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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń październik 2014

1 października Posiedzenie Rady SOW NFZ

2 października

 Inauguracja Roku Akademickiego 
Wyższa Szkoła Medyczna w So-
snowcu

3  października
 Inauguracja Roku Akademickiego 
SUM w Katowicach

7 października
Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli

8 października Posiedzenie Prezydium ORPIP

8 października  Posiedzenie Komisji Kształcenia 

9 października posiedzenie Rady SOW NFZ

9 października 

Konferencja „Zmagania i dylema-
ty dzisiejszych pielęgniarek nefro-
logicznych” organizowana przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa nefro-
logicznego przy ORPIP w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach Górnych

13 
października

 Posiedzenie Komisji Socjalnej

14 
października 

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa kardiologicznego 

14 
października 

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa diabetologicznego

17 paź-
dziernika

 Spotkanie Kadry Zarządzającej w 
Ośrodku Kształcenia w Łaziskach 
Górnych  

29 
października 

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa operacyjnego

29
października 

Posiedzenie ORPIP

 Jesień 
w Goczałkowicach

             
Wszystko tu piękne, jak na obrazku
namalowanym w słonecznym brzasku,
lecz przed „Galerią” foteli już brak
i rzadko kiedy zaśpiewał ptak,
za to przejmująco kraczą wrony,
które drzew starych obsiadły korony.
Częściej też  ranki budzą się mgliście
i z drzew spadają ostatnie liście .
Na szczęście słońca jest jeszcze wiele
bo „babie lato” wszędzie się ściele,
a w iglaków soczystej zieleni
wzmacnia się urok barwnej jesieni,
która króluje też nad stawami.
Byłam tam wtedy z mymi rymami,
które utrwalić chciały bezwietrzną
goczałkowicką jesień bajeczną

 
Ewa  Willaume - Pielka
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Pokonać przeciwnika jego własną bronią…
 

Pielęgniarstwo XXI wieku zagląda do drzwi pielęgniarstwa nefrologicznego. Po raz 
pierwszy Zespół ds. Pielęgniarstwa Nefrologicznego działającego przy Okręgowej 

Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zaprasza  na uroczyste spotkanie poświę-
cone zmaganiom i dylematom dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych. Bardzo ważna 
jest edukacja oraz wzmacnianie swojej pozycji zawodowej poprzez zdobytą wiedzę, 
potrzebnej mnie jako pielęgniarce, ale także potrzebnej mojemu  pacjentowi. Wiedza 
równa się świadomość, a świadomość to bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo to także umiejętność komunikowania się z ludźmi. Po raz kolejny za-
praszamy do udziału w szkoleniach z zakresu komunikacji. Tym razem zapraszamy do 
naszego Ośrodka w Łaziskach koleżanki i kolegów prowadzących działalność gospodar-
czą w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich i położniczych. Sektor 
ochrony zdrowia oferuje nam trudny rynek usług z monopolistycznym finansowaniem. 
Dlatego też komunikacja, która wspiera nas w naszych działaniach jest nie tylko przy-
datna jako skuteczne narzędzie, ale w obecnych czasach na rynku usług medycznych 
staje się po prostu nieodzowna. Pozwala nie tylko bezkompromisowo załatwiać sprawy 
bieżące, ale i utrzymać się na rynku. 

Wartość komunikacji jako jednego z kluczowych narzędzi współczesnej gospodar-
ki była też wyraźnie podkreślana podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, który w dniach 22 – 25 września 2014 r. odbył się w Katowicach.

I na koniec kilka spraw bieżących:  liczne spotkania, także i te, które wskazują na 
intensywny rozwój podmiotów leczniczych w regionie, są podsumowaniem wykonanych 
inwestycji, chwilą podziękowania dla zaangażowania pracowników, ale i wyrazem inte-
gracji personelu w ogóle. 

Serdecznie dziękuję naszym Koleżankom i Kolegom za aktywny wkład w rozwój i pro-
mocję placówek, ale przypominam też kierownikom, jak ważna jest w tym ich rola. Bez 
personelu identyfikującego się z placówką, personelu współpracującego - nie wykonamy 
żadnego zadania. 

Tylko ten, kto inwestuje w personel będzie odnosił sukcesy. 

 

Z pozdrowieniami

Mariola Bartusek
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Kalendarium wrzesień 2014
8 września Posiedzenie Komisji Socjalnej

8  września
Otwarcie kursu RKO w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje i umiejętno-
ści samozatrudnionych z branży medycznej” w Ośrodku Kształcenia OIPIP 
w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek 

9 września Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli 

9 września

Uroczyste otwarcie nowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Ośrodka 
Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i chorobie” w Rudzie Sl. Udział wzię-
li Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś, Sekretarz ORPIP 
Bartosz Szczudłowski

9 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

9 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego

10 września Posiedzenie Komisji Kształcenia

10 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego 

12 września Uroczyste obchody 200-lecia Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilcho-
wicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek 

15  września

Prezentacja zakończonej inwestycji „Przebudowa Oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni WSS nr 2 w Jastrzębiu. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek  oraz Wiceprzewod-
nicząca ORPiP Joanna Kuźnik

16-17 
września Posiedzenie NRPIP

16 września Spotkanie Zespołu ds. położnych 

17 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

19 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego 

20 września Uroczyste obchody Święta Lekarzy Weterynarii w Górnośląskim Parku Et-
nograficznym. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek 

22 września Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek 

22 września

Konferencja  wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej do Szpitala 
Specjalistycznego im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Udział wziął Se-
kretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Aleksandra Liszka, Członek Okręgowego Sądu Aurelia Matusiak

22 września

Egzamin kursu RKO w ramach projektu ”Wyższe kwalifikacje i umiejętno-
ści samozatrudnionych w branży medycznej” w Ośrodku Kształcenia OIPiP 
w Łaziskach Górnych udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek  
oraz  Koordynator Projektu Beata Ochocka

22-25
września

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział wzięła Prze-
wodnicząca ORPiP Mariola Bartusek 

24 września Posiedzenie ORPIP

25-26 
września

Konferencja „Leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja osób po udarze mó-
zgu” organizowana przez GCR Repty, udział wzięli Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek , Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski oraz Członkowie 
ORPiP Grażyna Morawska i Jolanta Dyla

26 września

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej części Klinicznego Oddziału Kardio-
logii wraz z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni 
Hemodynamiki Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Udział  wzięła Prze-
wodnicząca ORPiP Mariola Bartusek 

26 września
Uroczyste obchody 40-lecia Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz 
SPSK CSK w Katowicach. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP  
Czesława Brylak-Kozdraś
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 24 września 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

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

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

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

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
• wskazania członka Komisji Bioetycznej SUM w Katowicach,
• zmiany przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze  

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych,
• odwołania pełnomocnego przedstawiciela ORPiP w Katowicach,
• powołania pełnomocnego przedstawiciela ORPiP w Katowicach,
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela ORPiP 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 pielęgniarki 

• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego,
• ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-

łożnych w Katowicach zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 9001:2008,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego 
• refundacji kosztów kształcenia,
• udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego,
• wyrażenia zgody na wydanie kalendarzy „Położna 2015”,
• pokrycia kosztów udziału w konferencji „Kardiologia prewencyjna 2014 – wytyczne, wąt-

pliwości, gorące tematy”,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej dla członków OIPiP w Katowi-

cach w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 23 lipca 2014.

Podjęto stanowisko w sprawie zasad kontraktowania przez NFZ świadczeń medycznych  
w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
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Stanowisko Nr 1/2014
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie zasad kontraktowania przez NFZ świadczeń medycznych w ramach pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach popiera protest pielęgniarek świadczących 
opiekę medyczną w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej, które złożyły odwołania do 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Przyjęte przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasady kontraktowania 
świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej, w których najistotniejszym 
kryterium jest najniższa cena oraz dodatkowe punktowanie z tytułu posiadania certyfikatu ISO 
dla wszystkich podmiotów, w tym również jednoosobowych i grupowych praktyk pielęgniarek, 
stało się przyczyną utraty kontraktów przez wiele podmiotów, które dotychczas zabezpieczały 
świadczenia pielęgniarskie w ramach opieki długoterminowej. 

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbiera wiele sygnałów od pielęgniarek 
sprawujących dotychczasową opiekę nad pacjentami, iż pozostali oni bez opieki, a pielęgniarki, 
które świadczyły dotychczas usługi w ramach opieki długoterminowej wydatkowały znaczne 
środki  finansowe na zakup sprzętu, który służy do pielęgnacji.

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach stoi na stanowisku, iż Śląski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia powinien ponownie rozpisać konkurs ofert na 
świadczenia pielęgniarskie w ramach opieki długoterminowej.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCA

Bartosz Szczudłowski Mariola Bartusek

Konkursy Wrzesień 2014
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba 
w Piekarach Sląskich
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału IV Urazów i Schorzeń Kręgosłupa 
i Paraplegii Urazowej Aniela Pietryga
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Urazowo-Ortopedycznego 
z Pododdziałem Artroskopii i Chirurgii Kolana  Anna Kowalska

SP Szpital Kliniczny nr 7 SUM w Katowicach 
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu   Jolanta Żak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Reumatologii Lucyna Dębińska

Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Irena Pardubicka

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 
s. p. z. o. z. w Katowicach Ligocie
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii  Małgorzata Skotarska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologii Małgorzata Kuźmińska

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, realizacji  
zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
z dnia 6 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla 
funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ OBJĘTEJ 
OCHRONĄ PRZEWIDZIANĄ 

DLA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W PRZYPADKU AGRESYWNEGO 
ZACHOWANIA PACJENTA / RODZINY

Procedura dotyczy zasad postępowania pielęgniarki, położnej w przypadku zachowania 
osoby agresywnej podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udziela-
niu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 ustawy  
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z 
późn. zm.) korzystających z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zgodnie  
z art. 11 ust 2 ww. ustawy. 

CEL 

Zapewnienie ochrony pielęgniarkom i 
położnym, stworzenie bezpiecznych warunków 
pracy oraz prawidłowe i niezakłócone 
wykonywanie przez nich obowiązków 
służbowych podczas oraz w związku z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych wobec 
pacjenta.

OKREŚLENIE POJĘĆ 

Agresja  [łac.  aggressio  ‘napaść’,‘natar-
cie’],  psychol.  działanie (fizyczne, słowne,) 
zmierzające do spowodowania szkody, wy-
rządzenia krzywdy fizycznej lub psychicznej, 
skierowane na inną osobę, także zamiar ta-
kiego działania lub względnie trwała tenden-
cja do takich działań.

Agresja fizyczna – atak skierowany na 
inną osobę, w którym atakujący posługuje się 
określonymi częściami ciała lub narzędziami 
przyjmującym formę uderzenia, potrącenia, 
kopnięcia, pobicia itp. powodującym zadanie 
bólu lub uszkodzenia ciała.

Agresja słowna (werbalna) – posługiwa-
nie się sformułowaniami werbalnymi, szko-
dliwymi dla atakowanej osoby, wywołując w 
niej strach, poczucie krzywdy lub odrzucenie 
emocjonalne.

Pobudzenie – to stan psychicznego pod-
niecenia i wzmożonej aktywności.

Osoba agresywna – pacjent, rodzina pa-
cjenta, opiekun itp.

Naruszenie nietykalności cielesnej - to 
każda umyślna czynność osoby agresywnej 
oddziałująca na ciało pielęgniarki, położnej, 
która nie jest przez nią akceptowana. Każde 
bezprawne dotknięcie, upokorzenie lub inny 
krzywdzący kontakt fizyczny (umyślne spra-
wienie bólu np. kopnięcie, szarpanie za włosy, 
spoliczkowanie, popchnięcie itp.) lub czynno-
ści, które są dla niej obraźliwe, krzywdzące, 
kłopotliwe. 

Czynna napaść – każde działanie zmierza-
jące bezpośrednio do naruszenia nietykalności 
cielesnej i wyrządzenia w ten sposób dolegli-
wości fizycznej. Staje się więc przestępstwem 
dokonanym w chwili przedsięwzięcia działania 
zmierzającego bezpośrednio do naruszenia 
nietykalności cielesnej, które w rzeczywistości 
nie musi nastąpić.

Znieważenie – to każde zachowanie oso-
by agresywnej, uwłaczające godności osobi-
stej pielęgniarki, położnej, stanowiące prze-
jaw lekceważenia, pogardy, mające obelżywy, 
obraźliwy charakter (obraźliwe słowa, gesty). 
W praktyce jest to używanie w stosunku do 
pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, po-
wszechnie uznanych za obelżywe, gesty. 

OPIS ZASAD ZASTOSOWANIA PROCEDURY 

Warunki:

• Objęcie pielęgniarki i położnej szcze-
gólną ochroną przewidzianą dla funk-
cjonariusza publicznego możliwe jest 

NaczelNa Rada INfoRmuje
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dopiero po zaistnieniu przesłanek za-
wartych w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 
5 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lip-
ca 2011r. o zawodach pielęgniarki  
i położnej, które muszą wystąpić pod-
czas i w związku z wykonywaniem 
przez pielęgniarkę, położną wskazanych 
w ww. przepisach prawnych czynności. 

• Zaistnienie zdarzenia „podczas i w 
związku” z wykonywaniem przez pie-
lęgniarkę, położną świadczenia zdrowot-
nego oznacza zbieżność czasową i miej-
scową zachowania osoby agresywnej i 
wykonywania obowiązków służbowych 
przez funkcjonariusza publicznego nie-
zależnie od miejsca pracy i formy za-
trudnienia.

• Pełnienie obowiązków służbowych przez 
pielęgniarkę i położną może mieć miejsce 
również poza godzinami pracy, jeśli w tym 
czasie podejmuje czynności związane  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
jednak musi zaistnieć związek czaso-
wo – przyczynowy pomiędzy zaistnia-
łym zdarzeniem a udzielanym rodzajem 
świadczeń. 

• W świetle art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  
i położnej, pielęgniarka i położna wyko-
nująca czynności, o których mowa poni-
żej jest traktowana w taki sposób przez 
prawo, w jaki sposób kodeks karny trak-
tuje funkcjonariuszy publicznych. Na 
przykład: naruszenie jej nietykalności 
cielesnej, zniewaga czy czynna napaść 
na nią będzie kwalifikowana jako prze-
stępstwo, o którym mowa w przepisach 
kodeksu karnego. 

Przesłanki:

1. Ochrona prawna przysługująca pie-
lęgniarce objętej ochroną przewidzianą 
dla funkcjonariusza publicznego podczas 
wykonywania czynności zawodowych 
polegających na:

• rozpoznawaniu warunków i potrzeb 
zdrowotnych pacjenta;

• rozpoznawaniu problemów pielęgnacyj-
nych pacjenta;

• planowaniu i sprawowaniu opieki pielę-
gnacyjnej nad pacjentem;

• samodzielnym udzielaniu w określonym 
zakresie świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych oraz medycznych czynności 
ratunkowych;

• realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

2. Ochrona prawna przysługująca po-
łożnej objętej ochroną przewidzianą dla 
funkcjonariusza publicznego podczas 
wykonywania czynności zawodowych 
polegających na:

• rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opie-
ki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjo-
logicznej, a także prowadzeniu w okre-
ślonym zakresie badań niezbędnych  
w monitorowaniu ciąży fizjologicznej

• kierowaniu na badania konieczne do jak 
najwcześniejszego rozpoznania ciąży 
wysokiego ryzyka;

• prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz 
monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 
aparatury medycznej;

• przyjmowaniu porodów naturalnych, w 
przypadku konieczności także z nacię-
ciem krocza, a w przypadkach nagłych 
także porodu z położenia miednicowego;

• podejmowaniu koniecznych działań w 
sytuacjach nagłych, do czasu przybycia 
lekarza, w tym ręcznego wydobycia ło-
żyska, a w razie potrzeby ręcznego zba-
dania macicy;

•  sprawowaniu opieki nad matką i nowo-
rodkiem oraz monitorowaniu przebiegu 
okresu poporodowego;

• badaniu noworodków i opiece nad nimi 
oraz podejmowaniu w razie potrzeby 
wszelkich niezbędnych działań, w tym 
natychmiastowej reanimacji; 

•  realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

• samodzielnym udzielaniu w określonym 
zakresie świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabili-
tacyjnych.

  

NaczelNa Rada INfoRmuje
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PIELĘ-
GNIARKI, POŁOŻNEJ 

1. W przypadku agresywnych zachowań 
ze strony osoby agresywnej, pielę-
gniarka, położna podejmuje działania 
w zakresie:

a. wyciszenia agresji poprzez rozmowę w 
celu wyjaśnienia powodu jej powstania,

b. zachowania bezpiecznej odległości 
wobec osoby agresywnej,

c. informowania ww. osoby o przysługującej 
pielęgniarce, położnej ochronie prawnej 
przewidzianej dla funkcjonariusza 
publicznego i konsekwencjach prawnych 
z tym związanych,

2. W przypadku zaistnienia zachowań, 
jakich dopuściła się osoba agresywna 
wobec funkcjonariusza publicznego 
należy:

a. w przypadku zaistnienia przesłanek 
przestępstwa zawiadomić organa 
ścigania składając zawiadomienie 
stanowiące załącznik nr 1 o przestępstwie 
uwzględniając:

• okoliczności ze wskazaniem, że 
do zdarzenia doszło w czasie  
i w związku z wykonywaniem 
czynności służbowych podczas 
udzielania świadczeń zdrowotnych,

• wskazać w trakcie, jakich czynności 
(udzielanego świadczenia) doszło do 
zdarzenia,

b. odnotować powyższy fakt w 
obowiązującej dokumentacji medycznej, 
uwzględniając, powyższe przesłanki,

c. wskazać świadków zdarzenia, jeśli to 
możliwe z imienia i nazwiska,

d. poinformować niezwłocznie kierownika 
oddziału / placówki, lekarza dyżurnego, 
przełożonego o zaistniałej sytuacji,

e. w przypadku doznanych obrażeń 
przez pielęgniarkę, położną, poddanie 
się badaniu przez biegłego lekarza 
medycyny sądowego. 

OCHRONA PRAWNOKARNA NALEŻNA 
FUNKCJONARIUSZOWI PUBLICZNEMU

Pielęgniarka i położna objęta ochroną 

przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego 
w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej podczas i w związku  
z wykonywaniem przez niego świadczeń 
zdrowotnych chroniony jest przez odrębne 
przepisy Kodeksu Karnego w przypadku 
naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej 
napaści na funkcjonariusza publicznego oraz 
znieważenia funkcjonariusza publicznego. 
Przepisy ustawy karnej odnoszące się do 
ochrony prawnokarnej funkcjonariusza 
publicznego mają za zadanie chronić 
godność i nietykalność cielesną pielęgniarek 
i położnych. O naruszenie nietykalności 
cielesnej funkcjonariusza można oskarżyć 
tylko kogoś, kto zrobił to podczas pełnienia 
przez funkcjonariusza obowiązków służbowych 
lub w związku z nimi i będzie podlegał 
odpowiedzialności prawnokarnej.

1. Przestępstwa popełnione przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu ścigane  
są z urzędu, a skierowanie aktu oskar-
żenia, inicjowanie dowodów, występo-
wanie przed sądem to obowiązek pro-
kuratora,

2. Sprawca przestępstwa przeciwko funk-
cjonariuszowi publicznemu odpowia-
da surowiej, i zagrożony jest karami: 
grzywny, kary ograniczenia wolności, 
kary pozbawienia wolności,

3. Organy ścigania po wpłynięciu zawia-
domienia winny podjąć działania zmie-
rzające do ukarania sprawcy, nie jest tu 
konieczne uzyskanie wniosku o ściga-
nie od pokrzywdzonego (pielęgniarki, 
położnej)

4. Odpowiedzialność za napaść na funk-
cjonariusza została uregulowana od-
rębnymi przepisami.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 
U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zm.)

NaczelNa Rada INfoRmuje
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla 

funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny

...........................................................................                                   ……………………..............………                    
                                                                                                                 (miejscowość, data)

………………………………..................…………………………
    (dane pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej)

                                                                                 DO 
                                              ........................................................................

................................................................
(dane jednostki Policji lub prokuratury)

ZAWIADOMIENIE  O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA 
WOBEC FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

zawiadamiam, że w dniu ..................................................................................................
 (data, godzina ) 

w.................................................................................................................................. 
(miejsce popełnienia przestępstwa)

....................................................................................................................................
(imię, nazwisko sprawcy, ewent adres lub w przypadku braku danych osobowych opis wyglądu sprawcy)

podczas i w związku z ....................................................................................................    
(rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych) 

dokonał: .......................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................
(opis zachowania przestępnego – opisać zwięźle stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy, które zdaniem 

zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie podać dowody i świadków na poparcie swoich twierdzeń).

 
W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie w powyższej sprawie postępowania przygotowawczego.

Świadek: imię i nazwisko, adres / stanowisko. 

...................................................................................................

....................................................................................................

................................................................   ............................................................. 
(podpis pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej)             (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

NaczelNa Rada INfoRmuje
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Ważny Komunikat

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nowej 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku 
(Dz.U.2011.174.1039 ze zm.) uprzejmie przypominamy, że zgodnie z jej art. 
97 ust. 1 osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy ukończyły 
liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną 
kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo 
szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały  
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r., 
mogą je uzyskać, jeżeli w terminie do 1 stycznia 2015 r. 
złożą stosowny wniosek.

Równocześnie pragniemy zaznaczyć, iż stosownie do brzmienia art. 97 ust. 2  
powyższej ustawy po dniu 1 stycznia 2015 r. prawo wykonywania zawodu albo 
ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa, jak również ustaje prawo 
do złożenia wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Komunikat niniejszy jest także adresowany do osób, które posiadają prawo 
wykonywania zawodu wydane w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy 
i legitymują się dokumentem ”zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu”, 
którego nie wymieniły po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym 
prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, (Dz. U. Nr 97, poz. 
1137). Wyżej wskazane rozporządzenie zostało bowiem zastąpione nowym 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie wzorów 
dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 222).

Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosków w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu lub posiadają zaświadczenie o prawie wykonywania za-
wodu niespełniające wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym 
prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, powinny zgłosić się do 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
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 Odpowiedzialność   
za mienie powierzone pracownikowi

 

adwokat Kinga Rudnik

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi jest jednym z rodzajów od-
powiedzialność materialnej pracownika. Odpowiedzialność ta jest także ściśle zwią-
zana z obowiązkiem zwrotu mienia lub wyliczenia się z powierzonego mienia i została 
uregulowana w art. 124 Kodeksu pracy, gdzie wymieniono jakie jest to „mienie” oraz 
kiedy pracownik odpowiada i w jakiej wysokości (pełnej lub częściowej). Dla ważno-
ści zawarcia umowy wymagane jest ziszczenie się kilku przesłanek, które wymienia 
Kodeks pracy. W przypadku ich braku nie dochodzi do skutecznego zawarcia umowy, 
a tym samym skutecznego powierzenia mienia i przejęcia przez pracownika odpowie-
dzialności za to mienie. 

Pojęcie mienia rozumiane jest bardzo szero-
ko, gdyż odpowiedzialnością pracownika obję-
te jest nie tylko mienie wskazane w paragrafie 
pierwszym art. 124 Kodeksu pracy, ale także 
„inne”, nie wskazane w tym przepisie, a wska-
zane przez pracodawcę. Zgodnie z art. 124 Kp: 

§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obo-
wiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
1. pieniądze, papiery wartościowe lub kosz-

towności,
2. narzędzia i instrumenty lub podobne 

przedmioty, a także środki ochrony indy-
widualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę po-
wstałą w tym mieniu. 
§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysoko-

ści również za szkodę w mieniu innym niż 
wymienione w § 1, 
powierzonym mu z 
obowiązkiem zwrotu 
albo do wyliczenia 
się.

§ 3. Od odpowiedzial-
ności określonej w § 
1 i 2 pracownik może 
się uwolnić, jeżeli 
wykaże, że szkoda 
powstała z przyczyn od niego niezależnych, 
a w szczególności wskutek niezapewnienia 
przez pracodawcę warunków umożliwiają-
cych zabezpieczenie powierzonego mienia.

„Koniecznymi przesłankami odpowiedzial-
ności pracownika są prawidłowe powierze-
nie mienia w warunkach umożliwiających jego 
strzeżenie oraz nierozliczenie się przez niego 

z tego mienia. Rozliczenie się przez pracowni-
ka z powierzonego mienia polega na wykaza-
niu, że pozostaje ono nadal pod jego pieczą lub 
że zostało rozdysponowane zgodnie z prawem. 
(…) Prawidłowe powierzenie musi zapewniać 
udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości 
przekazanego mu mienia. Z reguły wymagane 
jest pisemne potwierdzenie tych okoliczności 
przez pracownika. Jeżeli pracodawca nie wyka-
że prawidłowego powierzenia mienia, nie może 
skutecznie dochodzić odszkodowania na pod-
stawie art. 124. Nie wyłącza to jednakże moż-
liwości ponoszenia przez pracownika odpowie-
dzialności według art. 114–122 k.p. Całkowity 
brak warunków umożliwiających dopilnowanie 
powierzonego mienia wywołuje takie same 
skutki jak jego wadliwe powierzenie (brak od-
powiedzialności z art. 124, możliwość ponosze-

nia odpowiedzialności 
z art. 114–122). (…) 
Orzecznictwo traf-
nie przyjmuje, że za 
uszkodzenie (znisz-
czenie) rzeczy powie-
rzonych pracownik 
ponosi odpowiedzial-
ność z art. 114 k.p., 
jeżeli wykaże, iż na-

stąpiło to z jego winy nieumyślnej. Jest to 
szczególny sposób rozliczenia (ilościowego)  
z powierzonego mienia. 

Podpisanie przez pracownika oświadczenia 
o ponoszeniu omawianej odpowiedzialności 
ma tylko znaczenie dowodowe. Pracownik nie 
ponosi tej odpowiedzialności, jeżeli nie po-
wierzono mu prawidłowo mienia w warunkach 

Pracownik nie ponosi tej odpowiedzialności, 
jeżeli nie powierzono mu prawidłowo mienia 
w warunkach umożliwiających dopilnowanie 
go, i odwrotnie – ponosi ją mimo braku tego 
oświadczenia, gdy mienie zostało prawidłowo 
powierzone i pracodawca stworzył odpowied-
nie warunki do jego strzeżenia
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umożliwiających dopilnowanie go, i odwrotnie 
– ponosi ją mimo braku tego oświadczenia, gdy 
mienie zostało prawidłowo powierzone i praco-
dawca stworzył odpowiednie warunki do jego 
strzeżenia.”(K. Jaśkowski, E. Maniewska -Ko-
deks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszą-
ce z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy  
z orzecznictwem. Tom I. Wyd. VII, WPK 2012).

Powyższe potwierdza także bardzo wyraźnie 
stanowisko Sądu Najwyższego, gdzie w wyro-
ku z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. I PK 140/13, 
stwierdzono: Pracownik odpowiada za mie-
nie powierzone tylko wtedy, gdy ma nad tym 
mieniem pieczę i bezpośredni nadzór. (publ.: 
M.P.Pr. 2014/4/201-203). Brak pieczy i bezpo-
średniego nadzoru pracownika nad powierzo-
nym mu mieniem, np. 
dostęp do mienia także 
innych osób, które mogą 
dokonać uszkodzeń, 
stanowi o nieważności 
umowy zawartej z pra-
codawcą. 

Odpowiedzialność wspólna pracowni-
ków (solidarna) za powierzone mienie

Kodeks pracy przewiduje także możliwość 
powierzenia dwóm lub większej ilości pracow-
ników mienia łącznie (wspólnie) z obowiązkiem 
wyliczenia się. W tym przypadku pracownicy 
razem (wspólnie) odpowiadać będą za mienie 
im powierzone. Warunkiem poniesienia od-
powiedzialności wspólnej jest zawarcie z pra-
codawcą umowy o współodpowiedzialności 
na piśmie, którego to obowiązku nie ma przy 
powierzeniu mienia pracownikowi pojedyncze-
mu. Zgodnie z omawianą regulacją prawną, 
w umowie należy wskazać wysokość do jakiej 
odpowiada każdy z pracowników, chyba że tyl-
ko kilku pracownikom zostanie udowodnione 
spowodowanie szkody w mieniu powierzonych, 
to wówczas tylko oni będą ponosić odpowie-
dzialność. I tak w myśl art. 125 Kp:

§ 1. Na zasadach określonych w art. 124 
pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowie-
dzialność materialną za mienie powierzone im 
łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podsta-
wą łącznego powierzenia mienia jest umowa 
o współodpowiedzialności materialnej, zawarta 
na piśmie przez pracowników z pracodawcą.

§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpo-
wiedzialność materialną odpowiadają w czę-
ściach określonych w umowie. Jednakże w ra-
zie ustalenia, że szkoda w całości lub w części 
została spowodowana przez niektórych pra-

cowników, za całość szkody lub za stosowną 
jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Najważniejszym elementem odpowiedzial-
ności wspólnej pracowników jest zawarcie 
umowy na piśmie.  Sąd Najwyższy wypowia-
dając się w tej kwestii stwierdził jednoznacz-
nie, iż nie zachowanie formy pisemnej umowy  
o współodpowiedzialności powoduje nieważ-
ność umowy (uchwała pełnego składu Izby Pracy  
i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 18 kwiet-
nia 1988 r., III PZP 62/87, OSNCP 1988, nr 12, 
poz. 165). 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpowie-
dzialności wspólnej przez pracowników (czyli w 
przypadku min. dwóch pracowników, z którymi 

łącznie pracodawca zawarł 
umowę) określa Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów  
z dnia 4 października 1974 
r. w sprawie wspólnej od-
powiedzialności material-
nej pracowników za powie-

rzone mienie (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 
143, poz. 663). 

Najważniejszymi zasadami wskazanymi  
w ww. rozporządzeniu są:
1. ponoszenie odpowiedzialności solidar-

nej przez pracowników w przypadku winy 
umyślnej;

2. określenie maksymalnej liczba pracowni-
ków, z którymi można zawrzeć umowę o 
wspólnej odpowiedzialności, dotyczącą jed-
nego miejsca powierzenia mienia, która wy-
nosi 8, 12 i 16 osób przy pracy – odpowied-
nio – na jedną, dwie lub trzy zmiany;

3. dostęp do mienia mają tylko pracownicy ob-
jęci umową o odpowiedzialności wspólnej,  
a pozostałe osoby mogą mieć dostęp do 
mienia tylko za pisemną zgodą tych pracow-
ników;

4. możliwość wypowiedzenia umowy przez 
pracownika „na czternaście dni naprzód” 
oraz, w razie stwierdzenia niedoboru – w 
terminie 3 dni od powzięcia o tym wiadomo-
ści – możliwość odstąpienia od umowy ze 
skutkiem na przyszłość. Pracodawca  z kolei 
może odstąpić od umowy w każdym czasie. 
W tych przypadkach powstaje obowiązek 
przeprowadzenia inwentaryzacji mienia.

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy 

(Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)

Warunkiem poniesienia odpowiedzial-
ności wspólnej jest zawarcie z praco-
dawcą umowy o współodpowiedzialności 
na piśmie, którego to obowiązku nie ma 
przy powierzeniu mienia pracownikowi 
pojedynczemu
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Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie  
pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę  
penicyliny prokainowej w warunkach ambulatoryjnych 

Zgodnie z art. 4 punkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz U. Nr 174, 
poz.1039) pielęgniarka realizuje zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Podstawą do podania 
przez pielęgniarkę choremu penicyliny jest pisemne zlecenie lekarskie, które powinno zawierać nazwę leku, sposób i 
czas podania. Pielęgniarka może podać choremu penicylinę zarówno w oddziale szpitalnym  jak  również    w warunkach 
leczenia ambulatoryjnego.  

Penicyliny nie powinno się podawać w warunkach domowych w stosunku do noworodków     i niemowląt do 3 
miesiąca życia. Zgodnie ze stanowiskiem Pani Anny Dobrzyńskiej Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii z dnia  
18 lutego 2004 r., weryfikowanym w dniu 22 stycznia 2007 r., oraz Pani Krystyny Piskorz- Ogórek – Konsultanta Kra-
jowego w dz. pielęgniarstwa pediatrycznego 16 marca 2004 r. zweryfikowane w dniu 19 stycznia 2007 r. -  iniekcje 
dożylne lub domięśniowe u dzieci do 3 miesiąca życia mogą być wykonywane wyłącznie w warunkach szpitalnych, gdzie 
jest nadzór lekarza i możliwość zapewnienia kompleksowej pomocy w sytuacji wystąpienia powikłań. 

Podanie choremu penicyliny może spowodować wystąpienie działania niepożądanego tj. różnorodne osutki, po-
krzywki, objawy typu choroby posurowiczej, objawy zespołu toksycznej epidermalnej nekrolizy Lyella oraz najgroźniej-
szy dla życia wstrząs anafilaktyczny, który może wystąpić nawet po minimalnej dawce leku. Wstrząs anafilaktyczny 
objawia się: nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, utratą przytomności oraz w części przypadków występuje osu-
tek skórny, jak pokrzywka, wysypka płonicowata. Objawy wstrząsu anafilaktycznego występują w czasie wykonywania 
iniekcji lub bezpośrednio po, nie później niż po 20 minutach. Domięśniowe podawanie penicyliny prokainowej należy 
więc wykonać z dużą ostrożnością, by uniknąć wkłucia igły do naczynia oraz nie uszkodzić nerwów obwodowych lub na-
czyń krwionośnych. Pacjent w czasie podawania leku jak i co najmniej 30 minut po podaniu powinien być objęty obser-
wacją. Dla zapewnienia choremu bezpieczeństwa pielęgniarka podająca choremu penicylinę powinna mieć ukończony 
kurs specjalistycznych w zakresie reanimacji krążeniowo- oddechowej oraz przygotowany zestaw przeciwwstrząsowy. 

Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego podana na piśmie może nastąpić w sytuacji określonej w art. 12 punkt 2 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  Należą do  nich wyjątkowe przypadki, np.  zlecenie niezgodne z sumieniem 
lub zakresem kwalifikacji pielęgniarki oraz zagrażające życiu chorego. Biorąc pod uwagę możliwe wystąpienie działań  
niepożądanych po podaniu penicyliny pielęgniarka może odmówić jej podania, jeżeli pacjent podaje, że jest uczulony 
na antybiotyki ß- laktomowe (tj.penicylina, cefalosporyny, prokaina) lub ma rozpoznaną dychawicę oskrzelową. 

Zgodnie z opinią ekspertów europejskich zaleca się stosowanie standardów postępowania u dzieci i dorosłych w 
rozpoznawaniu alergii na antybiotyki.  Zaleca się wykonywanie testów z preparatem determinant większych (PPL)  
i mniejszych (MDM) lub BP oraz AX, AM i ewentualnie podejrzaną cefarosporyną. Preparatem diagnostycznym zawie-
rającym determinantę większą była dostępna do niedawna w Polsce penicyloilopolizyna (PPL Testarpen), będąca poli-
peptydem zawierającym liczne grupy penicyloilowe.  Umożliwiało to uzyskanie odczynów dodatnich skóry i korzystnie 
ograniczało właściwości alergenowe  (zdolność do wywołania reakcji narządowej lub uogólnionej) preparatu. Preparaty 
determinanty mniejszej  (MDM) nie były w Polsce produkowane. W latach 90-tych wycofano preparaty diagnostyczne 
determinant penicyliny z rynku amerykańskiego,  a w późniejszych latach z rynku polskiego (Testarpen- Tarchomin Po-
lfa) i niemieckiego o nazwie Allergopen- Allergopharma.  Odpowiednikiem MDM może być przygotowany samodzielnie 
roztwór zawierający 1000 jednostek penicyliny krystalicznej w 1 ml użyty po upływie  3 dni przechowywania. 

Aktualnie w Polsce brak standardów postępowania w tym zakresie. Przyjmuje się jedną  z trzech strategii  po-
stępowania, których celem jest bezpieczna antybiotykoterapia pacjentów z alergią na antybiotyki. Pierwsza z nich 
(rygorystyczna) oparta jest na założeniu, że udokumentowana alergia na penicylinę wyklucza stosowanie wszystkich 
antybiotyków beta- laktamowych. Druga  (liberalna) zakłada możliwość podawania cefalosporyn pacjentom z alergią na 
penicylinę. Rozwiązanie takie  jest kontrowersyjne i jego zachowawczy zwolennicy nie stosują go u pacjentów, którzy 
przebyli epizod anafilaksji. Trzecia strategia (empiryczna) polega na próbach wytworzenia tolerancji antybiotykowej 
przy pomocy metod nawiązywania do znanych standardów leczenia alergii IGE- zależnych.  Bez względu na przyjętą 
strategię decyzję o rozpoczęciu leczenia penicyliną podejmuje lekarz i bierze za nią odpowiedzialność.  

Pielęgniarka przed wykonaniem zlecenia lekarskiego,  w tym przypadku wykonania choremu  iniekcji z penicyliny 
prokainowej powinna sprawdzić dane pacjenta, rodzaj, dawkę i czas podania leku oraz przeprowadzić wywiad z chorym 
w celu rozpoznania ewentualnego zagrożenia. W sytuacji pojawienia się wątpliwości pielęgniarka może na piśmie od-
mówić wykonania zlecenia lekarskiego z podaniem przyczyny. 

 Kraków; 29.07.2014 r.
dr hab. n. hum. (-) Maria Kózka

Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa
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Ruszyła pierwsza edycja kursu dokształcającego z zakresu

„DOSKONALENIE  UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH  NIEZBĘDNYCH  
W  KONTAKCIE Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ”

• Liczba godzin – 80 godzin dydaktycznych ( wykłady i warsztaty)

• Termin realizacji - 29-30 września, 27-28 października, 24-25 listopada,  
15-16 grudnia 2014 roku ( 4 zjazdy po 2 dni w miesiącu) 

• Zakończenie kursu – 16 grudnia 2014 roku

• Miejsce realizacji – Ośrodek Kształcenia OIPiP  Łaziska Górne ul. Wodna 15

• Na szkoleniu zapewniamy pełne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek).

 Zapraszamy pielęgniarki, położne prowadzące działalność gospodarczą do 
wzięcia udziału w  kolejnych edycjach  kursu.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

www.projekt.izbapiel.katowice.pl

telefon 32  350-17-58

foto Natalia Waligórska



16

O pożytkach z konstruktywnej  
komunikacji interpersonalnej

Marek Łukaszewski
trener, coach ACC International Coach Federation

Na jednym z warsztatów poświęconych komunikacji interpersonalnej uczestniczki – 
pielęgniarki i położne – opowiedziały mi zabawną historię. Kiedy jedna z pacjentek 
szpitala, pani w wieku ok. 80 lat pochodząca z podkieleckiej wsi, usłyszała, że ma 
skierowanie na zdjęcie głowy, z przerażeniem dopytywała się, czy po zdjęciu głowy na 
pewno da się ją z powrotem przyszyć bez żadnego uszczerbku dla zdrowia.

Ta anegdota (uczestniczki zapewniały, że 
to na zdarzenie naprawdę miało miejsce) po-
kazuje, jakie mogą być konsekwencje błędów 
w komunikacji. Niewłaściwe zinterpretowanie 
otrzymanej informacji zazwyczaj powoduje  
negatywne emocje i  stres u pacjenta. Konse-
kwencją mógł być opór w poddaniu się bada-
niu. Ta sytuacja mogła ponadto spowodować 
negatywne emocje rodziny pacjentki, a także 
personelu, w rezultacie niższą skuteczność le-
czenia lub terapii. Takie problemy z komunika-
cją zachodzą na różnych płaszczyznach - nie 
tylko w relacjach z pacjentem,  także z rodziną 
pacjenta, współpracownikami, przełożonymi i 
podwładnymi. 

Trudności z efektywną komunikacja 
wzrastają w miarę wzrostu emocji i stresu. 

Praca pielęgniarki i położnej często wiąże 
się z niemałą dawką nerwów – w końcu naj-
częściej mamy do czynienia z pacjentami, któ-
rzy potrzebują pomocy, często cierpią, nie są 
pewni, jakie będą konsekwencje choroby,  są 
zestresowani, zdenerwowani. Podobnie jest z 
rodzinami pacjentów, którzy – co jest zupełnie 
naturalne -  martwią się o swoich bliskich. Co 
chwila zdarzają się trudne emocjonalnie sytu-
acje, staramy się wytrzymać, dajemy radę, ale 
jak długo można.... Wszystkie te negatywne 
aspekty w końcowym rozrachunku mocno od-
bijają się na nas, a ponieważ często w natu-

ralny sposób emocje z gruntu zawodowego są 
przenoszone na grunt osobisty, dotyka to rów-
nież naszych najbliższych.

Jak sobie z tym radzić? 
Kluczowe w przezwyciężaniu negatywnych 

zjawisk opisanych powyżej jest zapoznanie się 
z zasadami konstruktywnej komunikacji inter-
personalnej. Konstruktywna komunikacja to 
komunikacja asertywna. 

Kiedy zadaję na szkoleniach pytanie czym 
jest asertywność, bardzo często pada odpo-
wiedź, że jest to umiejętność mówienia „nie”. 
Zgadza się, ale to nie wszystko.  Równie ważne 
jest to, w jaki sposób to „nie” zostanie powie-
dziane – zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia 
z kimś, z kim pomimo naszej odmowy, chcemy 
mieć dobre relacje. 

Okoliczności, w których czujemy, że chcemy 
odmówić, to sytuacja konfliktu interesów - nic 
dziwnego niesie że sobą sporą dawkę stresu. 
Otoczenie ma jakieś oczekiwania od nas, a my 
chcemy zrobić coś innego. W sytuacji konflik-
towej naturalne zachowania to uległość  lub 
agresja.

W uległości rezygnujemy z naszych dążeń 
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robimy to, czego oczekują od nas inni po to, 
żeby: było fajnie, albo, żeby się nas nie cze-
piali, albo, żeby nie pomyśleli/ powiedzieli że 
jesteśmy konfliktowi (wytłumaczenie zawsze 
się znajdzie ;-). Zachowanie agresywne to po-
stawienie na swoim za wszelką cenę, bez licze-
nia się z innymi. Jak widać, powiedzenie „nie” 
może także być zachowaniem agresywnym, o 
ile nie zadbamy o dobre relacje z otoczeniem.

Na dłuższą metę ani uległość ani agresja nie 
są skuteczne. Osoby, z tendencją do uległości 
mają poczucie, że są niedoceniane i wykorzy-
stywane. Jeżeli w końcu odważą się wyrazić 
swoją opinię, zazwyczaj jest to emocjonalny 
wybuch. Osoby z tendencją do agresji, nawet 
jeżeli osiągają własne cele, mają słabe relacje 
z otoczeniem, które czeka na okazję, żeby się 
zrewanżować.  

Odpowiedzią na powyższy dylemat jest 
asertywność. 

Asertywność to jest postawa, która z ule-
głości i agresji bierze plusy, jednocześnie pró-
buje eliminować minusy. W asertywności kła-
dziemy nacisk na realizację własnych celów z 
jednoczesnym zachowaniem dobrych relacji z 
otoczeniem. Niestety, asertywność nie jest za-
chowaniem naturalnym, trzeba się jej nauczyć. 
Z drugiej strony jest to dobra wiadomość, bo 
oznacza, że przy odpowiednim podejściu może-

my kształtować 
nasze emocje i 
zachowania w 
sposób najbar-
dziej przez nas 
pożądany.

P o d c z a s 
w a r s z t a t ó w 
zostaną omó-
wione narzę-
dzia przydatne 
w kształtowaniu 
asertywnej ko-
munikacji in-
terpersonalnej, 
m.in. model 
czteropoziomo-
wej komuni-

kacji von Thuna, czterostopniowa procedura 
wyrażania uczuć negatywnych Pameli Butler, 
asertywna odmowa. Zostaną także omówione 
i przećwiczone modelowe zachowania.  

Warsztaty będą także okazją do zdiagnozo-
wania poziomu inteligencji emocjonalnej, 
czyli zdolności panowania nad swoimi emo-
cjami.  Jednym z twórców tej koncepcji jest 

Daniel Goleman. Podobnie jak asertywność, 
inteligencja emocjonalna nie jest cechą wro-
dzoną – natomiast można ją trenować i dosko-
nalić. Inteligencja emocjonalna jest nazywana 
„metazdolnością”, od której zależy  sposób wy-
korzystania przez nas pozostałych zdolności, 
włącznie z samym intelektem. Kluczowe kom-
petencje wpływające na poziom inteligencji 
emocjonalnej to:  rozpoznawanie swoich emo-
cji i sterowanie nimi, motywowanie się, roz-
poznawanie emocji u innych, nawiązywanie i 
podtrzymywanie związków z innymi.

Zagadnienia związane z komunikacją in-
terpersonalną, asertywnością i inteligencją 
emocjonalną są ważne także z perspektywy 
mikroprzedsiębiorcy. Mają kluczowy wpływ 
na świadome kształtowanie dobrych relacji z 
klientami i współpracownikami i na określenie 
celów i ich skuteczne realizowanie.  

Na warsztatach z komunikacji interper-
sonalnej dowiecie się (i przećwiczycie):

• jak osiągnąć pewność, że to co chcemy 
przekazać jest rzeczywiście tym, co zro-
zumiał odbiorca naszej wypowiedzi/ ko-
munikatu? 

• jak osiągnąć pewność, że to, co zrozu-
mieliśmy z wypowiedzi innych jest zgod-
ne z intencją naszego rozmówcy?  

• jak skutecznie przezwyciężać sytuacje 
konfliktowe z jednoczesnym zachowa-
niem dobrych relacji z otoczeniem?

• jak zrozumieć emocje innych osób? 
• jak radzić sobie z emocjami własnymi, 

stresem i zagrożeniem wypaleniem za-
wodowym?

• jak rozwijać inteligencję emocjonalną?
• jak stawiać sobie właściwe cele i sku-

tecznie  je realizować?
• jak rozwijać własny biznes skutecznie 

wykorzystując komunikację interperso-
nalną?

foto: morgueFile free photo 
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Europejska Stolica  
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Katowice 

Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania firm sektora 
MŚP ? Jak odnaleźć się w gąszczu prawa? Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją? 
To tylko część pytań, na które odpowiedzi szukali paneliści oraz uczestnicy IV Europej-
skiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 22 – 25 września 
odbywał się w Katowicach. Śląskie pielęgniarki i położne na Kongresie reprezento-
wała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Mariola Bartusek. 

W samo południe, 22 września Kongres uro-
czyście otworzył Jerzy Buzek, Premier Rządu 
RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego w latach 2009-2012. 
W sesji inauguracyjnej udział wzieli m.in Ferdi-
nando Nelli Feroci, Komisarz UE ds. Przemysłu 
i Przedsiębiorczości, Nancy Caruana, Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Inwestycji 
i Małej i Średniej Przedsiębiorczości Republiki 
Malty, Gennadiy Chyzhykov, Prezes Ukraińskiej 

Izby Przemysłowo-Handlowej.
W ramach Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw odbyła się Uroczysta Sesja 
Sejmiku Województwa Śląskiego. Tematem 
przewodnim obrad było 25 lat współpracy sa-
morządu terytorialnego z gospodarczym oraz 
wskazanie perspektyw współpracy samorzą-
du terytorialnego i gospodarczego w ciągu 
najbliższych lat. Udział w sesji wzięła dr Ma-
riola Bartusek, Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.  
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Podczas kongresu szczegółowo omawiano 
zagadnienia dotyczące funkcjonowania sekto-
ra Małych i Średnich Przedsiębiorstw – barier, 
utrudnień – ale także i szans. Jedną z poważ-
niejszych barier dla drobnych przedsiębior-
ców okazały się przepisy prawa podatkowego, 

skomplikowane, chwilami trudne do jedno-
znacznej interpretacji, wymagające profesjo-
nalnej wiedzy - i profesjonalnego doradztwa. 
Szansą dla sektora jest z pewnością dynamika 
zmian we współczesnych relacjach politycz-
nych Unii Europejskiej z państwami wschodu 
determinuje obecny i zmieniający się kształt 
relacji gospodarczych nie tylko w Europie, ale i 
na świecie. Zaproszeni na panel eksperci sku-
piali się także wokół tego, jak małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą wykorzystać obecną 
sytuację gospodarczą na wschodzie i jakie wa-
runki muszą spełnić rządy, instytucje otocze-
nia biznesu i sami przedsiębiorcy, by pogłębić 

współpracę Unii Europejskiej, krajów Europy 
Środkowej ze Wschodem.

W tym roku Kongres skupil 3000 uczest-
ników - przedstawicieli 30 krajów. W ramach  
IV edycji odbyło się ponad 40 paneli poświęco-
nych tematyce przedsiębiorczości, zarządzania, 
gospodarki, prawa, finansów oraz 9 wydarzeń 
towarzyszących. Współgospodarzami wyda-

rzenia tegorocznej edycji były wojewodztwa: 
śląskie, małopolskie i opolskie. Przedsiębiorcy  

w dniach 23-24 września mogli odwiedzać Tar-
gi Biznes Expo . 

materiały prasowe GRUPA PRC
Foto BL
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Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
szpitala w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje od 

37 lat. W ostatnich pięciu latach hospitalizo-
wał 1067 pacjentów i cieszy się opinią jedne-
go z najlepszych oddziałów Intensywnej Opie-

ki Medycznej w województwie śląskim. Na 
oddziale leczy się pacjentów w bardzo ciężkim 
stanie, a skuteczność procesu diagnostyczno-
-terapeutycznego jest znacznie wyższa aniżeli 
średnia wojewódzka. Tutaj też pobierane są 
narządy do transplantacji. Przed przebudową 
oddział dysponował 8 stanowiskami – i była 
to liczba zbyt mała w stosunku do rzeczywi-

Inwestycje w Jastrzębskim Szpitalu

15 września w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 
uroczyście podsumowano dwie ważne inwestycje. Przebudowany Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii oraz nowoczesna Centralna Sterylizatornia są powodem 
do dumy i okazją do gratulacji dla Dyrektora placówki – Pani Grażyny Kuczery. Koszt 
inwestycji wyniósł 11 mln zł, w tym prawie 4 mln zł pochodziło ze środków wojewódz-
twa śląskiego, 4 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, a prawie 3 mln zł to środki 
własne szpitala.

stych potrzeb. Ze względu na brak wolnych 
miejsc często nie było możliwości przyjęcia na 
oddział osób wymagających natychmiastowej 
pomocy.

Za koniecznością zwiększenia liczby łóżek 
intensywnej opieki medycznej przemawia-
ło także to, że w strukturach szpitala funk-
cjonuje 7 oddziałów zabiegowych: chirur-

gia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna  
z pododdziałem chirurgii urazowo-ortope-
dycznej dla dzieci, położniczo-ginekologicz-
ny, otolaryngologii, wdrażający nowatorskie 
procedury medyczne oddział neurochorirurgii 
(embolizacje, neuronawigacje, biopsje nie-
operacyjnych procesów rozrostowych mózgu  

Przed remontem

Przed remontem
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czy wszczepiania stymulatorów przeciw-
bólowych), urologia oraz okulistyka z 
pododdziałem okulistyki dziecięcej. Od-

dział zajmuje teraz ponad 600 m kw par-
teru bloku zabiegowego a liczbę stano-
wisk intensywnej terapii zwiększono do 12.  
Prace przy modernizacji Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii rozpoczęto w 
październiku 2013 roku. Była to komplet-
na przebudowa oddziału, w jej efekcie zo-
stał wyposażony w nowoczesny sprzęt. W 
ramach inwestycji zadbano także o zaplecze 
gospodarcze - w piwnicy bloku zabiegowego 
przygotowane zostały pomieszczenia maga-
zynowe. szatnie i pomieszczenia techniczne.  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Ja-
strzębiu-Zdroju od zawsze funkcjonował jako 
placówka przygotowana do przyjmowania po-
szkodowanych w najcięższych wypadkach, 
w tym masowych w przemyśle górniczym. Z 
uwagi na funkcjonowanie w pobliżu kopalń, 
tras szybkiego ruchu i autostrad szpital jest 
bardzo dobrze przygotowany na zabezpiecze-
nie medyczne poszkodowanych w katastro-
fach i wypadkach. 

Druga inwestycja – centralna sterylizator-
nia, jest obecnie jedną z najnowocześniej-
szych w Polsce, znajduje się w niej najno-

wocześniejsza na świecie myjnia firmy Miele,  
w której odbywa się mycie i dezynfekcja 
sprzętu wielkogabarytowego takiego jak: 
wózki  chirurgiczne, wózki zabiegowe, buty 
chirurgiczne, kontenery narzędziowe czy 
wózki transportowe. Centralna Sterylizatornia 
świadczy również usługi dla podmiotów ze-
wnętrznych, placówek medycznych.

Warto dodać, że również w tym roku za-
kończyła się jeszcze jedna inwestycja - ter-
momodernizacja, która przyczyniła się do 
odpowiedniego ogrzania budynku, oraz do 

zmniejszenia o 50 % kosztów jakie do tej 
pory szpital ponosił z tego tytułu.  

Nowe inwestycje z pewnością podniosą 
komfort pracy – ale najważniejszymi odbior-
cami będą pacjenci. Oni najlepiej odczują –  
i docenią jakość świadczonych przez placówkę 
usług, wysoki poziom i najwyższe standardy  
w zakresie ochrony zdrowia, przekłada-
jące się w praktyce na komfort pobytu  
i leczenia w Jastrzębskiej placówce. 

oprac.red. - foto i materiały prasowe WSS nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju



2222

Wyjątkowy Jubileusz 200 – lecia  
Szpitala Chorób Płuc  

im. św. Józefa w Pilchowicach

Obchody jubileuszu 200 lecia szpitala Chorób Płuc im. 
Św. Józefa w Pilchowicach były wydarzeniem na skalę 
całego województwa. Honorowym Patronatem imprezę objęli: Wojewoda Śląski, 
Marszałek Województwa Śląskiego oraz Wójt Gminy Pilchowice.  W obchodach 
wzięła udział Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach  dr Mariola Bartusek. 

Z kart historii…

Działalność szpitala od 1814 roku związa-
na była z służbą ludziom chorym, biednym 
oraz bezdomnym. W pierwszym stuleciu ist-

nienia, szpital pełnił funkcję domu starców, 
następnie leczeni byli tu żołnierze i inwalidzi 
wojenni oraz chorzy zakaźnie na tyfus, a w 
okresie powojennym, ze względu na rosnące 
wskaźniki zachorowalności na gruźlicę, prze-
kształcony został w szpital przeciwgruźliczy.

Z upływem lat następowało stopniowe roz-
szerzenie działalności w kierunku świadczeń 
z zakresu chorób płuc. W roku 1999 zmienio-
no nazwę szpitala z ,,Przeciwgruźliczego” na 

,,Szpital Chorób Płuc” i dodano imię patrona 
św. Józefa, którego figura widnieje na fron-
towej ścianie budynku. 

Obecnie w szpitalu funkcjonują oddzia-
ły Rehabilitacji Oddechowej, Chorób Płuc 
i Gruźlicy oraz Chorób Płuc i Chemiotera-
pii Nowotworów. Szpital posiada pracow-
nie Bronchoskopii, Diagnostyki Obrazowej, 
Elektrokardiografii i Spirometrii. W szpitalu 
działają poradnie : Chorób Płuc i Gruźlicy, 
Domowego Leczenia Tlenem, Onkologicz-
na oraz Zespól Długoterminowej Opieki dla 
pacjentów wentylowanych mechanicznie w 
warunkach domowych. A atutom nowocze-
sności i wysokiej jakości świadczonych usług 
pomaga otoczenie placówki, która położona 
jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Cy-
sterskie Kompozycje Rud Wielkich”.

Uroczyste świętowanie

Dwudniowe obchody Jubileuszu odbywały 
się w dniach 12 i 13 września 2014 r.
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W piątek 12 września uroczystość rozpo-
częła się o godzinie 10:00 Mszą Świętą kon-
celebrowaną przez biskupa gliwickiego Jana 
Kopca. Po zakończeniu Mszy biskup dokonał 
poświęcenia groty przyszpitalnej, która zo-
stała odrestaurowana z okazji kanonizacji 
św. Jana Pawła II. 

O godzinie 13:00 w Centrum Edukacyj-
nym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach roz-
poczęła się oficjalna konferencja z udziałem 
władz rządowych i samorządowych oraz 
wielu innych zaproszonych gości. Była to 

wspaniała okazja do przypomnienia bogatej 
historii Pilchowickiego Szpitala ale także do 
upamiętnienia i uhonorowania ludzi, którzy 
tę historię tworzyli. 

Natomiast w sobotę , 13 września na 
boisku LKS „Victoria” w Pilchowicach odbył 
się festyn współorganizowany z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury , adresowany do miesz-
kańców Gminy Pilchowice i osób związanych 
ze szpitalem. Podczas odbywającego się 
świątecznego pikniku mieszkańcy oraz licz-
nie zgromadzeni goście mieli możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych badań wykonywa-
nych przez pracowników szpitala w zakresie 
profilaktyki chorób płuc.

 
Imprezę plenerową wzbogacił występ gliwic-
kich mażoretek ,,Pantery” z MDK Gliwice. 
Do tańca przygrywał zespół ,,Baca Dance” 
z Rybnika. W bogatym programie artystycz-
nym pokazały się przedszkolaki pilchowickie-
go przedszkola. Wyjątkową atrakcją był trój-
wymiarowy tort urodzinowy, przypominający 
swoim kształtem budynek Szpitala Chorób 
Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach. 

Serdecznie gratulujemy Jubileuszu – i 
wierzymy, że dwustuletnia historia jest do-
brym Znakiem Jakości dla przyszłości Szpi-
tala w Pilchowicach.

oprac red.:  foto i  materiały własne Szpitala 

Chorób Płuc w Pilchowicach
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Zdarzenia niepożądane  
a bezpieczeństwo pacjenta  

w szpitalu 

Zadaniem współcześnie  funkcjonującego  zakładu opieki zdrowotnej jest uwzględ-
nianie w praktyce  problematyki bezpieczeństwa pacjenta. Słownik języka polskiego z 
frazeologizmami definiuje termin bezpieczeństwo jako „stan, w którym brak zagroże-
nia”. Bezpieczeństwo  jest także definiowane jako „wolność od przypadkowej szkody” 

mgr Anna Kowalska 
Pielęgniarka oddziałowa Przewodnicząca Zespo-
łu ds. Analizy Zdarzeń Niepożądanych.
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Pieka-
rach Śląskich

dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec
Naczelna Pielęgniarka 

Przewodnicząca Komitetu ds. Jakości  Wojewódzki 
Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Z tekstu tego opracowania można wywnio-
skować, że przypadkową szkodą są wszystkie 
zdarzenia, którym można zapobiec, łącznie 
ze zdarzeniami niepożądanymi. Nie ma po-
wszechnie przyjętej definicji błędu i jednolitej 
nomenklatury pomyłek popełnianych w syste-
mach opieki zdrowotnej. Pomocne w opraco-
waniu ujednoliconej terminologii błędu będzie 
odróżnienie: 
1) jatrogenezy (jatrogenii, rzadziej jatropato-

genii), 
2) zdarzeń niepożądanych wynikających z pro-

cesu postępowania z pacjentem, 
3) błędów medycznych, 
4) potencjalnych zdarzeń niepożądanych („błę-

dów o włos” – near miss).
Potencjalne zdarzenia niepożądane „to pod-

grupa poważnych błędów lub nieszczęśliwych 
zbiegów okoliczności, które nie stały się moż-
liwymi do zapobieżenia zdarzeniami niepożą-
danymi w skutek zadziałania przypadku bądź 
w efekcie zauważenia ich i niedopuszczenia do 
przekształcenia w takie zdarzenia. .Przykładem 
takich „błędów o włos” jest wpisanie przez le-
karza do karty pacjenta błędnie zawyżonej i 
tym samym groźnej dla zdrowia lub życia daw-
ki leku, którą to pomyłkę w porę zauważyła 
pielęgniarka . Podstawowe kwestie takie 
jak troska o pacjenta, zainteresowanie 
problematyką jakości, zaangażowanie ca-
łego personelu to działania na rzecz bez-
pieczeństwa pacjenta.

Stanowi wymiar jakości, który jest najbar-
dziej ceniony przez pacjentów i ich rodziny. 
Każda część hospitalizacji musi gwarantować 
bezpieczeństwo, a najważniejsza jego skła-
dowa to świadomy, wykwalifikowany personel 
medyczny cechujący odpowiedzialność za ja-
kość usług. Oczekiwania pacjentów oraz ich 
wymagania dotyczące opieki zdrowotnej są 

ważnym elementem w całym procesie diagno-
styki, leczenia, pielęgnacji oraz rehabilitacji. 
Wspomniana powyżej wysoko wykwalifikowana 
kadra medyczna, przestrzeganie standardów, 
procedur, nadzór nad warunkami higieniczno – 
sanitarnymi, sprzętu, pomieszczeń, to elemen-
ty gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta .

A jednak pomimo, iż świadczona jest wy-
soka jakość usług zdrowotnych zawsze istnieje 
ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych 
w każdym etapie hospitalizacji. Commission on 
Acreditation of Health Care Organizations defi-
niuje ,,zdarzenie niepożądane jako  szkodę 
wywołaną w trakcie lub w wyniku lecze-
nia, nie związaną z naturalnym przebie-
giem choroby lub stanem zdrowia pacjen-
ta”. 

Całkowita eliminacja zdarzeń niepożąda-
nych nie jest możliwa gdyż jak już wskazywa-
no opieka nad pacjentem jest procesem złożo-
nym. 

Popełniane pomyłki mogą być związane z 
badaniami laboratoryjnymi, badaniami radio-
logicznymi, zabiegami operacyjnymi, zabie-
gami rehabilitacyjnymi, brakiem pisemnych 
zleceń lekarskich, nieprawidłową identyfikacją 
pacjenta. Pokaźne ich skutki powodujące do-
datkowe cierpienie dzielą się na błędy ludzkie i 
błędy systemu. 

Niebezpieczne dla pacjenta hospitalizowane-
go są np.: urazy doznane w czasie wypadnięcia 
z łóżka, upadku, oparzenia, błędnie odczyta-
ne zlecenia lekarskie w dokumentacji, pomyłki 
nazw leków, podobne opakowania leków, po-
myłki opisu zdjęć rentgenowskich, operacje 
niewłaściwej kończyny. Zdarzenia niepożąda-
ne mogą wynikać z nadmiernego przeciążenia 
pracą, złej organizacji pracy bądź przewlekłego 
zmęczenia. Warunki otoczenia w jakich wyko-
nywana jest praca personelu medycznego np. 
złe oświetlenie, hałas, zły przepływ informacji 
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mogą być również przyczyną wystąpienia zda-
rzeń niepożądanych. 

Wielu zdarzeń niepożądanych można unik-
nąć bądź im zapobiec, stosując system ich zgła-
szania oraz inicjowanie działań korygujących. 
Sposobem profilaktyki i ograniczenia ilości 
zdarzeń niepożądanych jest ich rejestrowanie 
i analizowanie. Obawa przed konsekwencjami 
stanowi  czynnik zniechęcający do raportowa-
nia błędów a tym samym zasadniczą przyczy-
ną niekompletności danych. Uzasadnionym 
staje się konieczność opracowania procedury 
monitorowania działań niepożądanych, która 
zakłada, że działania naprawcze ograniczą licz-
bę ich występowania. Największa na świecie 
organizacja akredytująca organizacje opieki 
zdrowotnej – Joint Commission on Acreditation 
of Health Care Oerganizations dzięki systemo-
wi akredytacji opracowała procedurę kontroli 
bezpieczeństwa pacjenta w opiece zdrowotnej. 
Wynikiem działań uczestników było opraco-
wanie definicji zdarzenia strażniczego w 1998 
roku. Zgodnie z tą definicją, zdarzenie strażni-
cze „to takie niepożądane  zdarzenie, które w 
zasadniczy sposób zagraża pacjentom, powo-
dując istotne szkody, czyli trwałe uszkodzenie 
lub zgon pacjenta” .

Wyodrębniono 9 rodzajów najczęściej wy-
stępujących zdarzeń strażniczych: 
- powikłania w trakcie lub po zabiegu, 
- niewłaściwa strona/ miejsce operowane, 
- podanie niewłaściwego leku, 
- samobójstwa w szpitalu, 
-  gwałty i zabójstwa, 
- zgony związane z samowolnym opuszcze-

niem / oddaleniem się z zakładu lecznicze-
go, 

- zgony wynikłe z nieterminowo dostarczonej 
opieki, 

- uszkodzenia i zgony okołoporodowe, 
- zgony około transfuzyjne. 

 Badaniami nad bezpieczeństwem pacjen-
ta zajęły się jako pierwsze Stany Zjednoczone 
w latach 90. Gazeta Prawna z dnia 9 grudnia 
2008 roku podaje, iż badania nad bezpieczeń-
stwem pacjenta w Stanach Zjednoczonych, 
ujawniły zgon co najmniej 48 tys. pacjentów, 
w wyniku różnych zdarzeń niepożądanych wy-
stępujących podczas leczenia. 

Dalej Gazeta Prawna podaje, że wstrząsa-
jąca ilość zgonów w Stanach Zjednoczonych 
przyczyniła się do podjęcia analiz problemu 
zdarzeń niepożądanych przez Holandię. Ho-
lendrzy pod koniec lat 90 ustalili, że wskaźnik 
śmiertelności ze względu na zdarzenia niepo-

żądane wynosi w ich przypadku około 1,7 tys. 
w ciągu roku.

Na początku 2000 roku w Wielkiej Brytanii 
wdrażano bezpieczny system opieki, w sprawę 
zaangażowany był parlament brytyjski i pre-
mier Tony Blair, a sam program poddany był 
społecznej konsultacji. Badania krajowe 
z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji dostar-
czają wiele aktualnych dowodów dotyczących 
częstości występowania zdarzeń niepożąda-
nych u pacjentów hospitalizowanych w Europie 
oraz ich konsekwencji. 

W Zjednoczonym Królestwie sprawozdanie 
Głównego Lekarza Anglii z 2000 r. („Organi-
zacja obdarzona pamięcią”), ujawniło, że bez-
pieczeństwo pacjentów jest poważnym proble-
mem. Dane pokazują, że w 1999 r. co najmniej 
400 pacjentów zmarło lub doznało ciężkich 
obrażeń z powodu zdarzeń niepożądanych 
z udziałem wyrobów medycznych, a niemal  
10 tys. pacjentów doświadczyło ciężkich dzia-
łań niepożądanych ze strony produktów lecz-
niczych. 

Zgodnie z wynikami hiszpańskiego bada-
nia krajowego dotyczącego zdarzeń niepożą-
danych związanych z hospitalizacją (badanie 
ENEAS) z 2006 r., 9,3% pacjentów hospita-
lizowanych doznało zdarzeń niepożądanych,  
a 42,8% z nich uznano za zdarzenia, których 
można było uniknąć. 

Z przeprowadzonego niedawno we Francji 
krajowego badania dotyczącego zdarzeń nie-
pożądanych u pacjentów hospitalizowanych 
wynika, że w okresie siedmiu dni obserwacji 
na 55% oddziałów chirurgicznych i na 40% 
oddziałów medycznych wystąpiło przynajmniej 
jedno zdarzenie niepożądane. 35,4% z tych 
zdarzeń uznano za zdarzenia, których można 
było uniknąć. 

W Polsce mało jest danych na temat nie-
bezpieczeństw dotyczących leczenia. Raporto-
wanie wiąże się z przekonaniem, iż taka forma 
nadzoru nad bezpieczeństwem oznacza dużą 
liczbę pozwów i procesów sądowych. Okazu-
je się, że korzyści wynikające ze stosowania 
polityki rejestrowania zdarzeń niepożądanych 
mają inne znaczenie i są korzystne dla środo-
wiska pracowników medycznych, ich miejsc 
pracy i pacjentów. Czasopismo Problemy Pie-
lęgniarstwa z 2008 roku podaje, że w Polsce 
szacuje się śmiertelne ofiary błędów i zanie-
dbań na około 20 tys. rocznie. Wypracowanie 
i stworzenie odpowiedniego systemu oraz pra-
wodawstwa w przedmiotowej sprawie jest wy-
zwaniem dla współczesnego systemu ochrony 
zdrowia .

Piśmiennictwo u autorek
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DLA DOBREJ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ   
Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH 
Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 

(dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec Konsultant Krajowyw latach  2000 – 2012 ).

Wstęp

„Uwzględnienie bezpieczeństwa pacjentów jako kwestii priorytetowej w polityce  
i programach w zakresie zdrowia na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym  jako 
zadanie dla  państw członkowskich”

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, 
w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Bruksela.

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożąda-
nych obejmuje identyfikację, analizę oraz re-
dukcje zdarzeń. Celem zarządzania ryzykiem 
jest wdrażanie do praktyki takich rozwiązań 
które pozwoliły by  na eliminację lub ograni-
czenie występowania zdarzeń niepożądanych.

Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem w 
medycynie  pojawiło się w latach 70.Badania 
które zostały przeprowadzone  w USA i Ra-
port Narodowego Instytutu Zdrowia z 1999 r. 
wykazały, że szpital jest instytucją udzielają-
cą świadczeń zdrowotnych o wysokim stopniu 
złożoności, a tym samym wysokim poziomie 
ryzyka. Całkowite wyeliminowanie występowa-
nia zdarzeń niepożądanych nie jest  możliwe, 
konieczne jest określenie częstotliwości wystę-
powania zdarzeń niepo-
żądanych.

Zachowanie bezpie-
czeństwa pacjentów, 
stworzenie  optymalnych 
warunków do prowadze-
nia procesu leczniczego 
jest zadaniem pracowni-
ków medycznych.

Współczesna medycy-
na  powinna  podążać z kierunkiem ciągłych 
zmian, budowania nowoczesnego  modelu opie-
ki nad pacjentem. Części składowe tego mode-
lu wiążą się z wiedzą medyczną oraz realizacją 
procedur poprawiających jakość świadczeń, a 
tym samym bezpieczeństwa pacjenta.

Zalecenia Rady Komisji Wspólnot Europej-
skich w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w 
tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną ( KOM 2008 / 836 wer-
sja ostateczna), zwracają  uwagę na fakt iż 8 
– 12 % pacjentów przyjmowanych do szpitala 
w państwach członkowskich  cierpi z powodu 
zdarzeń niepożądanych podczas korzystania z 
opieki zdrowotnej. 

Zdaniem Komisji Wspólnot Europejskich, 

Państwa Członkowskie  powinny stworzyć lub 
udoskonalić  systemy zgłaszania i wyciągania 
wniosków w celu rejestrowania skali i przyczyn 
zdarzeń niepożądanych oraz opracowania sku-
tecznych rozwiązań i sposobów reagowania. 
Bezpieczeństwo pacjentów powinno być czę-
ścią kształcenia i szkolenia pracowników opieki 
zdrowotnej.

Zgodnie z wymienionym Stanowiskiem Ko-
misji Wspólnot Europejskich, należy zachęcać 
do czynnego zgłaszania  zdarzeń niepożąda-
nych poprzez stworzenie uczciwych okoliczno-
ści, mających odmienny charakter od procedur 
dyscyplinarnych.

Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej,  
nowoczesne kierowanie i zarządzanie  zespo-

łami musi uwzględniać 
problematykę bezpie-
czeństwa pacjenta.

Nowoczesny  model 
zapewnienia wysokiej 
jakości opieki medycz-
nej powinien uwzględ-
niać wewnętrzny sys-
tem jakości, staje się 
więc pewnym iż to za-

danie dla kadry kierowniczej w celu zapew-
nienia dobrej praktyki pielęgniarskiej gwaran-
tującej zapewnienie warunków dla możliwie 
wysokiego bezpieczeństwa pacjenta.

Przedstawione Zalecenia mają na celu prze-
kazanie wytycznych  postępowania dla kadry 
kierowniczej, zespołów pielęgniarskich, a w 
dalszej kolejności pozostałych członków zespo-
łów terapeutycznych  w przedmiocie zarządza-
nia ryzykiem zdarzeń niepożądanych,.

Założenia organizacyjne do zarządzania ry-
zykiem zdarzeń niepożądanych 

Program  w swoich założeniach koncentruje 
się na  wyeliminowaniu zagrożeń które mogą 

Definicja zdarzenia niepożądanego 

„Zdarzenie niepożądane to szkoda 
wywołana w trakcie lub w wyniku leczenia, 
nie związana z naturalnym przebiegiem 
choroby lub stanem zdrowia pacjenta”
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wystąpić podczas pobytu pacjenta w szpita-
lu. Adresowany do pracowników medycznych, 
mających wpływ na  poprawę bezpieczeństwa 
pobytu pacjenta w szpitalu oraz członków ze-
społów zadaniowych  funkcjonujących na tere-
nie szpitala.

Cele projektu :
1. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów 

poprzez eliminację czynników zagrożenia 
dla zdrowia lub życia chorego, określenie 
przyczyn i wprowadzenie działań napraw-
czych w zakresie zarządzania  ryzykiem 
zdarzeń niepożądanych.

2. Zwiększenie odpowiedzialności pracowni-
ków medycznych za zachowanie bezpiecz-
nych warunków pobytu pacjentów w szpi-
talu.

3. Poprawa jakości życia  pacjentów.
4. Monitorowanie zdarzeń niepożądanych.
5. Ocena wdrożenia przez pracowników szpi-

tala procedury monitorowania zdarzeń 
niepożądanych.

6. Wdrażanie rozwiązań w zakresie usprzę-
towienia, eliminacji barier technicznych i 
organizacyjnych celem eliminacji zdarzeń 
niepożądanych.

Oczekiwany rezultat :
1. Zmniejszenie liczby występowania zda-

rzeń niepożądanych.
2. Poprawa bezpieczeństwa pobytu pacjenta 

w szpitalu.
3. Poprawa jakości opieki, zwiększenie odpo-

wiedzialności za zachowanie bezpiecznych 
warunków pobytu pacjentów.

4. Zwiększenie  świadomości pracowników 
medycznych.

5. Otrzymanie informacji na temat  przyczyn 
występowania zdarzeń niepożądanych.

6. Wprowadzenie nowych rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych.

ZALECENIA
Zalecenie I 

W sprawie organizacji  dobrej praktyki pie-
lęgniarskiej w przedmiocie zarządzania ryzy-
kiem zdarzeń niepożądanych.
1. Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego jest 

traktowane jako :
• niezależne z rejestrem skarg, wniosków i 

zażaleń pacjentów, 
• całkowicie poufne,
• nie służy identyfikacji pacjenta i persone-

lu, 
• nie służy stygmatyzacji personelu,
• zawsze łączy się z analizą i szukaniem 

przyczyn,
• inicjuje działania naprawcze.
System zgłaszania ma zachęcać pracowni-

ków do czynnego zgłaszania  zdarzeń poprzez 

stworzenie otwartych i uczciwych okoliczności.
2. Na poziomie podmiotu leczniczego. jest po-

wołany zespół ds. zdarzeń niepożądanych.
Zadania zespołu  :

• identyfikacja zdarzeń niepożądanych na 
podstawie kart zgłoszeń,

• gromadzenie i poddawanie analizie danych 
dotyczących zdarzeń niepożądanych,

• mapowanie danych i informacji,
• ustalanie przyczyn źródłowych zdarzenia, 

podjęcie działań wyjaśniających, wydanie   
• zaleceń i wyciagnięcie wniosków,
• przekazanie informacji pracownikom,
• opracowywanie rocznych raportów.

Zalecenie II
W sprawie rejestru pacjentów  u których 

wystąpiło zdarzenie niepożądane.
1. Personel medyczny zgłasza wystąpie-

nie zdarzenia niepożądanego ( zdarzenia 
dzielimy na   rzeczywiste i potencjalne/ 
niedoszłe ).

2. Zespół ds. analiz zdarzeń niepożądanych 
dokonuje analizy zgłoszonego przypadku.

3. Określenie kolejności zdarzeń.
4. Zidentyfikowanie przyczyn źródłowych.
5. Przygotowanie planu działań.
6. Sporządzenie raportu i przekazanie perso-

nelowi oddziału.
7. Na poziomie oddziałów, a następnie szpi-

tala – podmiotu leczniczego  jest pro-
wadzona analiza  występowania zdarzeń   
niepożądanych.

Zalecenie III
W sprawie dokumentowania.

1. Szpital opracowuje własny system doku-
mentowania zdarzeń niepożądanych.

Zalecenie  IV
W sprawie szkoleń pracowników medycz-

nych.
1. Roczne plany szkoleń zawierają problema-

tykę zdarzeń niepożądanych.
Zalecenie V

W sprawie realizacji zadań z zakresu za-
rządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych – 
projektu bezpiecznej praktyki medycznej przez 
konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniar-
stwa.
1. Konsultanci krajowi i wojewódzcy pod-

czas  przeprowadzanych wizytacji / kontroli  
zwracają uwagę na zarządzanie ryzykiem 
zdarzeń niepożądanych  w praktyce pielę-
gniarskiej.

Zalecenie VI
W sprawie odpowiedzialności za realizację 

zaleceń Dobrej Praktyki Pielęgniarskiej.
1. Za realizację zaleceń odpowiada osoba za-

rządzająca pielęgniarstwem – Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa / Naczelna Pielęgniarka/ 
Przełożona Pielęgniarek.
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„TRYB TURBO”

czyli kilka słów o tym, po co nam stres

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Artykułem tym rozpoczynam cykl poświęcony stresowi. Dzisiaj przybliżę Państwu 
samo zjawisko stresu oraz postaram się odnaleźć odpowiedź na pytanie „Po co nam 
stres?”. A w kolejnych artykułach przyjrzymy się stresowi w zawodzie pielęgniarki i 
położnej, poszukamy efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz sposo-
bów zapobiegania negatywnym skutkom stresu. Zapraszam do lektury!

Stres towarzyszy wszystkim organizmom 
żywym (w tym również człowiekowi) „od za-
wsze”. Jest bardzo ściśle związany z „wehiku-
łem”, jakim jest nasz organizm i z jego fizjolo-
gią. Najprościej można powiedzieć, że stres to 
reakcje organizmu na bodźce-stresory, które 
wybijają go z ustalonej wcześniej równowa-
gi. Naruszenie równowagi wymusza ko-
nieczność wprowadzenia pewnych zmian, 
prowadzących w efekcie do nowego poziomu 
funkcjonowania, czy też sposobu przystosowa-
nia. W ten sposób dzięki stresowi możemy się 
uczyć nowych zachowań, rozwijać się i adapto-
wać do zmian zachodzących w naszym otocze-
niu. Jak to możliwe? 

Jeśli określenie „bodźce-stresory” zastąpi-
my terminem „wymagania”, uzyskamy trochę 
inny sposób patrzenia na stres. Nasz organizm 
reaguje stresem na stawiane mu wymagania/
wyzwania natury fizycznej (pozwala błyska-
wicznie reagować w sytuacjach awaryjnych, na 
przykład podczas reanimacji pacjenta), czy też 
psychicznej (takie jak zagrożenie utratą pracy, 
chorobą, itp.). Im bardziej wymagania zwią-
zane z codziennym życiem przekraczają indy-
widualne możliwości poradzenia sobie z nimi, 
tym intensywniej będziemy doświadczać stre-
su. Pełni on bowiem w naszym życiu funkcję 
mobilizacji do działania, zwiększając wy-
trzymałość fizyczną i psychiczną, uruchamia-
jąc potencjał energii zawarty w organizmie, 
„wyostrzając zmysły” i utrzymując uwagę na 
zadaniu/wyzwaniu. W ten sposób stres jest 
nie tylko nieodłącznym towarzyszem ludzkiego 
życia, lecz również sojusznikiem w trudnych 
chwilach. 

Aby efektywnie działać i funkcjonować w 
świecie niezbędny jest pewien optymalny, 
indywidualny dla każdego poziom stresu 
– wtedy możemy czerpać ze swojego po-

tencjału energii, możliwości i doświadczeń 
oraz angażować się w zadania, jakie niesie 
ze sobą dany dzień. Zbyt niski poziom mobi-
lizacji może skutkować spadkiem motywacji 
do robienia czegokolwiek, odpływem energii 
do działania, apatią i znudzeniem, poczuciem 
„nic mi się nie chce…”, brakiem zaangażowania 
i zainteresowania wyzwaniami. Natomiast zbyt 
wysoki poziom pobudzenia może prowadzić do 
dezorganizacji działania objawiającej się trud-
nościami w skupieniu uwagi i myśleniu (roz-
proszeniu myśli lub „pustki w głowie”), zwol-
nionym refleksem oraz poczuciem, że „stres 
rozłożył mnie na łopatki i nie mogę się ruszyć”.

Można sobie również wyobrazić, że stres to 
stan organizmu „na wysokich obrotach” lub w 
„trybie turbo”…

Być może jest tak, że korzystasz czasami 
z robota kuchennego… Każdy robot kuchenny 
ma przełącznik, którym możesz regulować…, 
zwiększać lub zmniejszać..., moc pracy silnicz-
ka… Jeden…, dwa…, trzy…, cztery…, i turbo. 
Tryb turbo to taki, który wprowadza silniczek 
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na najwyższe możliwe obroty i ułatwia…., przy-
śpiesza…, wzmacnia efekt działania robota… 
Pokonuje trudności…: rozdrabnia grudki, mik-
suje i miesza składniki…

Mimo, że stres ma wiele twarzy (każdy z 
nas ma swój własny repertuar reakcji streso-
wych) to na poziomie fizjologii  nasz organizm 
reaguje podobnie. Stres włącza organizm w 
„tryb turbo” poprzez aktywację części sympa-
tycznej układu nerwowego, której celem jest 
mobilizacja w razie zagrożenia (przewidywa-
nego, domniemanego, czy też wyobrażonego 
niebezpieczeństwa). Zakończenia nerwowe 
tego układu uwalniają noradrenalinę, która z 
kolei aktywuje wydzielanie adrenaliny, zwanej 
hormonem walki i ucieczki. W bardzo szyb-
kim czasie hormony te powodują całą kaska-
dę zmian fizjologicznych w organizmie, między 
innymi: serce zaczyna bić szybciej i intensyw-

niej, wzrasta ciśnienie krwi, rozszerzają się na-
czynia krwionośne, podnosi się poziom gluko-
zy we krwi, oddech staje się szybszy i płytszy, 
wzrasta napięcie mięśni, opróżniamy jelita i 
pęcherz moczowy, stajemy się mniej wrażliwi 
na ból. Wszystko po to, aby zmobilizować 
siły i energię organizmu w celu poradzenia 
sobie z napotkaną trudnością, wyzwaniem lub 
zadaniem. Problemy pojawiają się wtedy, gdy 
opisany stan mobilizacji przedłuża się w czasie, 
poważnie nadszarpując nasze zasoby energii… 

Jeśli korzystasz z robota kuchennego i sto-
sujesz tryb turbo, z pewnością dobrze wiesz, 
że trzeba go używać z uważnością i rozwagą… 
Po pokonaniu trudności dobrze jest zejść na 
niższy bieg tak, aby silniczek mógł odpocząć… 
Turbo…, cztery…, trzy…, dwa…, jeden…, od-
poczynek… W przeciwnym razie może dojść 

do przegrzania, a nawet spalenia silniczka i do 
awarii…

Stres sam w sobie nie jest ani zły ani do-
bry, jest po prostu naturalnym elementem 
życia. Możemy jednak mówić o negatywnych 
skutkach stresu wtedy, gdy wykorzystujemy 
organizm ponad jego siły, nie uwzględniając po 
dużym wysiłku potrzeby odpoczynku i regene-
racji. Zdecydowanie niekorzystne dla zdrowia 
jest sprowadzanie naszego ciała do roli ma-
szyny, która ma wciąż pędzić, jest obciążona 
nadmiarem zadań i obowiązków, nieustannie 
funkcjonuje na najwyższych obrotach, realizu-
jąc zadania i plany. Wtedy często stres, który 
wcześniej był sojusznikiem zmienia się we wro-
ga. Jednak zanim do tego dochodzi, nasz mą-
dry organizm, który potrafi samoczynnie zre-
generować się po wysiłku, wysyła do nas różne 
sygnały zachęcające do zejścia na „niższe ob-
roty”. Często czujemy się wtedy rozdrażnieni, 
wyczerpani, senni, czasem boli nas głowa, ple-
cy, żołądek a małe sprawy urastają do ogrom-
nych rozmiarów i wydają się nie do pokonania. 
Gdybyśmy potrafili odszyfrować język ciała to 
z pewnością usłyszelibyśmy wtedy:

 „Zatrzymaj się na chwilę…”;

  „Zatroszcz się o mnie…”;

   „Zajmij się mną…”;

    „Nakarm mnie…”;

 „Pozwól mi się wyspać…”

  „Przytul mnie…”;

  „Daj mi na chwilę odetchnąć…”;

„Pozwól mi podziałać na niższych obrotach…”

Uważne reagowanie na powyższe sygnały-
-komunikaty płynące z ciała, pozwala zacho-
wać, między innymi, równowagę energetyczną 
organizmu, a co za tym idzie dobrą kondycję 
i siłę do mierzenia się z wyzwaniami i zada-
niami, jakie pojawiają się na drodze życiowej 
każdego dnia.

 

Literatura (dla osób zainteresowanych tema-
tem):

Guzowska-Dąbrowska, M.: Stres a zdrowie. Za-
leżności biologiczne i psychologiczne. w: Psycho-
logia w praktyce medycznej (red. A. Jakubowska-
-Winecka, D. Włodarczyk). Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2007;

Seyle, H.: Stres okiełznany. Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1978.
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Problem ran w opiece pielęgniarskiej  
długoterminowej  

pielęgnacja i leczenie

Mgr piel.  spec. medycyny społecznej Grażyna Bonek - Wytrych
Starszy Inspektor Wojewódzki ds. kontroli podmiotów leczniczych

Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląski Urząd Wojewódzki

Pielęgniarka w środowisku domowym opiekując się  pacjentami w chorobach prze-
wlekłych często ma do czynienia ze  zmianami występującymi na skórze. Rana to 
uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na sku-
tek urazu. Przerwanie ciągłości skóry (skaleczenia małe),  goi się szybko i wystarcza-
ją tu naturalne mechanizmy organizmu. Proces gojenia rany rozpoczyna się bezpo-
średnio po skaleczeniu i angażuje wiele składników krwi i elementów tkanki skórnej 
uczestniczących w wieloetapowym procesie gojenia rany.

	Etap oczyszczania rany (zapalenie)  gdy 
komórki układu odpornościowego izolują 
i zwalczają drobnoustroje, które przedo-
stały się do tkanek poprzez ranę. Jedno-
cześnie pobudzana jest synteza kolagenu.

	Etap ziarninowania kiedy powstaje ziarni-
na (początkowo składająca się z naczyń 
włosowatych, fibroblastów i kolagenu), 
która wypełnia dno rany.

	Etap naskórkowania gdzie dochodzi do 
migracji komórek nabłonkowych z brze-
gów rany ku jej środkowi.

	Etap dojrzewania gdy zachodzi proces 
transformacji kolagenu syntetyzowanego 
w obrębie rany równoznaczny z odtwa-
rzaniem prawidłowych cech tkanki łącznej 
może trwać nawet przez rok po zakoń-
czeniu naskórkowania. Niektóre naczynia 
włosowate powstałe w trakcie ziarninowa-
nia zanikają, potem zaopatrzenie w krew 
wygojonej tkanki ulega normalizacji. U 
niektórych chorych rozległość i lokaliza-
cja rany, infekcje bakteryjne, wirusowe 
lub grzybicze (często występujące razem), 
choroby prowadzące do martwicy tkanek 
oraz inne schorzenia towarzyszące pacjen-
towi (np. cukrzyca) komplikują, zakłócają 
lub wręcz uniemożliwiają naturalne proce-
sy gojenia ran. Powstaje wtedy tak zwana 
rana przewlekła. 

Przewlekłe rany klinicznie rany dzieli się na 
ostre - proces leczenia trwa do 8 tygodni oraz 
przewlekłe - proces leczenia trwa powyżej 8 ty-
godni.

To właśnie rany przewlekłe stanowią szcze-
gólny problem terapeutyczny dla chorego, jego 
rodziny, systemu ochrony zdrowia. 

Rodzaje ran przewlekłych 
Owrzodzenia żylne podudzi - są to prze-

wlekłe, otwarte uszkodzenia skóry, najczęściej 
na goleniach. Tworzą się długo, są bardzo bole-
sne i trudne do wyleczenia. Występują głównie 
u osób po 60 roku życia, ale zdarzają się także 

u osób młodszych. Głównie spowodowane są 
przewlekłą niewydolnością żylną czyli zaburze-
niami krążenia (uszkodzeniem zastawek żyl-
nych), co powoduje zastój krwi żylnej w koń-
czynach dolnych. Ponad 1% dorosłej populacji 
w pewnym okresie cierpi na przewlekłe owrzo-
dzenia kończyn dolnych, z czego 80% przy-
padków to owrzodzenia na tle niewydolności 
żylnej. Ze względu na częstość występowania, 
złożoną etiologię i długotrwałe leczenie stano-
wią poważny problem społeczny, terapeutycz-
ny i ekonomiczny.

Odleżyny- są to obszary skóry i znajdują-
ce się pod nią tkanki, które zostały uszkodzo-
ne na skutek długotrwałego ucisku, tarcia lub 
występowania tych dwóch czynników jedno-
cześnie. Odleżyny występują zazwyczaj u pa-
cjentów unieruchomionych np. ciężką chorobą, 
w skutek czego dochodzi do wielogodzinnego 
albo nawet trwającego wiele dni ucisku tkanek 
miękkich. Odleżyny stanowią istotny problem 
dla wielu pacjentów przewlekle chorych, szcze-
gólnie tych w podeszłym wieku. Są trudne do 
leczenia, często wiążą się z nadkażeniami i 
postępującą martwicą tkanek, a w skrajnych 
przypadkach przyczynić się mogą do zgonu 
chorego.

Zespół stopy cukrzycowej - dotyczy osób 
cierpiących na cukrzycę i jest jednym z najczęst-
szych powikłań tej choroby - dotyka 12-25% 
diabetyków. Jednym z mechanizmów powsta-
wania zespołu stopy cukrzycowej jest uszko-

dzenie naczyń 
krwionośnych 
(szczególnie 
tętnic) spo-
w o d o w a n e 
d ługotrwałą 
hiperglikemią 
(podwyższo-
nym pozio-
mem cukru 
we krwi), 
co skutkuje 
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zmniejszeniem ich elastyczności, zarastaniem 
i nasiloną miażdżycą. Z powodu niedokrwienia 
tkanek stopy dochodzi do zaburzeń ich czynno-
ści. Z drugiej strony zwiększona lepkość krwi 
powoduje skłonność do powstawania szkodli-
wych skrzepów. Następstwem tych patologicz-
nych zmian jest groźne niedotlenienie tkanek 
prowadzące do martwicy tkanek stopy, co w 
przypadku niepomyślnego leczenia prowadzi 
do amputacji palców stopy, większej części 
stopy lub całkowitego jej usunięcia. Skuteczna 
terapia zapobiegająca amputacji ma więc klu-
czowe znaczenie tak dla chorego.

Wszystkim rodzajom ran przewlekłych to-
warzyszy z reguły silny ból (za wyjątkiem neu-
ropatii cukrzycowej, gdy zaburzenia przewod-
nictwa nerwowego powodują, że rana na stopie 
jest nieodczuwalna). Innym, szczególnie przy-
krym efektem ran przewlekłych jest nieprzy-
jemny zapach, który stanowi istotne wyzwanie 
stojące przed lekarzami oraz pielęgniarkami. 
Jego źródłem jest zakażenie tkanek martwi-
czych skóry, tkanki podskórnej, mięśni, niekie-
dy kości. Rana przewlekła jest źródłem cierpień 
fizycznych oraz psychicznych pacjentów, upo-
śledzając ich funkcje społeczne.

Celem leczenia rany przewlekłej jest spowo-
dowanie wygojenia rany i przerwanie cierpień 
pacjenta, jednak najważniejszym skutkiem 
udanej tera-
pii powinien 
być powrót 
chorego do 
normalnego 
funkc jono-
wania w spo-
łeczeństwie.  
W obecnym 
czasie w 
d z i e d z i n i e 
leczenia ran 
dokonał się 
znaczny po-
stęp za spra-
wą opatrun-
ków nowej generacji.

Wilgotne środowisko sprzyja optymalne-
mu gojeniu się rany na wszystkich etapach. 
Takie warunki mogą zapewnić specjalistyczne 
opatrunki nowej generacji. Leczenie ran prze-
wlekłych opiera więc się przede wszystkim na 
stosowaniu specjalistycznych opatrunków w 
połączeniu z farmakoterapią stosowaną ogólnie 
oraz miejscowo. 

Obecne standardy leczenia ran przewlekłych 
przewidują stosowanie opatrunków dobiera-
nych indywidualnie do przypadku, w zależności 
od rodzaju rany i etapu leczenia (fazy gojenia 
rany). Zapewnia to wiele korzyści zarówno pa-
cjentowi jego rodzinie i osobom udzielającym 
świadczeń zdrowotnych. Zastosowane w odpo-

wiednim momencie często warunkują skutecz-
ne oczyszczanie, ziarnowanie i naskórkowanie 
rany, pobudzając naturalne procesy leczenia 
rany. Ponadto, nie powodują uszkadzania no-
wopowstałych tkanek przy wymianie opatrun-
ku, regulują środowisko fizykochemiczne rany 
(wilgotność, pH) oraz stanowią barierę dla 
drobnoustrojów chorobotwórczych.

Stosowane obecnie opatrunki specjalistycz-
ne grupuje się zależnie od składników wyko-
rzystanych do ich produkcji:

Hydrożele - opatrunki pochłaniające dużo 
wydzieliny, przepuszczalne dla tlenu, pary 
wodnej, białek, mają właściwości chłodzące, 
stanowią barierę dla bakterii, stosowane w ra-
nach ziarninujących ze średnią lub dużą ilością 
wydzieliny,

Hydrokoloidy - zawierają żelową substan-
cję na poliuretanowym nośniku; obniżają pH 
rany (hamując namnażanie bakterii), wiążą 
amoniak; stosowane w ranach z małym i śred-
nim wysiękiem, ziarninujących bez cech zaka-
żenia,

Dekstranomery - zawierają polisacharydy 
o dużych właściwościach chłonnych (mogą po-
chłonąć 30 x więcej wysięku niż same ważą); 
stosowane do ran z obfitym wysiękiem, w tym 
zakażonych, 

Alginiany - zawierają sole kwasu algino-
wego z wodorostów; mają unikalną właściwość 
przechodzenia ze stanu włókienkowego w żel, 
pochłaniając wysięk i utrzymując wilgotne śro-
dowisko w ranie, mają właściwości hemosta-
tyczne; wymagają pokrycia opatrunkiem wtór-
nym, 

Poliuretany - opatrunek zbudowany jest z 
cząstek poliuretanowych otoczonych błoną po-
liestrową na kształt plastra miodu, mają struk-
turę przestrzenną dopasowaną do głębokich 
ran z bogatym wysiękiem, do których leczenia 
są przeznaczone, 

Półprzepuszczalne - błony półprzepusz-
czalne zbudowane z poliuretanu pokrytego 
warstwą akrylową; opatrunek jest przepusz-
czalny dla gazów, w tym pary wodnej, nieprze-
puszczalny dla wody i bakterii; przeciwwska-
zany w ranach z dużym wysiękiem, stosowany 
w profilaktyce odleżyn, w podtrzymywaniu in-
nych opatrunków,

Inne/mieszane - pochłaniające zapach 
oraz wydzielinę. Mogą zawierać węgiel aktywo-
wany lub specjalny superabsorbent. Opatrun-
ki takie potrafią aktywnie przepłukiwać ranę 
oraz absorbują zanieczyszczające i zakażające 
ranę mikroorganizmy, pochłaniają duże ilości 
wydzieliny. W ostatnich latach wyodrębniła się 
także grupa opatrunków zawierających srebro, 
mająca istotne znaczenie w miejscowym lecze-
niu ran zainfekowanych oraz profilaktyce zaka-
żeń u chorych z obniżoną odpornością.
Piśmiennictwo u autorki



32

12 PAŹDZIERNIKA
2014 (NIEDZIELA)
GODZ. 16.00

PROMOCJA KSIĄŻKI

NADZIEJA W LUDZKIM CIERPIENIU

PARAfIA Pw. św. BARBARy 
w BytomIu

ul. CZARNECKIEgo

DolNy KośCIół

ZAPRAsZA
KsIęgARNIA św. JACKA sP. Z o.o.
www.KsJ.Pl

HANNA PAsZKo

Książka jest głęboką pielęgniarską zadumą, przybliżającą temat ludzkiego cierpienia i ludzkiej 
bezradności, która dotyka każdego człowieka, niezależnie od tego, ile ma lat, jaki wykonuje zawód 
i gdzie mieszka. Jej bohaterowie – to ludzie najbardziej zwyczajni, nieznani szerokiej opinii publicznej, 
ale wyjątkowi poprzez swoje świadectwa, dawane w czasie najtrudniejszych przeżyć i dramatów 
ludzkich, od narodzin aż do naturalnej śmierci.

Cała książka jest przepełniona nadzieją, że to, co po ludzku trudne do zaakceptowania, z wiarą 
i miłością można przyjmować, można z tym żyć i nie upadać. Można trwać i pomagać innym, dając 
serdeczną przyjaźń, uśmiech, radość z każdego nowego dnia życia, w pełnym zawierzeniu Bogu. 
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.  

ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej bloku operacyjnego  

oraz Pielęgniarki Oddziałowej oddziału geriatrycznego

Kandydat na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

Bloku Operacyjnego winny spełniać następujące wymagania:
1. wykształcenie: WYMAGANE: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka  

i 7 lat pracy w zawodzie i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, PREFE-
ROWANE: tytuł magistra lub licencjata na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pra-
cy w zawodzie, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki lub w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 

2. znajomość zagadnień z dziedziny dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych, 
3. pełna zdolność do czynności prawnych,
4. umiejętności   kierowania  zespołem   oraz   zdolności  kierownicze i organizatorskie, 
5. znajomość  przepisów  prawnych  dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Oddziału Geriatrycznego winny spełniać następujące wymagania:
1. wykształcenie: WYMAGANE: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 7 lat pracy  

w zawodzie i kurs kwalifikacyjny, PREFEROWANE: tytuł magistra lub licencjata na kie-
runku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w zawodzie, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
geriatrycznego lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych, 
3. umiejętności kierowania zespołem oraz zdolności kierownicze i organizatorskie, 
4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu składania ofert oraz wskaza-
nie jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie znajdują się na stronie spółki  
www.szpital-mikolow.com.pl 

Zapraszamy na Zabawę Andrzejkową 

w sobotę15.11.2014 r.
 do Ośrodka Kształcenia 

w Łaziskach Dolnych przy ul. Wodnej 15

W programie spotkanie z wróżką, lanie wosku,
 tradycyjne wróżby andrzejkowe, zabawa przy muzyce.

Serwujemy ciepły posiłek, ciasto, kawę, herbatę.
  

Zapisy oraz wpłata 40zł od osoby
w biurze Ośrodka pod numerem telefonu 32 224 32 80 

Przychodnia nr 13, Katowice ul.Ordona 3, 
e-mail:lidiakulawik@10g.pl

Serdecznie zapraszamy



34

kondo l e n c j e

Ci których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność
Naszej Drogiej Koleżance Marii Łukaszczyk najszczer-

sze wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Córki  

składa Pielęgniarka Koordynująca wraz  
z pielęgniarkami, rejestratorkami medycznymi 

 i salowymi Przyszpitalnej Przychodni  
Specjalistycznej przy WSS nr 4 w Bytomiu

„Rozłąka jest naszym losem, spotkanie … nasza nadzieją  „  
W obliczu ogromnej straty jaką jest śmierć najbliższej 

naszemu sercu Mamy, wyrazy głębokiego żalu 
 i współczucia naszej drogiej Koleżance Ewie Rak składają  

koleżanki z oddziału Chorób Wewnętrznych,  
Autoimmunologicznych i Metabolicznych wraz 

 z Pielęgniarką Oddziałową   CSK Katowice Ligota

„Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nie-
obecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz”
Po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas 21 czerwca 

2014 roku Droga Koleżanka Małgorzata Rudnicka.
 „Odeszłaś cicho i bez pożegnania, Jak ten,  
co nie chce swym odejściem smucić, 
Jak ten, co wierzy w chwili rozstania, że ma 
niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

Wyrazy otuchy, wsparcia i współczucia dla Rodziny 
składają pielęgniarki i położne Szpitala 

 Miejskiego w Sosnowcu

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
 kto jeszcze mógł być z nami „

Z głębokim żalem pożegnaliśmy Naszą Koleżankę  
Pielęgniarkę  Lucynę Knapik  

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie, 
przyjaciołom i bliskim składają  Dyrekcja,  

koleżanki pielęgniarki oraz pracownicy UCiO SP 
Szpitala Klinicznego nr 5 w Katowicach

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.  
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.  
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko  
zwiędłe liście na drzewie życia”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 
Mamy Koleżance Beacie Latacz składają pielęgniarki

 z oddziału Laryngologii oraz pielęgniarki i po-
łożne Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

„Ci, których kochamy nie umierają ni-
gdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Bożenie Pasturczak składają   
pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Wyrazy głębokiego współczucia Pielęgniarce Pani 
Joannie Gawlińskiej z powodu śmierci Mamy

składa Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki i położne
wraz z personelem Centralnej Rejestracji

WSP S.A. w Tarnowskich Górach. 

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i drogim”
Wyrazy współczucia dla Pielęgniarki Oddziałowej  

Aliny Diduch z powodu śmierci Ojca składają 
 koleżanki, pracownicy wraz z Dyrekcją MZOZ Lędziny.

Wyrazy szczerego współczucia Koleżance  
Ewie Lenczewskiej z powodu śmierci Męża składają  

Naczelna Pielęgniarka i Przełożona  
Przychodni ZLA Sosnowiec

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

Naszej drogiej koleżance  
Jolancie Brzezińskiej  wyrazy głębokiego współczucie z 

powodu śmierci Ojca  
składają pielęgniarki środowiskowe  

i pozostali współpracownicy 
 ZLPIS Medicor Gliwice

Ostatnie pożegnanie...
Dnia 29 września 2014 r. ,

po ciężkiej walce z chorobą odeszła
Danuta Frankiewicz

Pielęgniarka Epidemiologiczna ze Szpitala Klinicznego  
Chorób Płuc i Gruźlicy

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.
Żegnamy Cię Danusiu,

pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci...
koleżanki

Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej
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Wyrazy szczerego współczucia Położnej Bloku 
 Porodowego  Pani Joannie Kaszuba z powodu 
 śmierci Mamy składają Naczelna Pielęgniarka,  

położne i pielęgniarki WSP S.A. w Tarnowskich Górach
wraz z Pełnomocnikiem ORPiP

Wiemy że nic nie ukoi Twojego bólu i smut-
ku. Sercem jesteśmy z Tobą. 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty 
dla Pielęgniarki Beaty Kroczek-Napieralskiej  

składają koleżanki z Oddziału Zakaźnego w Bytomiu

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

Łącząc się w głębokim smutku i żalu 
z powodu śmierci Taty Koleżance Katarzynie Galeja 

 najszczersze wyrazy współczucia składa Naczelna Pielęgniarka  
wraz z zespołem PZZOZ Będzin oraz Pełnomocnik OIPiP

„Bliscy naszemu sercu pozostają na zawsze z nami”.
W obliczu ogromnej straty jaką jest śmierć  

najbliższej osoby Mamy wyrazy 
 głębokiego żalu i współczucia naszej Koleżance  

Grażynie Gwóźdź  składa Pielęgniarka  
Oddziałowa wraz z zespołem pielęgniarek  

Oddziału Opieki Paliatywnej Powiatowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital w Czeladzi.

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Koleżanki Jolanty Michalik 

z powodu śmierci Ojca składa personel  
Oddziału Neurologii W.S.S nr 4 w Bytomiu”

„Nie czas jest nam dany ale chwile”
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia w trudnych 
 chwilach po stracie Mamy Pielęgniarce Oddziałowej 

Annie Kurek składają koleżanki z Oddziału Dializ 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2  

w Jastrzębiu Zdroju.

„Wiemy że nic nie ukoi Twego bólu i smutku.  
Sercem jesteśmy z Tobą”

Wyrazy szczerego współczucia dla Koleżanki  
Marzeny Sitko z powodu śmierci Taty składają  

pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala  
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

„Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają z nami „
Koleżance Marzenie Sitko najszczersze 

kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Taty składają Pełnomocnik OIPiP 

oraz pielęgniarki i położne Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

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

Pielęgniarce Przełożonej - Barbarze Węgrzyn wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca  składają 

pielęgniarki i położne Przychodni EPIONE  w Katowicach.

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Naszej Koleżance Ewie Wita wyrazy głębokiego  

współczucia oraz słowa wsparcia z powodu 
 śmierci Matki składają koleżanki z Zakładu  

Opiekuńczo- Leczniczego SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Wyrazy głębokiego współczucia dla Ewy Habdas  
z powodu śmierci Mamy składa Pielęgniarka Oddziałowa 

 wraz z zespołem pielęgniarek Oddziału Chirurgii 
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP Szpitala 
Klinicznego im. A Mielęckiego SUM w Katowicach.

„Ludzie, których kochamy  zostają z nami na zawsze, 
bo zostawili ślad w naszych sercach”

Sercem jesteśmy  z Tobą.
Koleżance Joannie Krej wyrazy  szczerego współczucia

 z powodu śmierci  Męża  składają  Naczelna  Pielęgniarka, 
 Pielęgniarki Oddziałowe z zespołem pielęgniarek 

 i położnych Szpitala Specjalistycznego  
 im. Sz Starkiewicza w Dąbrowie 

„Można  odejść na zawsze, by stale być blisko”
 Koleżance   Jadwidze Adamik wyrazy  głębokiego  

współczucia z powodu śmierci Męża Andrzeja  
składają koleżanki  pielęgniarki ze Szpitala  
Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

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

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

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

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

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

15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

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

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


