badania 
bioptat poddawany jest ocenie przy zastosowaniu 
skali od 0 do 4, gdzie 0 – oznacza brak zmian pato-
logicznych, a 4 – zmiany bardzo zaawansowane. Na 
wynik przeprowadzonego badania średnio czeka się 
2-3 tygodni. 

Biopsja wątroby to badanie zwykle planowane 
wcześniej, co wyklucza dopuszczenie do przeprowa-
dzenia go u osób: 

• Z wodobrzuszem
• Kobiet w ciąży (szczególnie zagrożonej)
• Ze wszczepionymi rozrusznikami serca lub 

innymi elektronicznymi urządzeniami umiesz-
czonymi w ciele chorego

• Wrodzonymi zaburzeniami krzepliwości (he-
mofilia)

• Nabytymi zaburzeniami krzepliwości (mało-
płytkowość)

• Z obecnymi naczyniakami lub torbielami  
w prawym płacie wątroby 

• Z zapaleniem lub niedrożnością dróg żółcio-
wych

• Przyjmujących leki przeciwkrzepliwe

Przygotowanie chorego do badania
Biopsja jest badaniem planowym i wymaga od-

powiedniego przygotowania pacjenta. W tym celu 
stosuje się następujące procedury:

• Choremu wykonuje się badania laboratoryj-
ne mające na celu określić ogólną kondycję 
zdrowotną pacjenta

• Szczególnie zwraca się uwagę na oznaczenie 
wykładników układu krzepnięcia, by zapobiec 
ewentualnym komplikacjom (krwotokowi)

• Oznacza się grupę krwi, na wypadek koniecz-
ności jej podania

• Przeprowadza się USG jamy brzusznej (w celu 
wykluczenia stanów zapalnych, patologii na-
czyniowych, niedrożności dróg żółciowych itp.

• Pacjent musi być poinformowany przez leka-
rza (lub przeszkoloną pielęgniarkę) o:celo-
wości badania przebiegu, zagrożeniach wyni-

mgr piel.Mariola Śleziona
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny   Szpital  
Wojewódzki w Tychach Spółka MEGREZ

 mgr piel Lucyna Graf
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej w Tychach
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kających z badania, czasie trwania zabiegu, 
współpracy chorego z badającym, przygoto-
waniu dietetycznym i zachowaniu po zabiegu.

• Chory powinien uzyskać komplet informacji 
na temat proponowanego badania oraz wy-
czerpujące odpowiedzi na pytania lub wątpli-
wości pacjenta

• Na badanie chory musi wyrazić świadomą 
zgodę i podpisać stosowny dokument (w tym 
celu pacjentowi dostarcza się dokładny opis 
badania z uwzględnieniem ewentualnych po-
wikłań. W dokumencie tym znajduje się miej-
sce na pisemną zgodę chorego)

• Chory pozostaje na czczo 12 godzin przed ba-
daniem i 8 godzin po nim

• W dniu biopsji cukrzycy nie powinni przyjmo-
wać rannej dawki insuliny (kontrola pozio-
mu glikemii – przewidywani są do badania w 
pierwszej kolejności)

• Wskazana jest kąpiel chorego pod prysznicem 
lub dokładne umycie się

• Pacjentowi zakładany jest cewnik naczyniowy 
(na wypadek konieczności 
szybkiej interwencji i podania 
leków drogą dożylną)

• Około 30 minut przed 
planowanym badaniem 
można choremu po-
dać doustnie Relanium  
(5 mg) w celu uspokojenia, 
wyrównania oddechu i lep-
szej współpracy w czasie za-
biegu

• Pytamy chorego, czy w nocy 
nie wystąpiła gorączka, fu-
sowate wymioty, czy czarny 
stolec (mogące świadczyć o 
krwawieniu z przewodu po-
karmowego)

• Pytamy o ogólne samopo-
czucie pacjenta, zalecamy 
skorzystanie z toalety przed zabiegiem, mie-
rzymy RR, uspokajamy chorego.

Przed badaniem pielęgniarka przygotowuje pokój 
zabiegowy, zestaw do biopsji wątroby, zestaw reani-
macyjny (wymagany przy wykonywaniu badania). 
Dostarcza chorego do pokoju zabiegowego upew-
niając się, że pacjent zapoznał się z dokumentacją i 
podpisał zgodę na zabieg. W czasie trwania badania 
pielęgniarka aktywnie asystuje lekarzowi w prze-
prowadzeniu biopsji, zabezpiecza i opisuje bioptat. 
W czasie trwania zabiegu: obserwuje stan ogólny 
pacjenta, pyta o samopoczucie łagodząc niepokój,w 
razie komplikacji reaguje stosownie do sytuacji.

Przebieg biopsji wątroby
Biopsja wątroby jest badaniem polegającym na 

pobraniu wycinka miąższu wątroby poprzez na-
kłucie powłok brzusznych. Odpowiednio przygoto-
wanego chorego układa się na stole w pozycji na 
plecach z odsłoniętym brzuchem i prawą ręką zgię-
tą i umieszczoną za głową. Lekarz wykonuje USG 
jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem 
okolicy przeprowadzonego badania, wyznaczając 
miejsce nakłucia (oznacza je na brzuchu pacjen-
ta). Po oznaczeniu chory nie powinien zmieniać po-
zycji. Wyrównuje oddech, słucha poleceń lekarza. 
Następnie lekarz chirurgicznie myje ręce i ubiera 
(jałowe) fartuch i rękawiczki. Pielęgniarka sprawdza 

zestaw i asystuje lekarzowi. Lekarz zakłada „jałowe 
obłożenie” na okolice biopsji i dezynfekuje ją. Na-
stępnie podaje znieczulenie miejscowe (Xylocaine). 
Używając jałowego zestawu do biopsji wykonuje 
małe nacięcie skalpelem i wprowadza przez nie igłę 
biopsyjną. Pobiera bioptat i umieszcza go w pojem-
niku z 10 procentową Formaliną. Pojemnik zostaje 
natychmiast zamknięty i opisany. Lekarz w miejsce 
nakłucia zakłada jałowy opatrunek i pyta o samopo-
czucie. Badanie trwa około 20-30 minut. 

Postępowanie po badaniu
Po wykonaniu badania pielęgniarki przewożą pa-

cjenta na salę chorych, układają w łóżku na specjal-
nie przygotowanym wałku (np. z koca lub owinię-
tych podkładem workach z lodem). Pacjent leży na 
prawym boku uciskając podłożonym wałkiem miej-
sce wkłucia. W tej pozycji chory przebywa przez 2 
godziny. Przez pierwszą godzinę po badaniu pielę-
gniarka co 15 minut dokonuje pomiaru RR, tętna, 
kontroluje opatrunek, pyta chorego o samopoczu-
cie. Po godzinie pomiary wymienionych parametrów 

wykonuje się co 30 minut przez 
kolejna godzinę i co 60 minut 
przez następne 6 godzin. Wyni-
ki odnotowuje w przygotowanej 
wcześniej karcie obserwacyjnej 
chorego. Bywa, że pacjent zgła-
sza dolegliwości bólowe w miejscu 
biopsji lub w okolicy barku. Otrzy-
muje wówczas leki przeciwbólowe 
w kroplówce. Jeśli chory czuje się 
po biopsji dobrze, nie zgłasza do-
legliwości może zjeść lekkostraw-
ną kolację, przyjąć stałe leki. 
Następnego dnia wykonuje się 
kontrolne USG jamy brzusznej. 
Pacjenci przyjmowani do szpitala 
w celu wykonania biopsji wątro-
by przebywają w nim zwykle 3-4 
dni. W tym czasie pielęgniarka 

jest obecna przy chorym w czasie przygotowania go 
do zabiegu, w trakcie jego trwania i nadzoruje stan 
pacjenta po przeprowadzonym badaniu, zwracając 
uwagę na mogące wystąpić komplikacje. Zwykle nie 
więcej niż u 2% pacjentów, u których przeprowa-
dzono badanie pojawiły się niepożądane efekty w 
postaci:

• Czkawki 
• Ból w okolicy nakłucia lub ramienia
• Krwotoku wewnętrznego
• Podrażnienia lub żółciowego zapalenia 

otrzewnej
• Przebicia płata wątroby
• Zapaści krążeniowej
• Krwiaka lub odmy śródpiersiowej
• Podrażnienia okostnej żeber
• Podrażnienia nerwów międzyżebrowych 

Bardzo istotne zatem jest właściwe przygotowa-
nie chorego do biopsji wątroby, uspokojenie, wyja-
śnienie celowości badania, zachęcenie do współpra-
cy, właściwa ocena stanu chorego przed, w trakcie i 
po badaniu. Pielęgniarka powinna dysponować roz-
ległą wiedzą na temat samego badania, powikłań i 
właściwego przygotowania chorego do zabiegu, by 
móc przekazać tę wiedzę pacjentowi i wykorzystać 
ją w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa 
chorego.

Literatura u autorek
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To już ostatnie chwile  
na zapisy na Bal Karnawałowy!!!! 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy:) 

Serdecznie zapraszamy na Bal Karnawałowy,  

który odbędzie się w dniu 22 lutego br. o 19.00  

w Ośrodku Kształcenia OIPiP  

w Łaziskach Górnych, ulica Wodna 15.

 

To już ostatnie chwile na zakończenie karnawału,  

tym bardziej, że bez zabawy nie ma życia!!! 

Oferujemy urok osobisty prowadzących  

oraz dobrą muzykę,  

a będzie  i dla ciała coś miłego:)

Koszt od osoby – 80 zł

W cenie:

 kawa, herbata, ciasto, napoje, ciepłe dania.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny  

lub mailowy,
 czas ucieka:) 

osrodek@izbapiel.katowice.pl

tel.: (32) 224 32 80
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Dzień Pielęgniarki Operacyjnej

mgr Danuta Siemiątkowska
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Z okazji Dnia Pielęgniarki Operacyjnej - w imieniu własnym oraz członków Zespołu  
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach składam Koleżankom Instrumen-
tariuszkom i Kolegom Instrumentariuszom życzenia pomyślności, spełnienia marzeń, wszystkiego co 
najlepsze i uśmiechu na każdy dzień. 

Danuta Siemiątkowska

Od 2006 roku Europejskie Stowarzyszenie 
Pielęgniarek Bloku Operacyjnego (EORNA) or-
ganizuje Dzień Pielęgniarki Operacyjnej, który 
przypada na 15 lutego. W literaturze  eu-
ropejskiej funkcjonuje pojęcie pielęgniarstwo 
periopetative, dające się przetłumaczyć na  
okołooperacyjne, które podejmuje problema-
tykę pracy pielęgniarki bloku operacyjnego w 
fazie przedoperacyjnej (preoperative), śród-
operacyjnej (intraoperative) i pooperacyjnej 
(postoperative). 
Każdego roku ten świąteczny dzień niesie 
dla Pielęgniarek Operacyjnych przesłanie. 
	,,Dbamy o bezpieczeństwo pacjenta” 

– to przesłanie z pierwszego Dnia Pielę-
gniarki Operacyjnej. Wszystkie obowiązki 
pielęgniarki operacyjnej w sposób pośredni 
lub bezpośredni mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentowi.

	,,To jest opieka” – przesłanie z 2007 roku. 
Oznacza to dla nas, że jesteśmy profesją, 
której przedstawiciele dają najlepszą opie-
kę i wsparcie pacjentowi podczas procedur 
na bloku operacyjnym w okresie  przed-, 
śród-i pooperacyjnym.

	,,Czyste ręce” – to hasło z 2008 roku. 
Oznacza ogromny udział pielęgniarek ope-
racyjnych w zapobieganiu zakażeniom

	,,Bezpieczna chirurgia chroni życie”  
-  hasło z 2009 - jest jednym z priorytetów 
naszego zawodu, innymi słowy, poprzez 
naszą pracę, świadczymy opiekę chro-
niąc pacjentów przed różnymi zagrożenia-
mi  przed-, śród-i po operacji.

	,,Pacjenci potrzebują wysokiej jakości 
świadczonej im opieki – kompetentne 
pielęgniarki zapewniają bezpieczeń-
stwo” – myśl przewodnia 2010 roku

	,,Efektywna komunikacja w zespole 
zapewnia bezpieczeństwo pacjento-
wi’’ – w 2011 roku zwrócono uwagę jak 
ogromne znaczenie w zapobieganiu zda-
rzeniom niepożądanym ma właściwa ko-
munikacja między członkami zespołu ope-
racyjnego i jak dużą rolę odgrywają w niej 
pielęgniarki operacyjne. Zwrócono również 
uwagę na różnice w kształceniu pielęgnia-

rek operacyjnych w Europie, co znacznie 
utrudnia mobilność (trudności w uznaniu 
kwalifikacji specjalizacji z uwagi na różnice 
w programach kształcenia)

	"Promowanie pozytywnego środowi-
ska w Bloku Operacyjnym". 2012 W 
ubiegłym roku za tym przesłaniem kryło 
się przekonanie, że  każda osoba odgrywa 
ważną rolę. Każdy może coś zmienić i na-
wet najmniejszy wysiłek liczy się w popra-
wie warunków pracy.

	"Pielęgniarstwo okołooperacyjne – 
humanitarna profesja" to przesłanie 
2013 roku.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie instru-
mentariuszek zostało przyjęte w grud-
niu 2013 roku do EORNA co tym samym 
zwiększa możliwości współpracy z naszy-
mi europejskimi koleżankami.

Pielęgniarki/pielęgniarze i położne opera-
cyjne, to wyjątkowe osoby. Blok operacyjny 
jest miejscem pracy z natury swojej tworzą-
cym nieco stresujące środowisko, z uwagi na 
wieloaspektowość naszej pracy

Specyfika pracy na bloku operacyjnym wy-
maga ustawicznego rozwoju osobistego i za-
wodowego. Praca odbywa się według ściśle 
określonych zasad, które zebrane są w formie 
rozporządzeń wewnętrznych, procedur i stan-
dardów. Takie uporządkowanie sprzyja bezpie-
czeństwu operowanego pacjenta, personelu, 
usprawnia pracę, redukując ryzyko popełnienia 
błędu.

Operowany pacjent stawić musi czoła wielu 
wyzwaniom, jakie towarzyszą chwilom przed 
zabiegiem:  niepokój, strach, i inne psycho-
logiczne potrzeby. Okazywanie zrozumienia  i 
troski to humanitarny wymiar naszej profesji.

Ważne jest również, aby wykazywać  hu-
manitaryzm profesji wobec naszych współpra-
cowników i koleżanek/kolegów. Bycie bardziej 
opiekuńczymi i  empatycznymi wobec siebie, 
sprawi, że nasze miejsca pracy będą mniej 
stresujące. Wszyscy mamy prawo do pracy w 
środowisku, które sprzyja realizacji wysokich 
standardów opieki, wolności, bezpieczeństwa  i 
harmonii oraz zrozumienia.
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Zaburzenia odżywiania 
Anoreksja, Bulimia

Promocja zdrowia ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez naukę wła-
ściwych nawyków żywieniowych co z kolei prowadzi do przedłużenia życia człowie-
ka i zapobiega błędom żywieniowym prowadzącym do niedowagi, anoreksji i bulimii.  
Zrozumienie znaczenia właściwego odżywiania ma ogromny wpływ na nasze życie, 
jego długość i jakość.

Anoreksja i bulimia istnieją od dawna, w ostat-
nich czasach ich zasięg poważnie się nasilił. 
Spaczony chorobą tok myślenia, nieadekwatny 
do rzeczywistości obraz własnej osoby, zdo-
minowanie umysłu jedzeniem lub odchudza-
niem, zaniżone poczucie własnej wartości – to 
podstawowe przejawy tych chorób. Główne 
pragnienie to chęć dostosowania się do ideału 
perfekcyjnej sylwetki i całkowitej kontroli nad 
ciałem. Ideał ten każdego dnia kreowany jest 
przez mass media i świat reklamy. Podatne na 
te formy przekazu  jest głównie pokolenie wy-

chowane w kulcie nieskazitelnej wiecznej mło-
dości.
Na początek troszkę historii.
 Termin anoreksja powstał z połączenia grec-
kich słów: an – pozbawienie i alexis – apetyt. 
Pierwsze wzmianki o chorobie odnotowano 
już w średniowieczu. W 1873 roku sir Wiliam 
Gull opisuje objawy i kryteria rozpoznawania 
anoreksji. Pierwsza definicja określa anorek-
sję jako prosty brak łaknienia. W XXI wieku 
anoreksja została określona jako jednostka 
chorobowa uwarunkowana biologicznie, psy-
chologicznie, rodzinnie i społecznie. Bulimia: 
W II w n.e  Galen używa określenia bulimis, co 
znaczy byczy apetyt dla opisania nienasycone-
go głodu. W 1979 roku G. Russel używa termi-
nu bulimia nervosa, ale tylko dla przypadków 
żarłoczności powiązanych z anoreksją. W la-
tach 80-tych uznano bulimię za samodzielny 
zespół kliniczny. Anoreksja i bulimia to choroby 
o podłożu psychicznym. Anoreksja objawia się 
silna obawą przed utyciem prowadząca do uni-
kania jedzenia. Bulimia z kolei charakteryzuje 
się napadami żarłoczności, utratą kontroli nad 

ilością spożywanych pokarmów.
Jakie są czynniki ryzyka i predyspozycje do za-
chorowania na anoreksje i bulimie.
Czynniki ryzyka dzielimy na:
kulturowe: 
• ideał szczupłej sylwetki
• społeczne oczekiwania atrakcyjności

rodzinne:
• przyjęte nawyk żywieniowe 
• wzorce nabyte w domu rodzinnym
indywidualne: 
• zaburzony obraz siebie
• trudności w autonomicznym funkcjonowaniu

mgr Gabriela Ptaszek     
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze  mgr Barbara Stołecka

Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze
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• silna potrzeba osiągnięć
• otyłość

• przewlekła choroba somatyczna. 

Czynniki predysponujące to: wiek mię-
dzy 13-tym a 18-tym rokiem życia, płeć żeń-
ska   (kobiety to 80-95% chorych), rasa biała, 
kraje rozwinięte, predyspozycja genetyczna. 
Alarmujące powinny takie objawy jak: jedze-
nie w samotności, gotowanie dla innych tak 
zwanych zdrowych posiłków, intensywne ćwi-
czenia fizyczne mające poprawić figurę, kłam-
stwa o ilości zjedzonego pokarmu, wyczerpu-
jące okresy superaktywności. Główne  tematy  
do rozmowy to jedzenie, kalorie, zawartość 
tłuszczu, diety. 

Kryteria rozpoznania anoreksji to: cho-
robliwy strach przed przytyciem lub otyłością 
pomimo rzeczywistej niedowagi. Znaczna 
utrata wagi  BMI<15 (utrzymywanie masy cia-
ła poniżej 85% wagi należnej). Wtórny brak 
miesiączki ( BMI 17-19 ) przez kolejne 3 cykle 
miesiączkowe. Nieprawidłowa ocena własnej 
wagi i kształtu ciała.

Kryteria rozpoznania bulimii:. powtarza-
jące się epizody gwałtownego objadania się. 
Stosowanie nawracających zachowań kompen-
sacyjnych służących zapobieganiu przyrostowi 
masy ciała. Epizody objadania się i zachowania 
kompensacyjne występują co najmniej 2 razy 
w tygodniu przez 3 miesiące. Nie występuje w 
przebiegu anoreksji. Samoocena wyznaczona 
głównie przez kształt i masę ciała..

Charakterystyczne zachowania kom-
pensacyjne w bulimii to: 
• prowokowanie wymiotów
• nadużywanie środków przeczyszczających, 

moczopędnych, lewatyw
• poszczenie
• intensywne ćwiczenia fizyczne. 

Celem tych zachowań jest zapobieganie 
przyrostowi masy.

Jakie są objawy anoreksji i bulimii i ich na-
stępstwa?

Objawy anoreksji:
• utrata tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej 
• zredukowany metabolizm hormonów tar-

czycy
• nietolerancja chłodu i trudności w utrzyma-

niu podstawowej temperatury ciała, obniże-
nie temperatury ciała poniżej 36°C

• zwolnienie liczby oddechów 
• zasinienie stóp, obrzęki

Anoreksja powoduje szereg zaburzeń  
w organizmie człowieka, dotyczących różnych 
układów.

Zaburzenia ze strony układu trawiennego:
• zaburzenia motoryki oraz opróżniania żo-

łądka
• uczucie nadmiernej pełności w śródbrzuszu
• bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia

Zaburzenia sercowo – naczyniowe:
• zanik komórek mięśnia sercowego
• zaburzenia rytmu przewodnictwa serca
• pojawienia się szmeru nad sercem
• zwolnienie rytmu serca
• hipotensja ortostatyczna
• obniżenia ciśnienia tętniczego krwi 
• zastoinowa niewydolność serca, omdlenia 

Zaburzenia ze strony układu rozrodczego:
• zaburzenia cyklu miesiączkowego
• zmiany wielkości jajników i macicy
• zmiany śluzówki pochwy
• zaburzenia popędu płciowego 

Zaburzenia hematologiczne: 
• niedokrwistość, leukopenia ze względną 

leukocytozą
•  trombocytopenia

Zmiany dermatologiczne: 
• suchość, łuszczenie i mała elastyczność 

skóry
• pojawienie się meszku na ciele 
• wypadanie, kruchość i łamliwość włosów 
• kruchość i łamliwość paznokci 
• zaostrzenie zmian trądzikowych

 Zmiany w układzie kostnym: 
• osteopenia
• osteoporoza

Zaburzenia neuropsychiczne: 
• zaburzenia koncentracji 
• trudności w zapamiętywaniu, uczeniu się 
• objawy depresji  myśli samobójcze 
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Bulimia inaczej żarłoczność psychiczna jest 
również chorobą o podłożu psychicznym. Cha-
rakteryzuje się okresowymi napadami żarłocz-
ności z utrata kontroli nad ilością spożywanych 
pokarmów. Chorzy aby utrzymać wagę pro-
wokują wymioty, nadużywają  środków prze-
czyszczających i moczopędnych.

Komplikacje wynikające z częstych wymiotów: 
• zapalne obrzęki ślinianek przyusznych 
• zapalne powiększenie trzustki 
• nadżerki w przełyku i żołądku
• chrypka 
• dzwonienie w uszach 
• ropne lub inne choroby dziąseł 
• erozja szkliwa z przebarwieniami i próchnica 

zębów. 

Komplikacje związane z nadużywaniem 
środków przeczyszczających i moczopędnych: 

biegunka, duże występujące w krótkim czasie 
spadki masy ciała przebiegające z objawami 
odwodnienia.

Jakie są typy anoreksji i bulimi?
Rozróżniamy dwa typy anoreksji: typ ograni-
czający nie dochodzi do regularnych epizodów 
objadania się lub zachowań wydalających a 
podstawowym środkiem do celu jest dieta i typ 
żarłoczno – wydalający dochodzi do regu-
larnych epizodów objadania się lub zachowań 
wydalających.
Podobnie w bulimii rozróżniamy dwa typy: typ 
przeczyszczający w przebiegu epizodu żar-
łoczności dochodzi do regularnego prowoko-
wania wymiotów lub używania środków prze-
czyszczających i typ nie przeczyszczający 
w przebiegu epizodu głównymi zachowaniami 

kompensacyjnymi są poszczenie i intensywne 
ćwiczenia fizyczne bez regularnego prowoko-
wania wymiotów.
Jakie jest rokowanie w obu chorobach?
Rokowanie w anoreksji: wyzdrowienie   
40% - 70% pacjentów, częściowa poprawa 
5% - 40% pacjentów, przewlekły przebieg 
15% - 20% pacjentów. Kryterium wyzdrowie-
nia: masa ciała w granicach 85% - 95% masy 
należnej, regularne miesiączki. Do korzystnych 
czynników rokowniczych w anoreksji należą: 
wczesny okres zachorowania, szybkie rozpo-
częcie leczenia (do roku), dobra sytuacja ro-
dzinna, brak konieczności hospitalizacji, brak 
współistniejących zaburzeń psychicznych.
 Rokowania w bulimii: poprawa 30% - 80%, 
częste nawroty. Kryterium poprawy to zdol-
ność do kontrolowania odżywiania się bez na-
padów objadania i prowokowania wymiotów. 
Korzystne czynniki rokownicze w bulimii: brak 
współistniejących zaburzeń psychicznych, nie 
nadużywanie alkoholu i narkotyków, prawidło-
wa masa ciała przed zachorowaniem. Leczenie 
zaburzeń odżywiania jest indywidualne i holi-
styczne.

Podsumowanie
Okresem szczególne predysponującym do po-
jawienia się zaburzeń odżywiania jest okres 
młodzieńczy. Występuje w tym czasie duża 
aktywność hormonalna, intensywny rozwój fi-
zyczny, ale tez wzrost zainteresowań i rozwój 
myślenia abstrakcyjnego. Narasta proces in-
dywidualizacji i separacji. Niekiedy towarzyszą 
tym zmianom szczególne rozchwianie emocji. 
Pojawia się bunt przeciwko autorytetom takim 
jak: rodzina, szkoła, kościół. Uwaga koncen-
truje się na własnym wyglądzie i figurze. Bywa, 
że postrzeganie własnego ciała jest fałszywe, 
co prowadzi do zaniżenia własnej wartości i w 
konsekwencji do anoreksji i bulimii. Ogromny 
wpływ na kształtowanie współczesnej kultu-
ry i modelowanie wzorców osobowych mają 
media. Rozpowszechniony przez media oraz 
świat mody i reklamy ideał szczupłej sylwet-
ki ma istotne, ale nie decydujące znaczenie na 
występowanie anoreksji i bulimii w społeczeń-
stwie. Dopiero w połączeniu z innymi czynnika-
mi np. cechami indywidualnymi może stać się 
przyczyną rozwoju tych schorzeń
Literatura:
Martha Jablow Anoreksja, bulimia, otyłość. Poradnik 
dla rodziców. Gdańsk 2000r
Małgorzata Wąsik Anoreksja, bulimia. Jak rozpoznać 
zaburzenia odżywiania u nastolatków. ISBM Kraków 
2005r
Beata  Szurowska Anoreksja, bulimia śmiertelne 
sposoby na życie. PZWN Warszawa 2011r
Barbara Józefik, Malgorzata Wolska Anoreksja i buli-
mia u dzieci i młodzieży. Hachette 2009r
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Polskie Towarzystwo Pielegniarek 

Neurologicznych

Zjazd pielęgniarek neurologicznych połączony z Ogólnopolską Konferencją Nauko-
wo - Szkoleniową odbył się w Włocławku w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekono-
micznej. Jednodniowa konferencja pt. Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami ze 
schorzeniami układu nerwowego” była okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności 
związanych z opieką nad pacjentami neurologicznymi. Organizatorem Zjazdu i Kon-
ferencji był; Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE w Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu 
WSHE, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, Zakład Pielęgniarstwa 
Neurologii i Neurochirurgii CM w Bydgoszczy. 

Patronat honorowy konferencji pełnił prof. 
Stanisław Kunikowski 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Neurologicznych dr Mariola  
Skrzypek-Czerko przedstawiła uczestnikom 
zjazdu historię działalności PTPN, przypo-
mniała poprzednie cztery zjazdy i statut 
Towarzystwa. Przedstawiła również pro-
gram powołania sekcji pielęgniarek SM  
w ramach działalności Towarzystwa.

Dr Robert Ślusarz i dr Krystyna Jaracz w 
wykładzie inaugurującym przedstawili czaso-
pismo Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neuro-
chirurgiczne, którego Radę Naukową tworzą 
międzynarodowi eksperci. Pani dr K. Jaracz 
przedstawiła zasady publikacji prac nauko-
wych w czasopiśmie. 
Czasopismo ma na celu 
wzmocnienie pielęgniar-
stwa neurologicznego 
jako nauki. Czasopismo 
jest publikacja zaleca-
ną dla praktyki neurolo-
gicznej.

 Pierwsza część kon-
ferencji została po-
święcona problematyce 
pielęgniarskiej w neuro-
logii, zapotrzebowaniu 
na opiekę pielęgniarską 
w ostrej neurologii, wie-
dzy pacjentów na temat 
czynników ryzyka udaru 
mózgu.

Gościem honorowym konferencji był Pan 
prof. Aleksander Araszkiewicz, który wygło-
sił wykład na temat.’’ Zaburzenia somaty-
zacyjne i ból psychogenny - obraz kliniczny, 
diagnostyka i leczenie” wyjaśniając związek 
pomiędzy schorzeniem somatycznym a de-

presją. Na podstawie badań naukowych uza-
sadnił, że szczególną postacią zaburzeń so-
matyzujących jest ból psychogenny.

Druga sesja konferencji poświęcona była 
opiece interdyscyplinarnej nad pacjentami ze 
stwardnieniem rozsianym, ich jakością życia, 
nowoczesną terapią z perspektywy pielęgniar-
ki oraz współpracy z rodziną -jako ważnym ele-
mentem procesu leczenia i edukacji chorych  
z SM.

W kolejnych sesjach przedstawiono pro-
blematykę pielęgniarstwa w neuropediatrii, 
opiekę nad chorym z zaburzeniami neurolo-
gicznymi w opiece długoterminowej.

W trakcie całej Konferencji wielokrot-
nie podkreślano rolę i znaczenie edukacji 

zdrowotnej wobec chorych i ich opiekunów. 
Program konferencji dostarczył nam szero-
kiej wiedzy z zakresu neuropielęgniarstwa. 
Zjazd był okazją do spotkania znajomych, 
nawiązania nowych znajomości, wymiany 
doświadczeń zawodowych.

mgr Jolanta Dyla
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty

Relacja ze Zjazdu
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Podstawowe tryby stałej stymulacji serca  cz. II

licencjat piel.Beata Wilkoszyńska
dr Marcin Wilkoszyński 

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Tryb stymulacji DDD

Stymulacja DDD jest połączeniem stymulacji przedsionkowej i komorowej z zachowa-
niem naturalnej sekwencji pobudzania jam serca. W tym typie stymulacji, w zależności od 
własnej aktywności serca, może być stymulowany tylko przedsionek(tryb AAI), tylko komo-
ra(tryb VAT-stymulacja komory aktywowana własnym pobudzeniem przedsionkowym-do-
kładniej opisany poniżej), lub zarówno przedsionek jak i komora(tryb DDD). 

Implantacja rozrusznika DDD daje najwięcej możliwości programowania pracy zarówno 
przedsionka jak i komory. Niestety wiąże się to z koniecznością założenia dwóch elektrod, a 
co za tym idzie z możliwością większej ilości powikłań związanych z zabiegiem.

Zapis 1:Stymulacja DDD 60/min., unipolarna, skuteczna. Skuteczność stymulacji ko-
morowej jest dobrze widoczna w odprowadzeniu kończynowym(pasek 1) jak i wewnątrz-
sercowym, komorowym (pasek 2), 
natomiast patrząc na stymulację 
przedsionkową w odprowadzeniu koń-
czynowym, można mieć wątpliwości co 
do jej skuteczności(nie widać wyraźne-
go załamka P po piku stymulacyjnym). 
Analizując jednak odprowadzenie we-
wnątrzsercowe z przedsionka(pasek 
3) ewidentnie jest widoczne wychy-
lenie zapisu po piku stymulacyjnym, 
świadczące o pobudzeniu przedsionka-
(strzałka).

Zapis 2: Również stymulacja DDD 60/min. unipolarna, tym razem jednak stymulacja 
komory jest nieskuteczna. Po piku 
stymulacyjnym przedsionka wi-
doczna jest skuteczna stymulacja 
( zapis wewnątrzsercowy- pasek 
3), jednak po piku komorowym 
( strzałka) brak jest odpowiedzi 
komory( zarówno w odprowadze-
niu  kończynowym-pasek 1,jak 
i wewnątrzsercowym- pasek 2). 
Widoczny jest natomiast własny 
rytm zastępczy o częstości 30/
min.(gwiazdka).

Tryb stymulacji VDD/VAT

W trybie stymulacji VDD stymulowana jest wyłącznie komora. Czucie zachowane jest 
zarówno w komorze jak i przedsionku. Własne pobudzenie, które jest wyczuwane w przed-
sionku, inicjuje rozpoczęcie odliczania przez rozrusznik czasu przewodzenia przedsionkowo-
-komorowego, po którym(jeśli nie wystąpi własne, przewiedzione pobudzenie komorowe) 
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następuje stymulacja komory. Czas przewodzenie przedsionkowo-komorowego (tzw. AV de-
lay) jest programowalny. Jeśli w czasie AV delay rozrusznik wyczuje własne pobudzenie w 
komorze nie wyzwoli impulsu stymulacyjnego. 

Rozrusznik VDD może być implantowany jedynie pacjentom z izolowanym blokiem przed-
sionkowo-komorowym, którzy mają sprawny węzeł zatokowy. Korzyści z takiego stymulato-
ra to zachowanie „fizjologicznej” kolejności stymulacji(podobnie jak w rozruszniku DDD), ale 
bez konieczności implantowania dwóch elektrod. Elektroda w rozruszniku VDD jest umiesz-
czana w prawej komorze, jednak (w przeciwieństwie do zwykłej elektrody komorowej)  
w miejscu gdzie przechodzi przez prawy przedsionek („pływa” w nim i dotyka jego ściany), 
posiada pierścienie wyczuwające własne pobudzenia przedsionkowe. 

Rozruszniki VDD są obecnie coraz rzadziej implantowane z uwagi na negatywne skutki, 
przewyższające korzyści. Podczas samej implantacji takiej elektrody trzeba odpowiednio 
ułożyć ją w przedsionku, by uzyskać dobre parametry wyczuwania, co czasem stanowi kło-
pot. Z czasem położenie elektrody może ulec zmianie i wyczuwanie własnych przedsionków 
będzie nieprawidłowe lub w ogóle go nie będzie. Dochodzi wtedy do niezależnej, niezsyn-
chronizowanej z przedsionkami stymulacji komór. Taka sytuacja może doprowadzać okre-
sowo do jednoczasowego skurczu przedsionków i komór, co powoduje wystąpienie objawów 
tzw. zespołu stymulatorowego.

Kolejnym problemem może być w przyszłości potrzeba stymulacji przedsionkowej. Izo-
lowany blok przedsionkowo-komorowy bardzo często z czasem przestaje być „izolowany” 
i pojawiają się zaburzenia w pracy węzła zatokowego. Jeśli własny rytm zatokowy będzie 
wolniejszy, niż nastawiona minimalna częstość pracy rozrusznika, kolejność stymulacji VDD 
przestaje być „fizjologiczna”
I wreszcie usuwanie elektrody VDD jest o wiele trudniejsze, niż usuwanie zwykłej elektrody 
komorowej lub przedsionkowej.

Zapis 1: Rytm zatokowy miarowy o częstości 71/min. Po odczekaniu czasu AV delay (w 
tym przypadku 150ms) rozrusznik wysłał impuls do komory wywołując jej skurcz. Stało 
się tak dlatego, ponieważ stymulator 
w przeciągu AV delay nie wyczuł wła-
snego pobudzenia komorowego. Gdyby 
w ciągu tych 150ms wystąpiło własne 
pobudzenie komorowe, rozrusznik za-
blokowałby wysłanie impulsu komoro-
wego. Powyższy tryb stymulacji to wła-
śnie VDD a dokładniej VAT(stymulacja 
komory aktywowana własnym pobu-
dzeniem przedsionkowym).

Zapis 2: Stymulacja VAT-skuteczna. Widoczne są załamki P (strzałka) w odprowadzeniu 
kończynowym(pasek 1) jak i wewnątrzsercowym z przedsionka(pasek 2). Potwierdzeniem 

wyczucia przez stymulator wła-
snego pobudzenia przedsionko-
wego jest znacznik AS w kanale 
znaczników(pasek 4). Następnie, 
podobnie jak w poprzednim zapi-
sie, ponieważ nie wystąpiło własne 
pobudzenie komorowe w czasie 
do 150ms(AV delay), stymulator 
wysłał impuls do komory powodu-
jąc jej depolaryzację(gwiazdka w 
paskach 1,3 i 4).

Artykuł publikowany jest za zgodą Prezesa Zarządu wydawnictwa ”AKTIS” oraz Redaktora Naczelnego czasopisma 
„Lekarz Rodzinny”.
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Leczenie bólu pooperacyjnego

Ból to nieprzyjemne doznanie zmysłowe. Jest odczuciem które powstaje na podsta-
wie psychicznej interpretacji przez pacjenta zachodzących zjawisk.

Funkcją bólu jest rola ostrzegająco-ochron-
na. Ostrzega o zagrażającym uszkodzeniu tkanek, 
chorobie i wyzwala odpowiedź organizmu, której 
zadaniem jest ograniczenie skutków urazu. Jeżeli 
dojdzie do uszkodzenia tkanek, to w obwodowym 
i ośrodkowym układzie nerwowym są inicjowane 
zmiany charakteryzujące się bólem i nadwrażliwo-
ścią. Ból wymusza ograniczenie aktywności, inicjuje 
segmentarną i ponadsegmentarną odpowiedź OUN, 
która pomaga ustrojowi utrzymać homeostazę w 
okresie procesu patologicznego. 

Objawy: przyspieszenie rytmu serca,wzrost rzu-
tu serca, zwiększenie przepływu krwi w mózgu i 
mięśniach, przyspieszenie i pogłębienie oddechów.

Objawy te są przystosowaniem organizmu do 
działań o charakterze „walki lub ucieczki”. Jednak 
utrzymywanie się tych zmian przez dłuższy czas 
wpływa na występowanie powikłań np. niedokrwie-
nia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca, 
nadciśnienia tętniczego, zaostrzenia niewydolności 
krążenia niedodmy, zapaleń płuc i przewodu pokar-
mowego oraz niedrożności lub niedokrwienia jelit. 
Znacząco wzrasta ryzyko powikłań zakrzepowo-za-
torowych.

Bardzo istotne jest prawidłowo prowadzone po-
stępowanie przeciwbólowe. Brak leczenia bólu po-
woduje narastanie zmian patofizjologicznych, które 
mogą prowadzić do przekształcenia się bólu ostrego 
w ból przewlekły.

Ból pooperacyjny
Źródłem bólu pooperacyjnego są uszkodzone 

tkanki powierzchowne (skóra, tkanka podskórna, 
błony śluzowe), jak również struktury położone głę-
biej (mięśnie, powięzie, więzadła, okostna). Wiel-
kość i zasięg bólu pooperacyjnego zależy od kilku 
czynników: 

 rodzaju operacji, rodzaju znieczulenia, pozio-
mu endogennych opioidów, poziomu lęku pacjen-
ta, stopnia uświadomienia chorego, doświadczenia 
bólowe chorego,stan zdrowia pacjenta.Ból poope-
racyjny pojawia się gdy przestaje działać śródope-
racyjna analgezja. Jest najsilniejszy w pierwszej 
dobie po operacji.

Ocena bólu
Ocena natężenia bólu jest bardzo istotna w le-

czeniu bólu pooperacyjnego.
Natężenie bólu oceniamy w spoczynku jak i pod-

czas wykonywania ruchów w przedziale czasowym 
4–8 godzin. Metody oceny stopnia natężenia bólu 
muszą być dostosowane do wieku i stanu pacjen-
ta. Ocenia się nie tylko poziom bólu, ale też sku-
teczność stosowanych metod terapeutycznych.  

Najczęściej używanymi są skale opierające się na: 
słowach (skale słowne), liczbach (skale numerycz-
ne), linii (skala wzrokowo-analogowa), obrazkach 
(dla dzieci) – określającej na przykład wyraz twarzy.

U dzieci starszych i dorosłych używana jest 
10-punktowa skala numeryczna (NRS) – ocena 
bólu w skali liczbowej od 0 do 10. Prosimy chore-
go, żeby określił, jak silny odczuwa ból, wskazu-
jąc na odpowiednią cyfrę. 0 odpowiada określeniu: 
"wcale nie odczuwam bólu", a 10 – "najgorszy ból, 
jaki mogę sobie wyobrazić". NRS jest skalą o dużej 
czułości i rzetelności a także łatwą w stosowaniu. 
Monitorowanie stopnia natężenia bólu w okresie po-
operacyjnym oraz odnotowywanie w odpowiednich 
odstępach czasowych, pozwala na ocenę skutecz-
ności działania przeciwbólowego. 

Skala wzrokowo-analogowa (VAS - Visual 
Analogue Scale) różni się od skali (NRS) tym, że 
ma postać linijki a pacjent wskazuje palcem lub su-
wakiem nasilenie bólu.W zmodyfikowanej skali np 
w przypadku dzieci stosuje się rysunki twarzy gdzie 
brak bólu to uśmiechnięta twarz, a silny ból to wy-
krzywiona grymasem twarz.

lic.piel. Karina Wawros 
Specjalistka  pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki medycznej.  
Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytom

mgr Renata Mroczkowska
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Klinika 
i Katedra Wad Wrodzonych u Dzieci i Dorosłych.
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Skala Słowna (VRS - Verbal Rating Scale)
Jest opisową oceną bólu w postaci szeregu kolej-

no ustawionych cyfr, do których są dopisane okre-
śleniami natężenia bólu. Najczęściej stosowaną jest 
pięciostopniowa skala psychometryczna Likerta. Naj-
większą wadą tej skali jest niejednoznaczność okre-
śleń nasilenia bólu, pacjenci często mają trudność z 
przyporządkowaniem określeń do odczucia bólu. 
Leczenie bólu

Drabina analgetyczna to definiowany przez 
WHO schemat stosowania leków przeciwbólowych 
Wyróżnia się 3 stopnie drabiny:

 I analgetyki nieopioidowe,
 II słaby opioid,
 III silny opioid.. 
Obecnie uważa się, iż ból pooperacyjny jest nie-

właściwie leczony u ponad połowy pacjentów. Przy-
czyny tego problemu są bardzo złożone. Najczęściej 
jest to niewystarczająca wiedza o terapii bólu czy 
problemy organizacyjne. Prawidłowo działający ze-
spół leczenia bólu zapewnia pacjentom stałą opie-
kę, monitorowanie i podaż odpowiednich leków.

Ból pooperacyjny stanowi podstawową obawę 
przedoperacyjną u większości pacjentów. Jego sku-
teczne uśmierzanie prowadzi do uzyskania lepszego 
poziomu satysfakcji pacjenta. Ponadto prawidłowe 
leczenie skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu  
i koszty leczenia.

Leczenie bólu pooperacyjnego opiera się na 
trzech głównych zasadach terapeutycznych:
1. Analgezji multimodalnej, czyli stosowaniu kil-

ku leków przeciwbólowych (skojarzona farmako-
terapia), łącznie z wybranymi technikami znie-
czulenia regionalnego

2. Techniki znieczulenia regionalnego.
3. Stosowanie analgetyków, których siła działa-

nia jest proporcjonalna do podanej dawki leku 
przeciwbólowego. Dobór leku oraz jego postaci 
zależy od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, czasu 
leczenia, ryzyka użycia danego farmaceutyku, 
chorób współistniejących 

Nieopioidowe leki przeciwbólowe
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
NLPZ nie powodują depresji ośrodka oddecho-

wego, sedacji, nie spowolniają motoryki przewodu 
pokarmowego. Oprócz efektu przeciwbólowego, 
wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwgorącz-
kowe. Są stosowane w monoterapii, jak i w połącze-
niu z paracetamolem i/lub opioidem. Zastosowanie 
NLPZ jako leków wspomagających terapię opioidami 
pozwala na zredukowanie dawek tych ostatnich, co 
pozwala zmniejszyć częstość występowania działań 
niepożądanych. 

Leki te w skojarzeniu z innymi środkami nefro-
toksycznymi, np. diuretykami, inhibitorami enzymu 
konwertującego angiotensynę, antagonistami re-
ceptora AT1 i antybiotykami aminoglikozydowymi, 
są bardzo niebezpieczne dla nerek. Hepatotoksycz-
ność NLPZ w przypadku krótkotrwałego stosowania 
- nie jest istotnym problemem.

Metamizol
Metamizol (Pyralgin) należy do grupy pochod-

nych pirazolonu; wykazuje silne działanie prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz zmniejszające 
napięcie mięśni gładkich. Znajduje także zastoso-
wanie w leczeniu bólów migrenowych i bólów no-
wotworowych.

W leczeniu bólu pooperacyjnego metamizol sto-
sowany jest głównie dożylnie. Może być też stoso-
wany doustnie, domięśniowo i doodbytniczo Pod-
czas długotrwałego stosowania zaleca się kontrolę 
morfologię krwi obwodowej. 

Paracetamol
Paracetamol jest nieopioidowym lekiem przeciw-

bólowym o działaniu przeciwgorączkowym. Stoso-
wany jest zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu 
z NLPZ czy ze słabymi opioidami. Badania klinicz-
ne potwierdzają wysoką skuteczność przeciwbólo-
wą. We wczesnym okresie pooperacyjnym podanie 
paracetamolu droga doustną wykazuje znaczną 
zmienność osobniczą w jego wchłanianiu, spowodo-
waną opóźnionym opróżnianiem żołądka. 

Opioidowe leki przeciwbólowe
Opioidy to związki pochodzenia roślinnego, pół-

syntetycznego lub syntetycznego o dużej aktyw-
ności i swoistości farmakologicznej. Stanowią pod-
stawową grupę leków stosowanych w leczeniu bólu 
pooperacyjnego. Działanie przeciwbólowe opioidów 
związane jest z oddziaływaniem na receptory opio-
idowe zlokalizowane w OUN.

Opioidy łagodzą ból nie wpływając na inne wra-
żenia zmysłowe, takie jak dotyk, odczuwanie wibra-
cji, wzrok czy słuch. Drogi podawania opioidowych 
leków przeciwbólowych :dożylna, domięśniowa, 
podskórna, dokanałowa, podjęzykowa, doustna  
i doodbytnicza.

W zwalczaniu bólu we wczesnym okresie poope-
racyjnym opioidowe leki przeciwbólowe najczęściej 
podawane są droga dożylną. Zaletą jest szybki po-
czątek działania oraz niewielkie różnice we wchła-
nianiu i dostępności biologicznej a także możliwość 
indywidualnego dawkowania. 

Ryzyko podawania droga dożylną stanowi depre-
sja oddechowa i nadmierna sedacja.

Domięśniowe podawanie opioidów w leczeniu bólu 
pooperacyjnego nie zapewnia właściwego poziomu 
analgezji. Wadą tej metody jest wolniejszy początek 
działania w porównaniu z podaniem dożylnym. 

Techniki znieczulenia regionalnego
W okresie okołooperacyjnym można wykorzy-

stać techniki znieczulenia regionalnego.
Odpowiednio dobrane techniki blokad centralne-

go i obwodowego układu nerwowego, umożliwiają 
skuteczne uśmierzanie bólu. Pozwalają na szybsze 
usprawnianie pacjenta 

i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe 

zmniejsza częstość występowania pooperacyjnych 
powikłań płucnych i skraca czas trwania niedrożno-
ści porażennej po zabiegach na jamie brzusznej.

PCA - analgezja sterowana przez chorego 
(patient controlled analgesia). 

Podczas analgezji metodą PCA pacjent sam uru-
chamia mechanizm dozujący, gdy zaczyna odczu-
wać ból (strzykawka automatyczna sterowana mi-
kroprocesorem) znajdujący się w zasięgu jego ręki. 
Otrzymuje dawkę leku wcześniej zaprogramowaną 
a układ zabezpieczający aktywuje czasową blokadę 
mechanizmu dozującego, który pozostanie nieczyn-
ny (pomimo prób jego włączenia przez chorego) aż 
do zakończenia okresu refrakcji. Zapobiega to moż-
liwości przedawkowania leków. 

Literatura u autorek
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W Punktach Dietetycznch Naturhouse można skorzystać z pomocy dietetyka, który udzieli 
specjalistycznych konsultacji, przeprowadzi dokładne pomiary ciała i dobierze plan diety dopasowany do 
indywidualnych potrzeb  każdego klienta.   
 Firma Naturhouse  należy do międzynarodowej  grupy, będącej ekspertem w dziedzinie dietetyki 
i reedukacji żywieniowej. Jego innowacyjna koncepcja opiera się na współpracy z osobistym dietetykiem, 
który dobiera indywidualny plan dietetyczny wspierając go suplementami.  

Podczas pierwszej wizyty w  naszych Centrach, dietetyk przeprowadzi dokładny wywiad z osobą, 
która zmaga się z nadmiernymi kilogramami, wykona specjalistyczne pomiary ciała,  sprawdzi zawartości 
tkanki tłuszczowej oraz wody metabolicznej w organizmie. Dopiero na tej podstawie specjalista określi 
przyczyny nadwagi i dobierze kurację odchudzającą, dopasowaną do indywidualnych potrzeb organizmu. 
Następnie, na cotygodniowych wizytach będzie na bieżąco kontrolował przebieg diety, udzielał wskazówek, 
a przede wszystkim motywował do dalszej pracy.  

Pomoc specjalisty obejmuje również etap stabilizacji, czyli okres po zakończeniu diety, kiedy 
niezbędne jest utrzymanie wagi i uniknięcie efektu jojo. Problemy z nadwagą to niejedyny powód, dla 
którego warto skorzystać z konsultacji dietetyka. Specjalista z Naturhouse pomoże również osobom, które z 
rożnych powodów „nie do końca dobrze czują się w swojej skórze” – kobietom po okresie ciąży lub w trakcie 
menopauzy, a także osobom, które z uwagi na stresujący tryb życia mają trudności z komponowaniem 
zdrowej diety. Rolą naszych specjalistów jest przede wszystkim przekazywanie zasad prawidłowego 
odżywania, które wprowadzone na stałe spowodują, że problemy z wagą i wyglądem skóry nie będą 
powracały.  

Rozmowa z dietetykiem pozwoli zrozumieć jak wiele korzyści  można osiągnąć poznając potrzeby 
żywieniowych naszego organizmu. Dzięki pomocy specjalisty dietetyka możemy wspomóc leczenie nie tylko 
nadwagi, ale również wielu innych chorób. Dieta jest stałym elementem  terapii  chorób przewlekłych, takich 
jak np.: choroba wieńcowa, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia i zaburzenia 
gospodarki lipidowej, osteoporoza. 

-W trakcie naszych kuracji każdego traktujemy indywidualnie. Ze względu na różne źródła nadwagi 
lub problemów zdrowotnych, każda dieta powinna być indywidualnie dobrana i opracowana przez 
specjalistę –  twierdzą zgodnie dietetycy Naturhouse. 
 Wizyta u dietetyka może być także okazją do poprawy sylwetki jeszcze przed nadejściem lata. Jeżeli 
pomyślimy o odchudzaniu już dziś, będziemy pięknie wyglądać latem na plaży. 
 

           Będziemy pięknie wyglądać nie tylko tego lata, ale długie lata !!! 
 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.naturhouse-polska.pl 
lub pod numerem infolinii 801 11 12 13 

 

 
 

Zadzwoń i umów się na bezpłatną wizytę w jednym z wymienionych Centrów Naturhouse: 
 

 Będzin ul. Piłsudskiego 4, tel. 791 245 004 
 Bytom ul. Dworcowa 19, tel. 32 389 10 00 
 Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 9, tel. 32 261 50 02, kom. 533 500 807 
 Gliwice ul. Bytomska 8, tel. 32 331 50 14, kom. 531 271 522  
 Mysłowice Rynek 23, tel. 32 73 37 006, kom. 506 303 580 
 Piekary Śląskie ul. Karola Miarki 23, tel. 32 287 60 86, kom. 606 655 430 
 Pszczyna ul. Rymarska 1, tel. 32 793 58 70, kom. 882 146 626 
 Wodzisław Śląski ul. Zamkowa 1B Mały Rynek, tel. 32 419 83 74, kom. 501 203 704 

Naturhouse odchudza 
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SPOTKANIE SENIOREK PIELĘGNIARSTWA 

Spotkanie Noworoczne Seniorek pielęgniarstwa oraz członkiń Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego z województwa śląskiego, odbyło się 30 stycznia 
b.r. w Ośrodku Szkoleniowym OIPiP w Łaziskach Górnych. 

Przybyłych gości przywitały przewodnicząca OIPiP - dr Mariola Bartusek i przewod-
nicząca ZO PTP w Katowicach mgr Krystyna  
Klimaszewska.

Z pośród znakomitych, wieloletnich działaczy 
PTP oraz zasłużonych pielęgniarek wojewódz-
twa śląskiego w spotkaniu uczestniczyły dr Maria  
Trzeciak, dr Maria Kosińska, mgr Krystyna  
Czardybon, którym wręczono monografię pod re-
dakcją dr Grażyny Franek i mgr Anety Trzcińskiej 
pt. „56 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w województwie śląskim 1957-2013”. Przy akom-
paniamencie muzyki pana Stanisława Wróbla, 
goście bawili się wyśmienicie. Uczestniczki spo-
tkania mogły wysłuchać wykładu na temat zdro-
wotnych właściwości miodu i pyłku kwiatowego 
oraz nabyć na miejscu miody prosto z pasieki. 
Chętni zakupili piękną biżuterię z barwionej ży-
wicy, natomiast szwedzka firma Oriflame, która 
jest obecna na polskim rynku od 1990 roku, bez-
płatnie przeprowadziła zabiegi pielęgnacyjne dla 
seniorek spotkania.

Uroczystość przebiegała w miłej i karnawałowej atmosferze, dzięki Pani Krystynie-
Grzegorczyk, która co roku pamięta o osobach, nieczynnych zawodowo, lecz w pełni  
w dalszym ciągu identyfikujących się z zawodem, które wspierają i aktywnie uczestniczą 
we wszelkich przedsięwzięciach pielęgniarskich.

Uczestniczka spotkania  
 Sylwia Krybus
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„Gdyby tak można było cofnąć czas. 
Gdyby tak można było rozmawiać z tobą. Gdybyśmy  
 zrozumieli Cię. Być może Twoje serce pokonało by 
 tę ciężką próbę. Pozostaje nam tylko zapewnić Cię, 
że będziesz w naszych sercach na zawsze”

Dnia 25 listopada 2013 roku odeszła od nas 
na wieczny spoczynek  

Pielęgniarka Anna Śpiołek –Curyło. 
Wyrazy współczucia dla najbliższych składa  

Personel Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego 
 oraz Pełnomocnik ORPiP

Bliscy naszemu sercu pozostają zawsze z nami…

Z żalem pożegnaliśmy Naszą Koleżankę  
Pielęgniarkę Lucynę Płonka.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłej,  
Najbliższym i Przyjaciołom składają Pielęgniarki, 

 Lekarze i Personel Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach   

”Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym- matką”

 Łącząc się w głębokim żalu i smutku 
 z powodu śmierci  Mamy

 Koleżance Bożenie Eksner
 najszczersze wyrazy współczucia  

składa Pielęgniarka Naczelna  wraz 
z całym zespołem pielęgniarskim SPSK-M ŚUM

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
 z powodu śmierci  Taty 

dla  Pani Grażyny Piątek składają Koleżanki
 z Oddziału Geriatrii wraz z Pełnomocnikiem ORPiP

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

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci  Mamy 

dla  Pani Anny Maciejewskiej składają 
Koleżanki z Oddziału Rehabilitacji 

Neurologicznej wraz z Pełnomocnikiem ORPiP
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...”

Wyrazy szczerego współczucia po stracie Taty 
Pielęgniarce Oddziałowej  Halinie Wilczyńskiej  

składają Pielęgniarka Naczelna  
z Zespołem Pielęgniarskim i Położniczym

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

„Wiem że nic nie ukoi Twojego bólu i smutku.
Sercem jesteśmy z  Tobą”

Wyrazy współczucia dla pielęgniarki Oddziałowej 
 Oddziału Psychiatrii II Lidii Góralczyk  

z powodu śmierci Ojca składają Pielęgniarki  
II Oddziału Psychiatrii w Katowicach.

kondo l e n c j e

Z żalem pożegnaliśmy
Naszego Kolegę  Tomasza Górczaka

wyrazy szczerego współczucia 
rodzinie Zmarłego, najbliższym i przyjaciołom składają 

Pielęgniarki Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji-
,,Repty” 

 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
Pełnomocnik ORPIP
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Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Bożeny Eksner Pielęgniarki Oddziałowej 

Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej,  
Naczyniowej i Transplantacyjnej 

z powodu śmierci Matki 
składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem 

pielęgniarek Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej 
i Transplantacyjnej SPSK- M SUM w Katowicach  

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

  Koleżance Barbarze Moczarskiej  
  wyrazy szczerego współczucia 

  z powodu śmierci Mamy 
  składają Koleżanki z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  

  w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Naszej Koleżance Iwonie Kosiba 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Mamy składają 
Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP,

Personel Sterylizatorni oraz Pielęgniarki  
i Położne WSP S.A. w Tarnowskich Górach 

Wyrazy współczucia dla Pielęgniarki Oddziałowej  
Oddziału Psychiatrii II Lidii Góralczyk  

z powodu śmierci Ojca składa  
Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki  

Oddziałowe Centrum Psychiatrii  w Katowicach 

Pielęgniarce Barbarze Mierny wyrazy  
szczerego współczucia 
z powodu śmierci Ojca  

składa Naczelna Pielęgniarka 
oraz Pielęgniarki Oddziału Psychiatrii 
IV Centrum Psychiatrii w Katowicach 

kondo l e n c j e

„Bliscy sercu zawsze pozostają w pamięci
”Koleżance Beacie Augustowskiej

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Taty składają 

 Współpracownicy oraz Dyrekcja NZOZ 
Caritas Diecezji Gliwickiej

Wyrazy szczerego współczucia 
 z powodu śmierci Ojca 

Koleżance Katarzynie Hat
składają Pielęgniarki Klinicznego Oddziału  

Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej
Onkologicznei i Rekonstrukcyjnej  

w Centrum Urazowym w Sosnowcu

Nie odchodzi  ten, kto pozostaje w sercach bliskich
Pielęgniarce Oddziałowej
Danucie Kaczmarczyk

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci  Taty

składają Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
Pełnomocnik OIPIP  oraz wszystkie  

Pielęgniarki  i personel  medyczny
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji,, Repty”

w Tarnowskich Górach

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Ewy Fent

z powodu śmierci Męża
składają Pielęgniarki i Położne  

NZOZ "Śródmieście" w Tarnowskich Górach
wraz z Pełnomocnikiem OIPiP
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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:

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


