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Kalendarium planowanych  
wydarzeń wrzesień 2014

5 września Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa psychiatrycznego

8 września Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 września Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli

9 września Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa kardiologicznego 

9 wrzesnia  Spotkanie Zespołu Położnych 

9 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa diabetologicznego

9 września Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa kardiologicznego

10 września Posiedzenie Komisji kształcenia

12-13 
września

Obchody jubileuszu 200-lecia 
Szpitala Chorób Płuc w Pilchowi-
cach.

16-17 
września Posiedzenie NRPIP w Warszawie

17 września Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa operacyjnego

17 września Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa nefrologicznego

24 września Posiedzenie ORPiP w Katowicach

25 września Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa epidemiologicznego

25-26 
września

VIII Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa
organizowana przez Górnoślą-
skie Centrum Rehabilitacji „Rep-
ty”, Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach  
oraz Polskie Towarzystwo  
Pielęgniarskie



3

 

Cień babiego lata ….

Mija kolejne lato, skończyły się wakacyjne urlopy. Rozpoczynamy kolejny etap 
prac zawodowych mających na celu nie tylko kreatywny rozwój osobisty, ale 

i konstruktywne wzmocnienie roli samorządu zawodowego. Wśród zadań samorzą-
du znajduje się pozycja dotycząca zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia  
społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. Zadania 
te realizowane są min. poprzez opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie 
dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej. Ostatnie miesiące 
pokazały jednak, że opinie samorządu zawodowego będące wyrazem troski o społe-
czeństwo i grupy zawodowe pielęgniarek, położnych nie mają przełożenia na wchodzące  
w życie akty prawne. Tym samym, wyrazem poczucia lekceważenia roli i opinii samorzą-
du zawodowego, realizującego swoje ustawowe zadania, było złożone przez NRPIP wo-
tum nieufności wobec Ministra Zdrowia. Brak konsekwencji w złożonych deklaracjach, 
zmiany decyzji oraz wejście w życie aktów prawnych, które umniejszają pozycję społecz-
ną pielęgniarek i położnych, to tylko wybrane przyczyny naszego utraconego zaufania.  
Samorząd zawodowy realizuje swoje zadania, działa na rzecz środowiska, które repre-
zentuje i dla potrzeb którego został powołany. Jednocześnie angażując się w analizowa-
nie projektów aktów prawnych wytycza ścieżkę działania sektora ochrony zdrowia nie 
tylko w ujęciu pracowników, ale i każdego z nas, jako członka społeczeństwa. Nie pyta-
my jednak, czy warto walczyć, my po prostu walczymy. Nie pytamy czy można jeszcze 
coś zrobić, ale robimy. Tylko w taki sposób pokażemy, że samorząd ma wysoką pozycję 
społeczną. 

A działalność nasza, ukierunkowana zawodowo na nas, jest także naszym wyrazem 
wsparcia dla społeczeństwa. Wyrazem tego są akcje charytatywne, dni zdrowia w któ-
rych uczestniczymy promując zdrowie i zawód pielęgniarki i położnej. Dziś za zgodą  
organizatora wielu akcji charytatywnych chcemy pomóc małej dziewczynce, delikatnej 
jak babie lato, która dzięki wsparciu wielu ludzi mogła wyjechać do Stanów Zjednoczo-
nych na leczenie. Dlaczego ona? Bo jest to bezbronne dziecko, któremu u nas w kraju 
nie możemy pomóc, ale znaleźli się gdzieś ludzie, którzy to zrobią. Do tego potrzeba 
było 30 tysięcy złotych, dziś brakuje nadal kilku tysięcy, także na późniejszą rehabilita-
cję. To niebagatelna suma, ale wspólnymi siłami ludzie mogą czynić cuda. 

Ktoś zapyta: dlaczego my musimy pomóc? Odpowiem prosto: nie musimy, pomoże 
kto zechce, bo tylko taki dar ma swoją moc. O tym zaś wie tylko ten, który otrzymał 
pomoc od innych, nie z litości, a z głębi i potrzeby serca.

Z życzeniami szczęśliwego powrotu do pracy

Mariola Bartusek
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Kalendarium lipiec - sierpień 2014

1 lipca Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dot. nowelizacji ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Udział wziął sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

2 lipca Spotkanie Zespołu ds Położnych

4 lipca Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dot. nowelizacji ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Udział wziął sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

8 lipca Posiedzenie Zepołu ds pielęgniarstwa kardiologicznego. 

8-10 lipca Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Udział wziął sekretarz ORPiP  
Bartosz Szczudłowski.

14 lipca Posiedzenie Komisji Socjalnej

21 lipca Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Udział wziął Sekretarz ORPiP 
Bartosz Szczudłowski

23 lipca Posiedzenie ORPiP

18 sierpnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

26 sierpnia Posiedzenie Zespołu ds opieki długoterminowej

27 sierpnia Posiedzenie Prezydium ORPiP

 

30  września  2014 r.

http://www.izbapiel.katowice.pl
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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 23 lipca 2014 roku

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

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-

stru 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 Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze  

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• refundacji kosztów kształcenia na kursie kwalifikacyjnym dla kierowników centralnych stery-

lizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach 
leczniczych oraz innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych 
oraz na kursie kwalifikacyjnym z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,

• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych,

• powołania pełnomocnego przedstawiciela ORPiP w Katowicach,
• odwołania 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,

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

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania zapomóg losowych członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach,
• udzielenia pożyczki dla odpłatnie studiujących pielęgniarek,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie  przez Zespół ds, pielęgniarstwa operacyjnego konferen-

cji naukowo – szkoleniowej nt, „Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii”,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie  przez Zespół ds, pielęgniarstwa  chirurgicznego II Kon-

ferencji naukowo – szkoleniowej pt, „ Rak piersi to nie wyrok”,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie  przez Zespół ds, pielęgniarstwa nefrologicznego Konfe-

rencji nt, „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych”,

•	 przyjęcia	protokołu	z	posiedzenia	ORPiP	w	dniu	28	maja	2014.
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Informacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Minister Zdrowia, Bartosz Arłuko-

wicz, 23 marca br. przedstawił założe-

nia reformy systemu opieki zdrowotnej, 

zwane potocznie „pakietem kolejko-

wym”. Jednym z trzech filarów pakietu 

jest projekt nowelizacji ustawy o zawo-

dach pielęgniarki i położnej. Noweliza-

cja polega na dodaniu do ustawy art. 

15a, który mówi m.in.:

„1. Pielęgniarka i położna posiada-

jące tytuł zawodowy magistra pielę-

gniarstwa lub tytuł zawodowy magistra 

położnictwa mają prawo samodzielnie: 

 ordynować określone leki oraz 

środki spożywcze specjalnego przezna-

czenia żywieniowego, w tym wysta-

wiać na nie recepty,

 ordynować określone wyroby me-

dyczne, w tym wystawiać na nie zlece-

nia – jeżeli ukończą kurs specjalistyczny 

w tym zakresie.

2. Pielęgniarka i położna posiadające 

co najmniej tytuł zawodowy licencjata 

pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy li-

cencjata położnictwa mają prawo, na 

zlecenie lekarza, wystawiać recepty na 

określone leki oraz środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywienio-

wego niezbędne do kontynuacji lecze-

nia, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny.

3. Pielęgniarka i położna, o któ-

rych mowa w ust. 1 i 2, mają prawo 

wystawiać skierowanie na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych,  

w tym diagnostyki laboratoryjnej.

4. Obowiązek ukończenia kursu spe-

cjalistycznego, o którym mowa w ust. 1 

i 2, nie dotyczy pielęgniarek i położnych, 

które w ramach kształcenia w szkołach 

pielęgniarskich i w szkołach położnych 

nabyły wiedzę objętą takim kursem”. 

Projekt z tym zapisem został przyję-

ty przez Ministerstwo Zdrowia 3 kwie- 

tnia br. Dwa tygodnie później pod-

dano go społecznym konsultacjom  

(http://konsultacje.gov.pl/node/3337), 

które trwały od 7 kwietnia br. do  

8 maja br. Z projektem ustawy zapo-

znały się ORPiP, delegaci na krajowy 

zjazd PiP, członkowie NRPiP, komisje 

i zespoły problemowe. Po zapoznaniu 

się ze stanowiskami tych organów, 

NRPiP w piśmie do Ministra Zdrowia 

rekomendowała odrzucenie projektu  

w zaproponowanym brzmieniu. Podob-

ne stanowisko zajęły pozostałe samo-

rządy medyczne. 

Mimo tych zastrzeżeń Ministerstwo 

Zdrowia przesłało rządowi do akceptacji 

ów – w takim pośpiechu „skonsultowa-

ny” – projekt. Z ul. Miodowej w Aleje 

Ujazdowskie dokument dotarł ekspre-

sem. Rada Ministrów także nie ocią-

gała się z jego aprobatą. Zaledwie po 

miesiącu od ostatniego dnia konsultacji 

społecznych, 10 czerwca br. rząd przy-

jął projekt mimo uwag zgłoszonych do 

projektu przez NRPiP. 

Samorząd zawodowy domagał się 

odrzucenia tej wersji projektu z po-

wodu braku aktów wykonawczych 

regulujących m.in. takie kwestie, jak: 

wykaz leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywienio-

wego i wyrobów medycznych, które 

będą mogły ordynować pielęgniarki  

i położne. NRPiP zwracała także uwa-

gę, że w projekcie nie przedstawiono 

skutków finansowych proponowanych 

zmian, co może powodować przypusz-

czenie, że pielęgniarki i położne zostaną 

obciążone dodatkową pracą i odpowie-

dzialnością bez wynagrodzenia. Podob-

ne stanowiska – odrzucenie projektu  

w całości – przedstawiły także pozosta-

łe samorządy medyczne (aptekarski, 

diagnostyczny, lekarski). 

Osiem dni później rząd, mimo tych 

krytycznych stanowisk strony społecz-

nej, zdecydował się skierować projekt 

nowelizacji do Sejmu. Pierwsze czyta-

nie odbyło się 24 czerwca br., podczas 

70. posiedzenia Sejmu. Proponowa-

ne rozwiązania mają wejść w życie 

po upływie 14 dni od ich ogłoszenia  

w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo Zdrowia pośpiech, 

z jakim wprowadza nowelizację, mo-

tywuje tym, że jest to jeden z ważniej-

szych elementów tzw. pakietu kolejko-

wego, będącego priorytetem nie 

Recepty  

Rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zawodach  

pielęgniarki i położnej, choć w toku konsultacji nie uzyskał zgody  

ustawowych przedstawicieli tych zawodów. Naczelna Rada Pielęgniarek  

i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek  

i Położnych są przeciwne zarówno treści nowelizacji, jak i formie,  

w jakiej Ministerstwo Zdrowia je forsuje.

(nie)konsultowane

EWA SAWICKA

MPiP-07-08_II.indd   65 8/11/14   7:03 PM

Przedruk artykułu za zgodą Redakcji z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 07-08 lipiec-sierpień 2014
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tylko Ministerstwa Zdrowia, ale rów-

nież rządu. 

Sprzeciw budzi zarówno pośpieszny, 

pomijający rzetelne konsultacje sposób 

ich wprowadzania, jak i same zapisy 

zwiększające obciążenie pielęgniarek  

i położnych. Ponieważ wcześniejsze ne-

gocjacje między Ministerstwem Zdro-

wia, a samorządem zawodowym oraz 

związkami zawodowymi nie przyniosły 

porozumienia, 25 czerwca br., czyli na-

stępnego dnia po posiedzeniu Sejmu, 

podczas którego odbyło się pierwsze 

czytanie nowelizacji ustawy o zawo-

dach pielęgniarki i położnej w ramach 

tzw. pakietu kolejkowego, odbyło się 

nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych. W cało-

ści poświęcone było zmianom, jakie rząd 

zamierza wprowadzić do najważniejsze-

go aktu ustawodawczego dotyczącego 

obu zawodów. Z zaproszonych na po-

siedzenie przedstawicieli Ministerstwa 

Zdrowia przybyli: Aleksander Sopliński, 

podsekretarz stanu, Piotr Warczyński, 

podsekretarz stanu i Beata Cholewka, 

dyrektor Departamentu Pielęgniarek 

i Położnych.

Podczas trwającego niemal pięć go-

dzin posiedzenia przedstawiciele Mini-

sterstwa Zdrowia referowali stanowisko 

resortu, a członkinie i członkowie Na-

czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

zgłaszali swoje zastrzeżenia do projektu 

oraz formy wprowadzenia go. 

– Projektowana ustawa ma celu po-

prawę dostępności świadczeniobiorców 

do opieki zdrowotnej – przekonywał 

podsekretarz stanu Aleksander Sopliń-

ski. – Zaproponowane zmiany wpłyną 

także na zmianę statusu zawodowego 

pielęgniarek i położnych ze względu na 

zróżnicowane kompetencje, dostoso-

wane do poziomu zdobytego wykształ-

cenia. Powołał się przy tym na praktykę 

innych krajów Unii Europejskiej, w któ-

rych takie rozwiązania już funkcjonują. 

– Proponowane w ustawie regulacje nie 

nakładają na pielęgniarkę i położną obo-

wiązku uzyskania uprawnień – zapew-

nił. – Jest to dobrowolność.

Prezes NRPiP, Grażyna Rogala-

-Pawelczyk zwróciła uwagę, że za-

niepokojenie środowiska pielęgniarek 

i położnych po pierwsze budzi tryb 

wprowadzania zamian. – Ustawa pi-

sana była przez samorząd, wszystkie 

poprzednie nowelizacje były z nami 

szczegółowo konsultowane, czego 

– z całym szacunkiem dla obecnych de-

cydentów – nie można powiedzieć o tym 

projekcie – punktowała uchybienia pro-

jektodawców. – Nie mówimy receptom 

„nie”, ale nie możemy się zgodzić na taki 

tryb wprowadzania zmian do ustawy  

o naszych zawodach. Pan Minister 

był łaskaw przywołać przykład in-

nych krajów unijnych, nie dodał tylko, 

że proporcja pielęgniarek w stosunku do 

pacjentów jest tam znacznie wyższa niż 

w Polsce. W projekcie brak informacji  

o tym, na jakich zasadach pielęgniarki 

i położne przejmą te obowiązki, tj. o for-

mach finansowania tych zadań.

– Zmiany organizacyjne należy 

wprowadzać przede wszystkim w celu 

znaczącego zmniejszenia nadmiernie 

rozbudowanych wymagań biurokra-

tycznych, które oddalają lekarza i pielę-

gniarkę od pacjenta i ograniczają czas, 

jaki należy jemu poświęcić – podkre-

ślała sekretarz NRPIP, Joanna Wale-

wander, apelując jednocześnie o nie-

zwłoczną analizę przeglądu pod kątem 

redukcji aktów prawnych, czynności 

administracyjnych i sprawozdawczości 

procedur niepotrzebnie narzuconych  

lekarzom, pielęgniarkom i położnym 

oraz innym pracownikom ochrony zdro-

wia i podmiotom leczniczym.

Posiedzenie zakończyło się przy-

jęciem stanowisk nr 17 i nr 18. W Sta-

nowisku nr 17 Naczelna Rada „odrzu-

ca zaproponowane zmiany do ustawy  

o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 2504) 

z uwagi na brak dodatkowych wskazań 

i uregulowań prawnych, które zdaniem 

samorządu powinny być uwzględnione 

na tym etapie procedowania”. Odrzu-

cenie projektu Rada motywuje tym, 

że tego typu projekty nie powinny być 

wprowadzane w oderwaniu od aktu-

alnej sytuacji pielęgniarek i położnych  

w Polsce. Najważniejsze przeszkody to:

 pogarszająca się sytuacja de-

mograficzna pielęgniarek i położnych 

(średnia wieku 48 lat, w Podstawowej 

Opiece Zdrowotnej – 57 lat),

 brak uregulowania minimalnych 

norm zatrudnienia pielęgniarek i po-

łożnych wymaganych przy udzielaniu 

świadczeń w poszczególnych zakresach 

będących przedmiotem kontraktowa-

nia przez NFZ oraz ich ujednolicenia dla 

wszystkich podmiotów udzielających 

świadczeń finansowanych ze środków 

publicznych,

 najniższy wskaźnik wśród krajów 

UE liczby pielęgniarek zatrudnionych 

na jeden tysiąc mieszkańców (5,4), 

Nie negując potrzeby głębokich reform 
systemu ochrony zdrowia, w tym  
rozszerzenia uprawnień pielęgniarek  
i położnych, NRPiP sprzeciwia się 
zmianom proponowanym przez  
Ministerstwo Zdrowia
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przy najwyższym – 16 Szwajcaria, 15,4 

Dania, 14,4 Norwegia,

 brak mechanizmów zapewniają-

cych wynagrodzenie,

 brak opracowania i wdrożenia 

rządowego programu zabezpieczenia 

społeczeństwa w świadczenia realizo-

wane przez pielęgniarki i położne,

 brak zachęcania młodych osób do 

podejmowania kształcenia na studiach 

pielęgniarstwa i położnictwa.

W Stanowisku nr 18 NRPIP wyrazi-

ła w piśmie skierowanym do Ministra 

Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. pełne 

poparcie dla protestu Ogólnopolskie-

go Związku Zawodowego Pielęgniarek  

i Położnych, wyrażonego wobec pro-

jektu ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej i innych ustaw. NRPiP  

w swoim stanowisku podkreśla, że 

„Ogólnopolski Związek Zawodowy Pie-

lęgniarek i Położnych słusznie zwra-

ca uwagę,  iż postępowanie Rządu RP  

i Ministra Zdrowia wobec naszej grupy 

zawodowej jest nieuczciwe. Propono-

wane rozwiązania problemów ochrony 

zdrowia poprzez zwiększenie obowiąz-

ków i odpowiedzialności oraz koniecz-

ność dodatkowego kształcenia (ukoń-

czenie kursu specjalistycznego) bez 

dodatkowego wynagrodzenia lub me-

chanizmów jego wzrostu, nie zasługują 

na naszą akceptację. Z tego też względu 

nie wyrażamy zgody na nałożenie kolej-

nych obowiązków zawodowych”.

Swoje zastrzeżenia do proponowa-

nych przez rząd zmian w ustawie o za-

wodach pielęgniarki i położnej NRPiP 

przedłożyła Prezydentowi RP podczas 

spotkania w Jego Kancelarii 27 lipca br. 

Trzy dni później, 1 lipca br., w Mini-

sterstwie Zdrowia Sławomir Neumann, 

sekretarz stanu, Aleksander Sopliński, 

podsekretarz stanu, Piotr Warczyński, 

podsekretarz stanu, Beata Cholewka, 

dyrektor Departamentu Pielęgniarek 

i Położnych przyjęli Prezydium NRPiP. 

Wiceminister Neumann podkreślił, 

że „w obecnej chwili priorytetem dla 

resortu zdrowia jest pakiet kolejko-

wy i onkologiczny, nie ma możliwości 

rozpoczęcia procesu legislacyjnego  

w ustawach wg propozycji wypra-

cowanych przez Zespół ds. analizy 

przepisów dotyczących wykonywania 

zawodów pielęgniarki i położnej”, o co 

zabiega NRPiP. Wobec tak zdecydowa-

nej odmowy wszczęcia prac nad kom-

pleksowym rozwiązaniem problemu 

dostępności świadczeń zdrowotnych 

wykonywanych przez pielęgniarki i po-

łożne NRPiP postanowiła odwołać się 

do ustawodawcy. W skierowanym do 

parlamentarzystów stanowisku pisze, 

że „brak dialogu w kwestii tak waż-

nej zarówno dla naszego środowiska,  

a przede wszystkim środowiska pacjen-

tów powoduje, że samorząd zawodowy 

pielęgniarek i położnych pozbawiony 

został jakiegokolwiek wpływu na de-

cyzje jego dotyczące, a tym samym 

sprowadzony został do roli biernego 

obserwatora zdarzeń prowadzących 

nieuchronnie do obniżenia jakości po-

wszechnych świadczeń medycznych, 

która to okoliczność skutkować może 

narażeniem życia lub zdrowia tych, 

którzy z powodu swego stanu zdrowia 

wymagają naszej troski”. 

Sejmowa Komisja Zdrowia projek-

tem nowelizacji ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej zajęła się po raz 

pierwszy podczas posiedzenia w dniach 

8–9 lipca br. Dwa dni później, 11 lipca 

br., odbyło się II czytanie tzw. pakietu 

kolejkowego. Przy niemal pustej sali, 

posłowie-sprawozdawcy przedstawili 

stanowiska swoich klubów parlamen-

tarnych dotyczące trzech rządowych 

projektów wchodzących w skład tzw. 

pakietu kolejkowego.  Przyjęcie nowe-

lizacji ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej rekomendowała w imieniu PO 

posłanka Beata Libera-Małecka. Więk-

szość klubów parlamentarnych zade-

klarowała poparcie dla przygotowanej 

przez Ministerstwo Zdrowia reformy 

systemu opieki zdrowotnej, jednak 

nie bez zastrzeżeń. Nawet wchodzący 

w skład koalicji PSL złożył na ręce Mar-

szałka Sejmu swoje poprawki dotyczące 

proponowanych zmian w ustawie o za-

wodach pielęgniarki i położnej. Zastrze-

żenia zgłosiły także opozycyjne ugrupo-

wania PiS i SLD. 

Zastrzeżenia wzbudził zwłaszcza 

tryb przygotowania nowelizacji, „bez 

jakiejkolwiek współpracy z NRPiP 

i OZZPiP”, a także to, że różnicuje tę 

grupę zawodową i może powodować 

spory kompetencyjne (brak rozporzą-

dzeń szczegółowo regulujących nowe 

uprawnienia pielęgniarek i położnych), 

nie precyzuje planów kształcenia, któ-

re powinno być ustawiczne, a jedynie 

poparte jednorazowym szkoleniem.  

W tej sytuacji pakiet kolejkowy wrócił 

do ponownego rozpatrzenia w sejmowej 

Komisji Zdrowia.

W Komisji Zdrowia nad popraw-

kami  klubów parlamentarnych nie 

debatowano zbyt długo. Na rozpatrze-

nie wszystkich (było ich aż 21) posłom 

wystarczyło kilka godzin! Przeszło 

tylko sześć poprawek, m.in. poprawka 

klubu PO przewidująca, że pielęgniarki  

i położne z tytułem specjalisty, na-

wet jeżeli mają tylko średnie wy-

kształcenie, będą mogły kierować 

pacjentów na niektóre badania dia-

gnostyczne i poprawka PSL, zgodnie 

z którą pielęgniarki i położne mające 

dyplom magistra lub tytuł specjali-

sty mogłyby samodzielnie ordynować 

leki. Pozostałe  poprawki odrzucono.  

Projekty pośpiesznie skierowano do  

III czytania, które było już tylko for-

malnością. Obecny w Sejmie Minister 

Zdrowia, komplementując z sejmowej 

mównicy pielęgniarki, pozostawał jed-

nak głuchy na ich postulaty.

W tej sytuacji 17 lipca br. Prezy-

dium NRPiP przyjęło Stanowisko nr 6 

o wyrażeniu wotum nieufności wobec 

Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza 

i skierowało do Prezesa Rady Ministrów 

pismo informujące, iż „wyraża sprzeciw 

wobec kolejnego przejawu lekceważenia 

przez Ministra Zdrowia samorządu za-

wodowego pielęgniarek i położnych”.

To jednak nie zatrzymało lawiny, 

która  toczyła się z coraz większym im-

petem. W pierwszym dniu 72. sesji (22 

lipca br.) Sejm przyjął ustawy pakietu 

kolejkowego i onkologicznego. Noweli-

zację ustawy o pielęgniarkach i położ-

nych poparło 227 posłów, 165 było prze-

ciw, zaś 35 wstrzymało się od głosu.

Jeszcze tego samego dnia ustawa 

znalazła się w Senacie. Senacka Ko-

misja Zdrowia nie miała czasu na za-

poznanie się z projektami ustaw, bo 

senatorzy otrzymali je przy wejściu na 

salę obrad. Mimo to Komisja zdecydo-

wała się na skierowanie pakietu na po-

siedzenie plenarne. Senat przyjął pakiet 

bez poprawek już podczas pierwszego 

czytania. Przyjęte ustawy czekają więc 

tylko na podpis Prezydenta i ogłoszenie  

w Dzienniku Ustaw.   
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UWAGA INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI !

Ostatnie kursy w roku bieżącym !!!

1. SZCZEPIENIA OCHRONNE dla pielęgniarek – rozpoczęcie kursu  
13 października 2014 roku, staże na terenie na terenie miasta Katowice, 

2. RKO dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie 1 grudnia 2014 roku  - 
staże na terenie miasta Bytomia, 

3. EKG dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie 3 listopada 2014 roku 
- zajęcia stażowe na terenie miasta Zabrze.

Podczas zajęć teoretycznych zapewniamy pełne wyżywienia, ponadto 
każdy uczestnik kursu  otrzyma materiał dydaktyczny w formie książki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.projekt.izbapiel.
katowice.pl  oraz w Biurze Projektu telefon – (32)  350-17-58.

Serdecznie zapraszamy !

                        
KOORDYNATOR PROJEKTU     PRZEWODNICZĄCA

Okręgowej Rady Pielęgniarek  
      i Położnych w Katowicach

 dr n. med. Beata Ochocka            dr Mariola Bartusek

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

Odpowiedź Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa   
na  zapytanie o możliwość podawania pompy infuzyjnej  

przez pielęgniarki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
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adwokat Kinga Rudnik

Czy istnieje obowiązek  
posiadania pieczątki?

Pielęgniarka i położna nie mają obowiązku posiadania i posługiwania się pieczątką 
podczas dokonywanych wpisów w dokumentacji medycznej. Obowiązku takiego nie 
przewiduje bowiem żaden z aktualnych przepisów prawnych. W przypadku kiedy pie-
lęgniarka / położna zdecyduje się posługiwać podczas wykonywania swoich obowiąz-
ków zawodowych pieczątką, zobowiązana jest używać oznaczenia na pieczątce zgod-
nego z wymogami prawnymi. 

Pielęgniarka / położna jako osoba udziela-
jąca świadczeń zdrowotnych ma obowiązek  - 
podczas dokonywanych wpisów -  podać infor-
macje, które ją identyfikują. Zgodnie z § 10 
ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobów jej przetwarzania, 
informacjami tymi są:

1. nazwisko i imię, 
2. tytuł zawodowy, 
3. uzyskane specjalizacje,
4. numer prawa wykonywania zawodu, 
5. podpis.

Dlatego też szybkim i wygodnym sposobem 
pomagającym dokonać prawidłowego oznacze-
nia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych 
jest pieczątka. Jeśli zatem pielęgniarka / po-
łożna zdecyduje się na korzystanie z pieczątki, 
zobowiązana jest umieścić na niej informacje 
wskazane w pkt. 1- 4 powyżej. 

Tytułem zawodowym w myśl art. 8 ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej jest:

1. „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, 
2. „położna” albo „położny”;
3. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 

lub położnictwa;
4. specjalista w dziedzinach mających za-

stosowanie w ochronie zdrowia.

Art. 8.  1. Osobie posiadającej pra-
wo wykonywania zawodu przysługuje 
prawo posługiwania się tytułem zawo-
dowym „pielęgniarka” albo „pielę-
gniarz”, „położna” albo „położny”. 
2. Tytułami, o których mowa w ust. 1, 
mogą posługiwać się osoby posiada-

jące prawo wykonywania zawodu,  
a także osoby, o których mowa w art. 
24, z za-strzeżeniem art. 9. 
3. Tytuły, o których mowa w ust. 1, 
podlegają ochronie prawnej. 
4. Pielęgniarce i położnej posiadają-
cej ukończone szkolenie specjaliza-
cyjne przysługuje prawo posługiwania 
się tytułem zawodowym specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
położnictwa albo dziedzinach ma-
jących zastosowanie w ochronie 
zdrowia. 

 

W przypadku braku specjalizacji, informację 
tą pomija się na pieczątce.

Przepisy nie regulują natomiast kwestii, 
kto jest zobowiązany zakupić pieczątkę – pra-
codawca czy pracownik / zleceniodawca czy 
zleceniobiorca. Jeśli chodzi o pracodawcę i 
pracowników, to  w myśl ogólnych przepisów 
Kodeksu pracy zasadnym wydaje się stwier-
dzenie, iż skoro pracodawca ma obowiązek 
przygotować stanowisko pracy i ponosi koszty 
tego przygotowania, to ma także obowiązek 
dokonania zakupu pieczątki. 

W przypadku pielęgniarek / położnych za-
trudnionych w ramach umów cywilnoprawnych 
(zlecenia, o dzieło, kontraktowych), obowią-
zek taki winien ciążyć na pielęgniarce / położ-
nej, albowiem zleceniodawca nie ma żadnego 
obowiązku w jakikolwiek sposób przygotować 
„stanowiska” do wykonywania obowiązków ob-
jętych umową cywilnoprawną. 
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Przepisy rangi ustawowej oraz na poziomie 
rozporządzenia nie zakazują podawania na 
pieczątce także innych informacji, natomiast 
brzmienie Uchwały nr 113/VI/2013 Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 wrze-
śnia 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielę-
gniarki lub położnej, wydaje się wskazywać 
na katalog zamkniętych informacji umiesz-
czanych na pieczątce, poprzez zastosowanie 
zwrotu „Pieczątka pielęgniarki lub położnej za-
wiera następujące dane:”. Tak sformułowany 
zapis określa enumeratywnie informacje, ja-
kie wchodzą w zakres oznaczenia pielęgniarki  
/ położnej/. 

Uchwała nie przewiduje możliwości 
umieszczenia na pieczątce innych danych, 
aniżeli w niej wskazane. Dane te są co do 
zasady zbieżne z ww. przepisami usta-
wy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz  
§ 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu doku-
mentacji medycznej oraz sposobów jej prze-
twarzania. Odmiennie zostało określone poję-
cie  „tytułu zawodowego”, gdyż wskazano tu 
na:

1. magister pielęgniarstwa lub magister 
położnictwa,

2. licencjat pielęgniarstwa lub licencjat po-
łożnictwa, 

3. pielęgniarka dyplomowana lub położna 
dyplomowana, 

4. pielęgniarka lub położna.

Treść uchwały:

Uchwała Nr 113/VI/2013
Naczelnej Rady  Pielęgniarek  

i Położnych 
z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie treści pieczątki  
pielęgniarki lub położnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z 
dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 
1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 
pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodza-
ju i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r.,  
Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:
§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawie-
ra następujące dane:

1. imię i nazwisko,

2. tytuł zawodowy:
a) magister pielęgniarstwa lub magister 

położnictwa,
b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat 

położnictwa
c) pielęgniarka dyplomowana lub położ-

na dyplomowana,
d) pielęgniarka lub położna

1. uzyskane specjalizacje,
2. numer prawa wykonywania zawodu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Pieczątka nie powinna nadto wprowadzać w 
błąd. Jeśli pielęgniarka / położna nie posiada 
np. tytułu magistra pielęgniarstwa / położnic-
twa, a posiada tytuł magistra pedagogiki nie 
powinna podawać w nazwie pieczątki „mgr 
IMIĘ NAZWISKO pielęgniarka”, bo takie ozna-
czenie sugeruje ukończenie studiów magister-
skich na kierunku pielęgniarstwo. Prawidłowym 
oznaczeniem jest podanie: „IMIĘ NAZWISKO 
pielęgniarka”.

Ponadto Naczelna Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie słusznie wskazała: „Zatem, 
pielęgniarka, położna dokonująca wpisów w in-
dywidualnej dokumentacji medycznej pacjen-
ta, zobowiązana jest wpisać posiadany przez 
siebie tytuł zawodowy w brzmieniu zgodnym 
z treścią posiadanego dyplomu ukończenia 
szkoły pielęgniarskiej, szkoły położnych.

Jednakże podkreślić należy, iż rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010r. w 
sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 
Nr 252, poz. 1697) obliguje pielęgniarkę, po-
łożną do zawarcia w dokumentacji medycznej 
informacji o posiadanym tytule zawodowym. 
Zatem w sytuacji, gdy np. pielęgniarka ukoń-
czyła oprócz szkoły pielęgniarskiej np. studia 
wyższe na kierunku pedagogika, a nie posiada 
tytułu zawodowego mgr pielęgniarstwa, do-
konując wpisu w dokumentacji medycznej nie 
może posługiwać się tytułem magistra, a jedy-
nie tytułem zawodowym uzyskanym w wyniku 
ukończenia szkoły pielęgniarskiej”.¹ 

Podstawa prawna: Ustawa o zawodach 
pielęgniarki i położnej; rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu do-
kumentacji medycznej oraz sposobów jej prze-
twarzania.
¹ - http://www.nipip.pl/index.php/prawo/
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Zarządzanie zasobami ludzkimi  
w ochronie zdrowia,  

badanie satysfakcji pracowników 

Ostatnie lata to dekada zaostrzonej walki konkurencyjnej i dużych zmian,  
szczególnie dotyczy zreformowanego resortu ochrony  zdrowia. Najcenniejszym naj-
bardziej elastycznym zasobem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej są zasoby 
ludzkie, które stwarzają największe możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
organizacji. Do optymalnego wykorzystania tych zasobów, ich zdolności i kompetencji 
wdrażane są nowoczesne strategie zarządzania .

mgr Małgorzata Winer  
Kierownik Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, 
Piekary  Śląskie 

dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec
Naczelna Pielęgniarka  

S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej,
 Piekary  Śląskie 

Polityka personalna stanowi jeden z najważ-
niejszych czynników wpływających na decyzje 
pracowników o pozostaniu lub odejściu z orga-
nizacji. W Polskich szpitalach przeprowadzono 
badania ankietowe dotyczące strategicznych 
aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Ce-
lem przeprowadzonych badań jest analiza i 
ocena praktyk zarządzania personelem w wy-
branych placówkach służby zdrowia, drugim 
aspektem była analiza wdrożenia możliwych 
zmian w praktykach zarządzania zasobami 
ludzkimi. Badanie dotyczyło najczęściej wybra-
nych obszarów w placówkach takich jak:

• planowania zasobów ludzkich
• rekrutacji
• oceny pracowniczej
• wynagradzania
• kształtowania warunków i stosunków pra-

cy.
Analizie podano również realizację działań w 

wymiarze organizacyjnym i strategicznym funk-
cji personalnej. 

Wyniki wykazują, że zdecydowana większość 
badanych jednostek posiada strategię zarządza-
nia organizacją, jednak nie wszystkie posiadają 
strategię zarządzania personelem. Wyniki ba-
dania oznaczają, że część badanych jednostek 
nie posiada spójnych celów, planów oraz pro-
gramów w tym obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi, które pozwalałyby na podejmowanie 
działań wspólnych z działalnością organizacji 
na rzecz zatrzymania kluczowych pracowników 
sfery medycznej. Działania takie mogłyby mieć 
wpływ na kształtowanie się kapitału ludzkiego, 
aby ten stał się źródłem przewagi konkurencyj-
nej w placówkach służby zdrowia. Wykazano 
również, że w części szpitali nie zidentyfiko-
wano istnienia procedur, planów i programów 
zarządzania personelem. Sytuacja ta może 
spowodować, że podejmowanie działań w tym 
aspekcie może być wynikiem bieżących potrzeb,  
a przez to niezgodnych z celami strategicznymi 

badanych organizacji. 
W polskich szpitalach, jak wykazują badania 

funkcjonuje system zarządzania personelem, 
realizowany w znacznym stopniu przez wiele 
podmiotów uczestniczących w zarządzaniu i na-
leżą do nich:

• dyrektor szpitala,
• zastępca dyrektora ds. medycz-

nych, zwany też zastępcą dyrektora  
ds. lecznictwa,

• naczelna pielęgniarka, zwana również za-
stępcą dyrektora ds. pielęgniarstwa lub 
przełożona pielęgniarek,

• komórka organizacyjna ds. pracowni-
czych,

• kierownicy liniowi: ordynatorzy, pielę-
gniarki oddziałowe, 

• kierownicy liniowi sfery administracyjnej
• związki zawodowe,
• pracownicy,
• doradcy zewnętrzni w niewielkim stopniu.
Analiza w badanych placówkach, wykazuje 

dużą rolę wyżej wymienionych podmiotów za-
rządzania w aktywnym udziale w zarządzaniu 
zasobem ludzkim. Dyrekcja jak i zastępcy an-
gażują się w znacznym stopniu w wykonywanie 
zadań operacyjnych, które powinny być realizo-
wane przez kierowników liniowych przy współ-
pracy z działem personalnym.

Taki stan rzeczy, koncentracji kierownictwa 
szpitali na aspektach operacyjnych zarządza-
nia personelem powoduje, że odchodzą oni od 
przypisywanych im w literaturze funkcji ról wi-
zjonera, projektanta oraz promotora. W wielu 
szpitalach, jak wykazują badania polityka reali-
zująca funkcje personalne przypada na kierow-
ników liniowych, którzy biorą aktywny udział, 
jednak udział ten nie jest jasno zdefiniowany. 
Nieformalnie kierownicy liniowi mają wpływ 
na wszystkie obszary zarządzania persone-
lem. Formalnie ostateczne decyzje przypadają 
dyrektorom danych jednostek. W placówkach 
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ochrony zdrowia w Polsce, choć służby per-
sonalne podlegają bezpośrednio dyrektorom 
szpitali, osoby odpowiedzialne za obszar zarzą-
dzania personelem są kierownikami średniego 
szczebla zarządzania. Zadania przypisywane 
działom personalnym mają charakter opera-
cyjny. W efekcie działy te pełnią rolę eksperta 
administracyjnego, doradcy wewnętrznego w 
zakresie prawa pracy. W bardzo ograniczonym 
wymiarze wspierają realizację strategii orga-
nizacji, bardziej koncentrują się wokół działań 
administracji.

Służby personalne postrzegane są jako 
wsparcie administracyjne, realizujące zadania 
operacyjne .

Szpitale posiadają również ograniczone moż-
liwości w zakresie podejmowania racjonalnych 
działań, których celem jest zatrzymanie kluczo-
wych pracowników w organizacji.

Realizacja funkcji kierowniczych jako pod-
stawowy element zarządzania

Zarządzanie to działanie, którego celem jest 
wpłynięcie na działania innych ludzi zgodnie z 
celem i planem strategicznym osób nimi kieru-
jących. Uczy, w jaki sposób planować i organizo-
wać, motywować, kontrolować i oceniać swoją 
pracę oraz działania innych ludzi dla wspólne-
go dobra. Zarządzanie można ująć jako rodzaj 
działalności kierowniczej, jako jedną z form 
kierowania, oznaczającej działania składające 
się na proces kierowania ludźmi w procesie go-
spodarowania osobami w organizacji. Podsta-
wowym zadaniem zarządzania jest zapewnie-
nie realizacji celów instytucji przy zachowaniu 
zasady racjonalnej gospodarki. Pełni również 
funkcję procesu informacyjno – decyzyjnego, 
realizowanego przez komórki organizacyjne.
Do współczesnych zadań zarządzania należą:

• systematyczna kontrola jakości pracy w 
całości w tym spełnienia procedur,

• troska o klienta (pacjenta) w aspekcie 
profesjonalnej obsługi, ścisłego kontaktu 
oraz spełnienia procesów pielęgnowania i 
opieki,

• racjonalne gospodarowanie organizowa-
nymi zasobami w drodze maksymalizacji 
ich produktywności,

• poprawa wydajności pracy połączona z re-
dukcją personelu lub poprawą motywacji 
do pracy,

• automatyzacja jednostek w drodze de-
centralizacji uprawnień decyzyjnych  
i lepszego związania wynagrodzeń z wy-
nikami pracy,

• popieranie przedsiębiorczości i innowacyj-
ności wszystkich zatrudnionych,

• poprawa jakości wyboru kadry kierowni-
czej.

• wysiłki organizacji,
• odpowiednim doborem personelu celem 

realizacji zadań.

Badanie satysfakcji pracowników  
jako narzędzie zarządzania.

Badanie satysfakcji pracowników to po-
wszechnie stosowane narzędzie, które pozwala 
na poznanie poziomu zadowolenia zatrudnio-
nych osób, odnośnie do wybranych obszarów. 
Satysfakcja pracowników jest kluczowym czyn-
nikiem efektywności. Badając wartości waż-
ne dla pracowników, uzyskujemy informacje 
mówiące o świadomości, wizji i misji przedsię-
biorstwa, identyfikacji z wartościami przedsię-
biorstwa, a także mówiące o potrzebach wpro-
wadzenia różnych zmian.

Problem satysfakcji pracowników jest obecny 
w nauce, organizacji i zarządzaniu od kilkudzie-
sięciu lat. Od tego czasu próbowano satysfak-
cję łączyć z efektywnością wykonywania zadań 
przez pracowników. Uważa się też, że troska 
menedżerów o pracownika doprowadzi w kon-
sekwencji do wzrostu zadowolenia, które z kolei 
przyczyni się do poprawy wyników. Stwierdzo-
no, że aby ludzie realizowali postawione przed 
nimi zadania, wykorzystując swoją wiedzę i 
kwalifikacje oraz intuicję, należy przewidywać 
oraz sprawować kontrolę nad ich zachowaniami. 
Temu służy między innymi badanie satysfakcji. 

Badanie satysfakcji może służyć również 
analizie potrzeb organizacyjnych, szkolenio-
wych, komunikacyjnych, płacowych, czynników 
motywujących i czynników frustracji, postaw 
wobec pracy, poziomu identyfikacji pracowni-
ków z organizacją. Daje odpowiedź na pytania 
w zakresie motywowania i zniechęcenia pra-
cowników, jak oceniają oni swoje relacje z prze-
łożonymi i innymi komórkami organizacyjnymi 
w zakładzie, jakie są oczekiwania i problemy, co 
należy zrobić, by wyeliminować źródła ich nie-
zadowolenia. 

Pozytywnym skutkiem badania może być 
wzrost motywacji do pracy i zaangażowanie 
pracowników oraz gotowość do otwartego wy-
rażania opinii, służących poprawie funkcjono-
wania instytucji, a także poprawa atmosfery, 
jakości i efektywności pracy.

Sytuacja może odnieść sukces wtedy, gdy 
rozumiane są potrzeby pracowników, motywa-
cje i oczekiwania. Mogą wspólnie z jej kierow-
nictwem planować rozwój organizacji, widząc 
również jej znaczenie i perspektywę własnego 
rozwoju zawodowego.

Potencjalne korzyści wynikające z realizacji 
prowadzenia badań satysfakcji pracowników to 
między innymi:

• identyfikacja słabych i mocnych stron w 
obszarze zarządzania personelem,

• poprawa komunikacji wewnętrznej firmy,
• zrozumienie motywacji i czynników wpły-

wających na zmiany satysfakcji pracow-
ników,
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• wzrost zaangażowania pracowników i po-
prawa wydajności pracy,

• zmniejszenie rotacji i absencji personelu,
• efektywne planowanie rozwoju karier 

pracowniczych.
Badanie satysfakcji pracowników spełnia na-

stępujące cele:
• motywacyjne - pozwalają sprawdzić, na 

ile pracownicy wyrażają zadowolenie ze 
swojej pracy i jakie czynniki wpływają na 
niezadowolenie,

• diagnostyczne - mogą mieć wpływ na 
analizę systemu płacowego i sposobu za-
rządzania organizacją, a także poziomu 
akceptacji pracowników tych działań,

• komunikacyjne - stwarzają szansę wy-
ko r z y s t an i a 
wyników ba-
dań do popra-
wy atmosfery 
pracy i relacji 
interpersonal-
nych, a także 
usprawnienia 
komun ikac j i 
wewnętrznej 
w firmie.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy, mo-
żemy stwierdzić, że badanie satysfakcji jest 
cennym narzędziem diagnostycznym w bardzo 
wielu obszarach w organizacji. 

 Badanie satysfakcji pracowników w standar-
dach Szpitala Akredytowanego.

Akredytacja, w sensie dosłownym, po-
lega na kompleksowej ocenie dokonywanej  
na miejscu w szpitalu przez odpowiednio prze-
szkolonych wizytatorów. 

Efektywność akredytacji jest największa dla 
pacjenta, gdyż zyskuje on na jakości udziela-
nych świadczeń, dostępności do usług, posza-
nowaniu godności i respektowaniu swoich praw, 
poprawie warunków leczenia i bezpieczeństwa 
pobytu. Są to elementy dodatnie w obrazie 
funkcjonowania jednostki, które powinny, stać 
się elementami marketingowymi. Istnieje jesz-
cze inna, nieformalna reklama czyniona przez 
samych pacjentów, którzy są również baczny-
mi obserwatorami oceniającymi efektywność 
udzielanych świadczeń. 

W 1998 roku Centrum Monitorowania Jako-
ści w Ochronie Zdrowia opracowało i opubliko-
wało, Program Akredytacji Szpitali, podstawę 
pierwszego systemu akredytacji placówek me-
dycznych w Polsce. Zawiera on zarówno zestaw 
obowiązujących standardów akredytacyjnych, 
jak i omówienie całej procedury wiodącej do 
uzyskania certyfikatu. Szpital może poznać wy-
magane standardy na długo przed przeglądem, 
samodzielnie ocenić, na ile je spełnia, wprowa-
dzić niezbędne usprawnienia oraz zlikwidować 
niedoskonałości. 

Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania 
systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczyna 
być postrzegana jako jeden z elementów wy-
różniający szpital na rynku usług. 

Akredytacja jako zewnętrzny system oceny 
jakości szpitali została osadzona na gruncie pol-
skiego ustawodawstwa poprzez Ustawę o Za-
kładach Opieki Zdrowotnej, która zawiera zapis  
o akredytacji, w myśl którego szpital może wy-
stąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu akre-
dytacyjnego w celu stwierdzenia spełnienia 
określonych i podawanych do ogólnej wiadomo-
ści standardów jakości. Również Ustawa o Po-
wszechnym Ubezpieczeniu w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia zwraca uwagę na jakość usług, 
szczególnie jako jednego z kryteriów w spra-

wie zawarcia umowy  
o udzielanie świad-
czeń zdrowot-
nych. Standar-
dy akredytacyjne 
sformułowane są  
w postaci krótkich 
zdań oznajmujących 
stan pożądany. Po-
dany jest też sposób 
oceniania, czy jest on 

przez szpital spełniany, czy nie. Dodatkowo po-
dany jest sposób punktowania poszczególnego 
standardu. Dość często standard główny uzu-
pełniony jest standardami szczegółowymi, które 
dotykają poszczególnych aspektów standardu 
głównego. Aktualnie, dla lecznictwa zamknięte-
go, prowadzona jest procedura akredytacyjna 
oparta na zestawie wymagań pogrupowanych w 
poszczególnych działach i oddziałach Szpitala. 
Wśród tych standardów wyróżniamy standardy 
dotyczące zarządzania ogólnego, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją. 

Mając na uwadze fakt, że pracownicy każdego 
zakładu opieki zdrowotnej są jego najważniej-
szym i zarazem najkosztowniejszym działem, 

W wymogach wyżej wymienionych standar-
dów istnieje konieczność zarządzania perso-
nelem w sposób skoordynowany i skuteczny z 
uwzględnieniem możliwości edukacji i rozwoju 
zawodowego w szeregu innych wymagań sta-
wianych kierownictwu Szpitala. 

Jednostka, aby mogła sprostać wymaga-
niom, usprawniać zarządzanie, organizacją, 
podnosić zaangażowanie pracowników oraz 
umocnić identyfikację z placówką, koniecznym 
staje się sprawdzenie nastrojów pracowników 
poprzez Badanie Satysfakcji Pracownika .

Piśmiennictwo u autorek.
W artykule wykorzystano fragmenty pracy mgr”Bada-

nie satysfakcji pracowników jako narzędzie na przykładzie 
szpitala posiadającego certyfikat akredytacji “.

Praca została napisana przez Małgorzatę Winer pod 
kierunkiem Promotora  Grażyny Kruk-Kupiec, w Wyższej 
Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Standardy określone w obszarze “Zarządzanie za-
sobami ludzkimi”, obejmują między innymi wymaga-
nia kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych 
stanowiskach pracy, adaptację osób nowoprzyję-
tych, systematyczną ocenę pracownika, podnosze-
nie kwalifikacji, określenie liczby i kwalifikacji perso-
nelu wraz z zakresem obowiązków
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Konferencja

pielkardio@wp.pl

„Współczesne pielęgniarstwo operacyjne  
w Kardiochirurgii”

„Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Kardiochirurgii” 
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Sprawozdanie z VI Konferencji „Zakażenia Szpitalne- Działajmy Razem”,               

Co nowego w prewencji zakażeń szpitalnych ?
Dnia 27 czerwca 2014 r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się VI Konfe-

rencja „Zakażenia Szpitalne- Działajmy Razem”, organizowana przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego działającego przy OIPiP w Katowicach. Konferencja 
odbyła się pod patronatem Prezydenta miasta Chorzowa  Andrzeja Kotali, Konsul-
tanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  dr n. med. Beaty  
Ochockiej oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek  Epidemiologicznych dr n. med.  
Mirosławy Malary.

Konferencję uświetnili swoją obecnością za-
proszeni goście, którym jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy za przybycie. 

Słuchacze, głównie pielęgniarki i położne za-
trudnione w placówkach medycznych woj. ślą-
skiego oraz przedstawiciele Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznych z regionu mieli możliwość 
wysłuchania interesujących wykładów zaprezen-
towanych przez specjalistów w dziedzinie epide-
miologii i higieny. 

Pierwszy wykład wygłosił dr Grzegorz  
Ziółkowski - członek honorowy PSPE. 

Motto jego wystąpienia brzmiało: 
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby 
inni od was nie wymagali ” Jan Paweł II
 Dr Ziółkowski przeprowadził syntetyczną ana-

lizę wyzwań jakie stoją przed pielęgniarstwem 
epidemiologicznym, do których zaliczył m. in. 
obowiązek prowadzenia prospektywnych badań 
epidemiologicznych w rejestracji zakażeń oraz 
czynników alarmowych w zależności od czyn-
ników ryzyka lub typu prowadzonej procedury 
operacyjnej i/lub inwazyjnej. Zwrócił też uwagę 
na konieczność prowadzenia jakościowego i ilo-
ściowego monitorowania zużycia antybiotyków 
zgodnie z rekomendacjami Narodowego Progra-
mu Ochrony Antybiotyków ( NPOA), a także na 
niezbędność monitorowania selekcji czynników 
alarmowych zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz.U. 
Nr294,poz.1741).Podsumowaniem tej części wy-
kładu było stwierdzenie, że dzisiejszy nadzór nad 
zakażeniami rozumiany musi być jako aktywna 
profilaktyka i ograniczanie ryzyka rozwoju za-
każeń u pacjentów, w której uczestniczyć musi 
cały personel szpitala a rejestrowanie i kontrolo-
wanie zakażeń to sposób pomagania pacjentom 
aby ich kontakt z systemem opieki zdrowotnej 
był bezpieczny i nie wiązał się cierpieniem czy 
inwalidztwem lub zgonem w wyniku narażenia na 
zakażenie szpitalne.

Drugi wykład wygłosiła dr Mirosława Malara.  
Przybliżyła w swoim wystąpieniu światowy stan-
dard zarządzania ryzykiem zakażeń  /MIR/ w 
kontekście rosnących wymagań dotyczących ja-
kości opieki nad pacjentem, bezpieczeństwa i 
efektywności finansowego funkcjonowania pla-
cówek. Program MIR umożliwia poprawę funk-
cjonowania organizacji poprzez adaptację dobrej 
praktyki w obrębie zarządzania ryzykiem zaka-
żeń. Dzięki wdrożeniu pewnych standardów moż-

na zmniejszyć potencjalne szkody dla pacjentów, 
odwiedzających oraz personelu, poprawić funk-
cjonowanie zakładu poprzez zmniejszenie ryzyka 
zakażeń, wykroczyć poza wymogi prawne, roz-
wijać organizację w sposób ciągły. Dzięki sto-
sowaniu usystematyzowanych metod zwiększyć 
konkurencyjność poprzez redukcję oraz zapo-
bieganie błędom, podnieść reputację, pewność i 
satysfakcję w opiece nad pacjentem oraz jakość 
świadczonych usług. 

Po raz pierwszy na naszej konferencji poru-
szono tematykę profilaktyki zakażeń w perinato-
logii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielę-
gniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr 
Barbara Gardyjas podkreśliła, że zakażenia 
bakteryjne i wirusowe są istotnym zagadnieniem 
w położnictwie, gdyż choroby przez nie wywoły-
wane mogą w znaczący sposób wpływać nie tylko 
na zdrowie kobiety ciężarnej ale stanowić zagro-
żenie dla nienarodzonego dziecka.

Wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), 
wirus ludzkiego brodawczaka (HPV), wirus Her-
pes Simplex (HSV), wirus Varicella Zoster (VZV), 
cytomegalii (CMV), parwowirus B19, WZW A 
(HAV), WZW B (HBV), WZW C (HCV), różyczki- 
to zakażenia wirusowe szczególnie niebezpiecz-
ne dla kobiety ciężarnej, których znajomość po-
winna mieć przełożenie na wdrożenie skutecznej 
profilaktyki.

Podsumowując mgr Barbara Gardyjas zaak-
centowała, że postęp medycyny, wprowadzane 
rekomendacje, szczepienia, nowe metody diagno-
styki i terapii, a także współpraca środowisk me-
dycznych, specjalistów z różnych dziedzin mogą 
sprawić, że w istotny sposób uda się zmniejszyć 
ryzyko zaistnienia wielu procesów chorobowych 
w okresie ciąży i po porodzie. 

O higienie rąk mówi się dużo - czy jednak wy-
starczająco dużo? Pytanie takie postawiła uczest-
nikom konferencji dr Beata Ochocka.  Dylemat i 
pewna refleksja postawione zostały w kontekście 
groźnej sytuacji w zakresie chorób zakaźnych, 
nawrotu epidemii „starych” i pojawienia się „no-
wych” czynników chorobotwórczych.  Pomimo, że 
wartość i naukowe uzasadnienie ogromnej roli hi-
gieny rąk w profilaktyce zakażeń są powszechnie 
znane, to praktyka pokazuje, że wciąż mamy wie-
le do zrobienia w tym zakresie. Przede wszystkim 
wzmocnić należy osobiste poczucie odpowiedzial-
ności za pacjenta, za siebie oraz zdrowie swojej 
rodziny. Należy mieć świadomość, że nasze ręce 
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przynoszą pomoc ale mogą stać się źródłem cier-
pienia a nawet śmierci. Codzienny pośpiech po-
zbawia nas często tej refleksji…

Uzupełnieniem tematu z zakresu higieny rąk 
była prezentacja dr Katarzyny Majdy (Skamex 
Sp. z o.o. S.K.A.) Wytyczne Światowej Organiza-
cji Zdrowia wskazują, że skuteczna higiena rąk 
to potwierdzona metoda prewencji rozprzestrze-
niania drobnoustrojów zakaźnych. Dane nauko-
we potwierdzają wpływ uszkodzeń skóry dłoni 
na zwiększenie kolonizacji drobnoustrojami oraz 
na zmiany w składzie flory mikrobiologicznej. 
Zgodnie z zaleceniami stosowanie nawilżających 
produktów w celu zachowania barierowości skó-
ry dłoni pracowników ochrony zdrowia stanowi 
jeden z elementów skutecznie zapobiegających 
zakażeniom. 

W przerwie uczestnicy konferencji mogli za-
poznać się z ofertą wystawienniczą firm, które 
aktywnie włączyły się w organizację konferen-
cji. Wszystkim firmom dzięki którym konferencja 
oprócz merytorycznego przesłania nabrała rów-
nież praktycznego wymiaru serdecznie dziękuje-
my za uczestnictwo.

Drugą część konferencji otworzył konsultant 
ds. higieny szpitalnej mgr Adam Koźlik (Ecolab 
Sp. z o.o.), który przedstawił trzy filary edukacyj-
ne personelu medycznego w zakresie prewencji 
zakażeń szpitalnych. Wśród newralgicznych ob-
szarów dla których opracowano konkretne pro-
gramy  edukacyjne znalazły się: higiena rąk, hi-
giena powierzchni i dezynfekcja narzędzi. 

Temat redukcji ryzyka zakażeń w praktyce 
kontynuowała mgr Alicja Dąbrowska (Gre-
enpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z 
o.o.) ujmując problem zapobiegania zakażeniom 
z praktycznej perspektywy przedstawiając alter-
natywną metodę dezynfekcji powierzchni, która 
skutecznie eliminuje ryzyko powstawania zaka-
żeń szpitalnych. Proces zamgławiania bo o nim 
była mowa został omówiony na przykładzie sys-
temu do dezynfekcji powierzchni i powietrza No-
cospray. 

Higiena pacjenta to kolejne ogniwo w łańcu-
chu prewencji zakażeń szpitalnych. Mgr Tomasz 
Wienczirsz  (G.C.Z.M. Zarys Sp. z o.o.) wska-
zał na duże znaczenie sposobu przeprowadzania 
zabiegów higienicznych u pacjentów najbardziej 
narażonych na zakażenia szpitalne - nieprzytom-
nych, poddanych sztucznej wentylacji, pacjentów 
w immunosupresji, noworodków i wcześniaków, 
pacjentów przed i po zabiegach operacyjnych - 
prezentując jednorazowe systemy utrzymania 
higieny, bezpieczne, tanie, proste a tym samym 
niezastąpione w codziennej praktyce pielęgna-
cyjnej. 

Ostatnie lata obfitują w niezliczone pomysły  
i rozwiązania dotyczące kontroli zakażeń.

Czy jednak można w skuteczny potwierdzony i 
bezpieczny sposób kontrolować zakażenia? 

Na to pytanie spróbował odpowiedzieć mgr 
Tomasz Pragłowski (Inovpol sp. z o.o.). 

Jak dezynfekować największą powierzchnię 
szpitalną jaką jest powietrze? Uzupełnienie sys-
temu higieny szpitalnej o Novaerus potwierdziło, 
że można osiągnąć więcej za mniej. Wystarczy 
wdrożyć do codziennej praktyki szpitalnej proste 
w obsłudze urządzenie, które działa 24 h/dobę, 
przez 365 dni w roku bez dodatkowych ukrytych 
kosztów eksploatacji. 

Istotnym elementem prewencji zakażeń jest 
profilaktyka narażenia personelu medycznego na 
czynniki biologiczne, a w szczególności zapobie-
ganie ekspozycjom zawodowym.

Mgr Dorota Paruzel (Okręgowy Szpital Kole-
jowy w Katowicach) na podstawie zebranych da-
nych i własnych analiz stwierdziła, że na terenie 
naszego województwa spadła liczba zachorowań 
na WZW B, zachorowalność na WZW C utrzymuje 
się na stabilnym poziomie. Czy obowiązek wpro-
wadzenia do praktyki medycznej bezpiecznego 
sprzętu ma wpływ na ograniczenie liczby zacho-
rowań? Trudno jednoznacznie potwierdzić, że jest 
to jedyny czynnik ograniczający ryzyko zakaże-
nia wirusem B, C. Natomiast jest to niewątpli-
wie dobry kierunek, który w połączeniu z coraz 
szerzej stosowanym sprzętem jednorazowym, 
walidowanymi metodami opracowywania sprzę-
tu wielorazowego i przede wszystkim wzrostem 
świadomości personelu medycznego w tym za-
kresie pozwala na ograniczenie ryzyka zachoro-
wań na WZW B i C wśród personelu medycznego.

Na zakończenie konferencji jako że odbyła się 
ona na progu okresu urlopowego poruszono te-
mat, który tylko pozornie wydaje się daleki od te-
matyki profilaktyki zakażeń szpitalnych. Kamilla 
Kalitka- Ulman (WSSE Katowice) przedstawiła 
problem zakażeń, którym mogą ulec pracowni-
cy ochrony zdrowia spędzając urlop w krajach o 
podwyższonym ryzyku zachorowania na choroby, 
które w naszej w strefie klimatycznej są rzadko 
spotykane, a tym samym mniej znane. Zwróci-
ła uwagę na niebezpieczeństwo zawleczenia tych 
chorób do naszych szpitali i problem w ich rozpo-
znawaniu jako że, w Polsce specjalność z zakresu 
medycyny podróży to rzadkość.

Ryzyko wystąpienia wielu chorób zakaźnych 
można zminimalizować poprzez szczepienia 
ochronne do których prelegentka szczerze zachę-
cała, wskazała na co się szczepić, jakie dodat-
kowe środki ostrożności podjąć by urlop stał się 
przyjemnością, a nie problemem z którym przyj-
dzie się zmagać po powrocie.

Na zakończenie organizatorzy przygotowali 
niespodziankę - wśród wszystkich uczestników 
konferencji którzy zechcieli zaproponować tema-
tykę przyszłorocznej konferencji na którą już dziś 
zapraszamy, rozlosowano atrakcyjne nagrody.

VII Konferencja „Zakażenia Szpitalne – Dzia-
łajmy Razem” już w czerwcu 2015 r.  

Do zobaczenia !
mgr Katarzyna Skibińska

Przewodnicząca Zespołu ds. 
pielęgniarstwa epidemiologicz-

nego, OIPiP w Katowicach.
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Zespół hipertermii złośliwej  
podczas znieczulenia

Hipertermia złośliwa to bardzo rzadka choroba uwarunkowana genetycznie, dziedzi-
czona w sposób autosomalny dominujący Charakteryzuje ją niezwykle szybki wzrost 
temperatury ciała podczas zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym, 
zwłaszcza z użyciem wziewnych środków halogenowych i chlorku sukcynylodwucholi-
ny (suksametonium), będący głównym objawem. Ciepłota ciała wzrasta nawet o 1 st.C 
/5 min. osiągając poziom 43oC - 44oC.

Nieprawidłowa, wewnątrzkomórkowa dys-
trybucja jonów wapnia to najważniejszy czyn-
nik indukujący ostrą reakcję  hipermetabolicz-
ną organizmu, charakteryzującej się  wzrostem 
produkcji dwutlenku węgla, nadmiernym zuży-
ciem tlenu oraz uszkodzeniem błon komórko-
wych komórek mięśni.

Czynniki wywołujące występowanie ze-
społu hipertermii złośliwej powodują 

- anestetyki wziewne: desfluran, enfluran, 
eter, halotan, izofluran , sevofluran, xe-
non 

- środki zwiotczające: sukcynyloholina 
Halotan : jest najsilniejszym aktywatorem 

farmakologicznym ponieważ najwcześniej ge-
neruje objawy i piorunujący rozwój zespołu.

Ketamina:  ma działanie usposabiające do 
występowania hipertermii złośliwej w stopniu 
pośrednim,  związane  z pobudzającym wpły-
wem na układ współczulny, którego wynikiem 
są typowe objawy  ze strony układu sercowo – 
naczyniowego: tachykardia, zaburzenia rytmu 
serca, nadciśnienie tętnicze.

Sukcynylocholina: oraz inne środki z gru-
py depolaryzujących są silnymi aktywatorami a 
ich działanie znacznie potęgują wziewne ane-
stetyki, skracając czas od podania do reakcji.

Objawy kliniczne
•  wczesne

- tachykardia i inne zaburzenia czynności 
serca

- zwiększenie końcowo-wydechowego stę-

żenia CO2
- skurcz mięśni żwaczy, głównie po sukcy-

nyloholinie oraz w populacji dziecięcej
- sztywność mięśni

• późne
- hipertermia 
- hipoksemia (gwałtowne zwiększenie zu-

życia tlenu)
- obrzęk mózgu – drgawki
- mioglobinuria 

• następstwa narządowe
- zaburzenia rytmu serca
- ostra niewydolność nerek
- obrzęk płuc
- powikłania neurologiczne
- koagulopatia ze zużycia

wg „Wybrane zalecenia postępowania w ane-
stezjologii” pod red. Ewy Mayzner-Zawadzkiej 

Czas od ekspozycji do objawów od 5 - 10 
min do kilku godzin   

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się: 
kwasicę metaboliczną, wzrost aktywności fos-
fokinazy kreatyniny (CPK), wzrost stężenia po-
tasu w surowicy, mioglobinurię.

Podczas operacji i anestezji za pierw-
szoplanowe objawy zespołu należy uznać:

• nieuzasadnione podwyższone PEtCO-

2(dwu-, trzykrotnie)
• hiperkaliemię
• tachykardię
• narastającą sztywność mięśni
• zaburzenia rytmu pracy serca
• podwyższenie temperatury ciała
• zaburzenia krzepnięcia krwi
• kwasicę metaboliczną i oddechową

Wskazana jest natychmiastowa diagnoza i 
rozpoczęcie leczenia. W różnicowaniu hiperter-
mii złośliwej należy uwzględnić inne jednostki 
chorobowe z przebiegające objawami hiper-
metabolizmu takie jak: ostra infekcja, odczyn 
pirogenny, niewystarczająca anestezja, nie-
sprawna eliminacja CO2 z układu, wstrząs sep-
tyczny, przełom tarczycowy, udar cieplny.

mgr.piel. Karina Wawros 
Spec. piel. anestezjologicznego i intensywnej opieki  
medycznej. Zespół d/s Promocji zawodów 
 pielęgniarki i położnej OIPiP

mgr Renata Mroczkowska
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Klinika 
i Katedra Wad Wrodzonych u Dzieci i Dorosłych
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Postępowanie:
 natychmiast: 

zaprzestać podawania podejrzanego 
anestetyku
wentylacja 100% tlenem 10l/min
wentylacja 3-4 krotnie przekraczająca 
wentylację minutową
wymiana układu oddechowego

 pogłębienie w razie potrzeby znie-
czulenia opioidami, barbituranami 
lub lekami sedatywnymi

 podawanie dantrolenu 
 leczenie zaburzeń metabolicznych
 kaniulacja tętnicy, założenie cewni-

ka do żyły centralnej, cewnikowanie 
pęcherza moczowego  

 podawanie leków przeciwarytmicz-
nych za wyjątkiem leków blokujących 
kanały wapniowe (w skojarzeniu z dan-
trolenem indukują zwiększenie stężenia 
jonów K i mogą doprowadzić do nasilenia 
hipertermii złośliwej analogicznie jak w 
przypadku digoxiny).

 utrzymanie diurezy 1 -2ml/kg mc.
ochładzanie : zimne infuzje,okłady z 
lodu : pachwiny , pachy , szyja, płukanie 
żołądka oraz pęcherza moczowego schło-
dzonymi płynami

zaprzestać schładzania przy temperaturze  
38,5 oC.
 monitorowanie pacjenta na oddziale 

intensywnej terapii przez minimum 36 
godzin z uwzględnieniem zwiększonego 
zapotrzebowania na tlen i analgosedację 
oraz zaburzeń gospodarki kwasowo – za-
sadowej.  Kontrola gazometrii, elektroli-
tów, układu krzepnięcia co 6-12h.
 powiadomienie pacjenta i rodziny o 

wystąpieniu hipertermii
Dantrolen:  jest pochodną hydantoiny, któ-

ra hamuje uwalnianie wapnia z sia-
teczki  śródplazmatycznej, nie wpły-
wając na zwrotny wychwyt wapnia. 
Zmniejsza wewnątrzkomórkowe stę-
żenie jonów wapnia.

W przypadku wystąpienia hiperter-
mii złośliwej lek należy podać jak naj-
szybciej ponieważ istnieje zależność 
pomiędzy czasem zastosowania Dan-
trolenu a skutecznością leczenia.

Lek co najważniejsze należy poda-
wać do 30 min. od wystąpienia obja-
wów. Wlew powtarzać aż do ustąpienia 
objawów hipermetabolizmu (tachy-
kardia, hiperkarbia, sztywność mię-
śni). Następnie leczenie należy kon-
tynuować zależnie od wielkości dawki 
i sposobu podania przez 24-48 godz. 
Pamiętamy aby po rozpuszczeniu, lek 
przechowywać nie dłużej niż 6 godzin.

Działanie niepożądane podczas stoso-
wania Dantrolenu: nudności, wymioty, bie-
gunka, osłabienie mięśni, zaburzenia elektro-
litowe, zawroty głowy. Maja one umiarkowane 
nasilenie i nie stanowią problemu klinicznego.
Zapobieganie

• Wybór anestetyków dobrze tolerowanych 
• Podawanie dantrolenu w dawce 2,5mg/

kg mc.dożylne, 30 min przed znieczule-
niem, w następujących okolicznościach:
- wywiad wskazujący na przebyty zespół 
hipertermii złośliwej

- przypadki hipertermii złośliwej w rodzi-
nie i dodatni test mięśniowy

- operacja ze wskazań nagłych u chorego 
podejrzanego o skłonność do reakcji hi-
pertermicznej.

• Zapewnienie monitorowania ciągłego Pet-
CO2 , pulsoksymetrii, temperatury ciała.

• Zabezpieczenie leków  niezbędnych  w 
terapii objawowej:
-3000 ml zimnych płynów w lodówce,
- 8,4% roztwór wodorowęglanu sodu, 20 
% roztwór mannitolu, steroidy, insulina, 
heparyna.

• Wyposażenie dodatkowe:
- zestaw do kaniulacji dużych naczyń
- pompy do szybkiego przetaczania
- półotwarty układ znieczulenia ogólnego
- cewnik Foleya 
- materac oziębiający.

Podsumowanie
Hipertermia jest stanem, który zagraża ży-

ciu w przypadku nie podjęcia czynności ratun-
kowych. Przyczyn i rodzajów hipertermii jest  
wiele. Wszystkie charakteryzują się  najczę-
ściej specyficznymi dla siebie objawami, któ-
rych znajomość pozwala na szybkie zdiagno-
zowanie choroby i wczesne wdrożenie leczenia.

Piśmiennictwo u autorek.
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Pielęgniarka pod paragrafem

mgr Danuta Siemiątkowska
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego  przy OIPiP w Katowicach 

członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

„Pielęgniarka pod paragrafem” to tytuł Konferencji zorganizowanej przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek w Krakowie. Wśród tema-
tów konferencji pojawiły się zagadnienia dotyczące:

Wprowadzania zmian, aby właści-
wie i bezpiecznie wykonywać zawód 
pielęgniarki i położnej operacyjnej w 
Polsce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Instrumentariuszek mgr Barbara 
Dąbrowska omówiła 10 propozycji zmian, 
które należy wprowadzić w trybie pilnym 
- celu i zasad wdrożenia w bloku ope-
racyjnym ogólnego standardu pielę-
gniarskiej praktyki klinicznej w za-
kresie realizacji opieki pielęgniarki/
położnej operacyjnej. Mgr Joanna 
Borzęcka określiła funkcje, jakie mają 
do spełnienia te dokumenty, podkreślając 
adaptacyjną funkcję ogólnych standardów 
Dookreślenie czynności obu pielęgniarek/
położnych operacyjnych w fazie przed ope-
racją, w jej trakcie i po operacji uwidacz-
nia zupełną odrębność obowiązków instru-
mentariuszek i określa zakres szkolenia w 
procesie adaptacji. 

- Pielęgniarka i położna operacyj-
ne w świetle obowiązujących aktów 
prawnych, form zatrudnienia.

- Odpowiedzialności zawodowej pie-
lęgniarki i położnej operacyjnej. Mgr 
Monika Nowak  przedstawiając pielęgniar-
stwo jako uprzywilejowaną  profesję w 
kwestii odpowiedzialności prawnej. Oprócz 
działającego powszechnie prawa karnego 
pielęgniarka podlega odpowiedzialności 
cywilnej, pracowniczej, a ponadto odpo-
wiedzialności zawodowej przed organami 
Izby Pielęgniarskiej. 

- Form zatrudniania pielęgniarek 
i położnych - umowa o pracę a umowa 
cywilnoprawna. Mgr Jolanta Plens – 
 Gałąska przypomniała  że umowa o pracę 
to jeden ze  sposobów nawiązywania sto-
sunku pracy. Umowa o pracę nadająca pie-
lęgniarce status pracownika, była i zawsze 
jeszcze pozostanie formą wykonywania za-
wodu pielęgniarki. Pielęgniarka operacyjna 

musi mieć świadomość że nie wielość  ope-
racji da jej godne wynagrodzenie, a odpo-
wiednio wynegocjowana umowa – kontrakt.  
- Emerytur pomostowych to temat, 
który również zainteresował wszystkich 
uczestników konferencji a został przed-
stawiony przez mgr Beatę Rozner, która 
omówiła

Ustawę z 19 grudnia 2008 rok o eme-
ryturach pomostowych (Dz. U z 2008 r. 
Nr 237, poz. 1656 z poin. zm.) wprowa-
dza nowe rozwiania dotyczące pracowni-
ków, którzy wykonują pracę w warunkach 
szczególnych lub o szczególnym charakte-
rze. 

W pielęgniarstwie operacyjnym jest 
jeszcze wiele kwestii formalnych do prze-
analizowania dlatego tego typu spotkania 
na konferencjach czy zjazdach mają za-
sadnicze znaczenie. 

Tematy określające  istotę wykonywa-
nia zawodu prezentowane na konferencji 
wzbudzając ogromne zainteresowanie, 
dyskusję, zaowocowało wypracowaniem  
petycji skierowanej do: Premiera, Mini-
stra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych, Parlamentarzystów, Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej 
Rady Lekarskiej, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych, Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pracowni-
ków Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii, Związku Zawodowe-
go Lekarzy 

Podsumowanie: Praca pielęgniarki ope-
racyjnej to odpowiedzialność i rzetelność. 
Nasza własna etyka w wykonywaniu pracy 
zawodowej w trosce o dobro operowanego 
pacjenta tworzy etos zawodu.
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PETYCJA UCZESTNIKOW OGOLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI PIELJtGNIAREK OPERACYJNYCH

4 KWIETNIA 2014 R. W KRAKOWIE:

Uczestnicy Ogolnopolskiej Konferencji dla Piel~gniarek Operacyjnych
zorganizowanej w Krakowie w dniu 04.04.2014 w imieniu grupy zawodowej

pielt:gniarek operacyjnych domagaj~ sit::

1. Nowelizacji rozporz~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielygniarek i poloznych w podmiotach leczniczych
niebyd~cych przedsiybiorcami i wprowadzenie zapisu: "Minimalne normy zatrudnienia:
w bloku operacyjnym - wynosz~ na 1 stell operacyjny (1 pacjent), co najmniej
Ipiel~gniark~ albo polozn~ operacyjn~ i 1 piel~gniark~ albo polozn~ operacyjn~
asystuj~q piel~gniarce albo poloznej operacyjnej".

2. Wprowadzenia rozwi~zail organizacyjnych eliminuj~cych delegowanie pielygniarek
operacyjnych w trakcie pelnienia dyzuru na bloku operacyjnym do pomocy w sprawowaniu
opieki nad pacjentami w innych oddzialach szpitalnych, w czasie gdy nie odbywajq siy
zabiegi operacyjne. Miejscem pracy pielygniarki operacyjnej jest blok operacyjny, w ktorym
udziela ona swiadczeii zdrowotnych stosownie do posiadanych kwalifikacji i kompetencji.
Dlatego powinna ona bye zatrudniana przez pracodawcy tylko i wyl~cznie w bloku
operacyjnym.

3. Wprowadzenia uregulowail prawnych, ktore rozwi¥<} problem braku asysty lekarskiej do
zabiegu operacyjnego i zwi<}zanymz tym wymuszaniem na pielygniarkach operacyjnych
wykonywania zadan asysty lekarskiej, do ktorych nie maj<}uprawnieii.

W rozporz~dzeniu MZ z dnia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin
pie1ygniarstwa oraz dziedzin maj<}cychzastosowanie w ochronie zdrowia, w ktorych moze
bye prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne s<}kursy kwalifikacyjne i specjalizacja
w dziedzinie pielygniarstwa operacyjnego.

5. Przekazania opracowanych standardow pielygniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie
pielygniarstwa operacyjnego do dalszych prac legislacyjnych celem uregulowan prawnych.6. Umieszczenia pielygniarek operacyjnych, specjalist6w pielygniarstwa operacyjnego w

rozporz~dzeniu MZ w sprawie swiadczeiJ.gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego,
oraz wyceny procedury asystowania do zabiegu operacyjnego pielygniarki operacyjnej
instrumentuj~cej i pomagaj~cej.

7. Wykresleniaz projektu ustawy 0 zawodzie ratownika medycznego i samorz~dzie zawodowym
ratownik6w medycznych zapisu 3.Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych
(zszywanie ran, zakladanie drenow) i innych procedurach medycznych.
Do udzielania tego typu swiadczeiJ.zdrowotnych uprawnienia posiadaj~ pielygniarki.

8.Umieszczania stanowiska pracy pielygniarki operacyjnej pracuj~cej w zespole operacyjnym
dyscyplin zabiegowych w ramach ostrego dyzuru w \\rykazie prac 0 szczeg61nym charakterze.
(Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku 0 emeryturach pomostowych, zal. Nr 2 pkt.24).

9.Wprowadzenia dodatku finansowego za pracy w warunkach szczegolnych dla pielygniarek
operacyjnych pracuj~cych na bloku operacyjnym.

Malopolska Okrygowa Izba
Pielygniarek i Poloznych

w Krakowie

Og61nopolskie Stowarzyszenie
Instrurnentariuszek

z siedzib~ w Bialymstoku

Petycja uczestników Ogólnopolskiej  
Konferencji Pielęgniarek Operacyjnych 

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek Operacyjnych zorganizowa-
nej w Krakowie w dniu 04.04.2014 w imieniu grupy zawodowej pielęgniarek operacyj-
nych domagają się:

1. Nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu   usta-
lania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami  i wprowadzenie zapisu:  Minimalne normy zatrudnienia: w bloku 
operacyjnym - wynoszą na 1  stół operacyjny   (1 pacjent), co najmniej 1 pielęgniarkę albo po-
łożną operacyjną i 1 pielęgniarkę albo położną  operacyjną asystującą pielęgniarce albo położnej 
operacyjnej.

2. Nie stosowania rozwiązań organizacyjnych polegających na delegowaniu pielęgniarek ope-
racyjnych w trakcie pełnienia dyżuru na bloku operacyjnym do pomocy w sprawowaniu opieki 
nad pacjentami w innych oddziałach szpitalnych w czasie gdy nie odbywają się zabiegi operacyj-
ne. Miejscem pracy pielęgniarki operacyjnej jest blok operacyjny w którym udziela ona świad-
czeń zdrowotnych stosownie do posiadanych kwalifikacji i kompetencji. Dlatego powinna ona być 
zatrudniana przez pracodawcę tylko i wyłącznie w bloku operacyjnym.

3. Wprowadzenie uregulowań prawnych, które rozwiążą problem braku asysty lekarskiej do 
zabiegu operacyjnego i związanym z tym wymuszaniem na pielęgniarkach operacyjnych wyko-
nywania zadań asysty lekarskiej, do których nie  mają  uprawnień.

4. Powołanie odrębnego konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
W rozporządzeniu MZ z dnia  z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniar-

stwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne  są kursy kwalifikacyjne i  specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa operacyjnego.

5. Przekazanie opracowanych standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pie-
lęgniarstwa operacyjnego do dalszych prac legislacyjnych celem uregulowań prawnych.

6. Umieszczenie pielęgniarek operacyjnych, specjalistów pielęgniarstwa operacyjnego w roz-
porządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Wycena procedury asystowania do zabiegu operacyjnego pielęgniarki operacyjnej instrumen-
tującej i pomagającej.

7. Wykreślenia z projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodo-
wym ratowników medycznych zapisu 3. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych 
(zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych.

Do udzielania tego typu świadczeń zdrowotnych uprawnienia posiadają pielęgniarki.

8. Automatyczne umieszczanie stanowiska pracy pielęgniarki operacyjnej  pracującej w ze-
spole operacyjnym dyscyplin zabiegowych w ramach ostrego dyżuru w wykazie prac o szczegól-
nym charakterze.   (Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych, zał. Nr 
2 pkt.24)

9. Wprowadzenie dodatku finansowego za pracę w warunkach szczególnych.
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Jedna na milion

Ma na imię Andżelika, co w Wielkiej Księdze Imion 
oznacza kobietę o anielskim usposobieniu, mieszka 
w Rudzie Śląskiej, jest delikatną, kruchą blondynką, 
która skończyła 4 lata. Jest wyjątkowa – urodziła 
się z wadą, występująca raz na milion urodzeń. Nie 
ma piszczela i rzepki kończyny dolnej lewej, ma tak-
że rozszczep wargi i podniebienia oraz niedrożność 
przełyku. Ale wyjątkowe w Andżelice jest coś jeszcze 
– potrafiła sobie zjednać tak wiele ludzkich serc, że 
w Polsce wydawało się niemożliwe – udalo się zreali-
zować za oceanem.

W ciągu 4 lat udało się zoperować rozszczep wargi – od tej poru uśmiech Andżeliki towarzyszy 
jej podczas trudnej i bardzo bolesnej rzeczywistości. W Pol-
sce nie udało się znaleźć specjalisty, który dałby jej chociaż 
nadzieję na uratowanie nóżki, ale taka szansa pojawiła się 
w Stanach Zjednoczonych. 

Niemal rok trwały starania o dofinansowanie leczenia po-
przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, i udało 
się! W czerwcu tego 
roku rozpoczął się dłu-
gotrwały i bardzo bo-
lesny proces leczenia 
, obecnie podczas po-
bytu w Stanach Zjed-
noczonych Angelika 
przechodzi szereg za-
biegów, dzięki którym 
będzie mogła stanąć 
na nogi, na obie nogi. 

Przed nią jeszcze 
główny zabieg kości 

piszczelowej – prawdopodobnie powróci do domu pod ko-
niec roku, a potem czeka ją jeszcze długa rehabilitacja. 

Aby to wszyst-
ko zakończyło się 
prawdziwym happy 
endem – potrzebne 
są środki finansowe. 
I tu również przeja-
wia się wyjątkowość 
dziewczynki – jej ro-
ześmiana twarzyczka 
pojawia się na plaka-
tach, na łamach pra-
sy, na profilach spo-
łecznościowych. Dla 
niej organizowane są 
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festyny, koncerty, imprezy sportowe, zbiórki pieniędzy, które 
zwiększają jej szanse na zdrowe dzieciństwo. Jej uśmiech 
sprawił, że mieszkańcy Rudy Śląskiej – i nie tylko tego mia-
sta – zaktywizowali się w batalii o nóżkę malutkiej rudzianki. 
Widać tego efekty – leczenie trwa, a rokowania są pomyślne, 
wszystko dzięki wpłatom – nawet najdrobniejszym – na cha-
rytatywne konto Andżeliki.

W historii dziewczynki jest coś jeszcze, co budzi na-
dzieję na życzliwość, która jest w każdym z nas. Los ma-
łej Andżeliki poruszył tak wielu – w czasach, gdy liczą się 
twarde zasady, gdy kalkuluje się każdy gest i trudno na-
mówić kogokolwiek na bezinteresowny dar – udało się ze-
brać ogromną kwotę na leczenie kogoś … obcego. Chociaż 
dzięki szeroko zakrojonej akcji – Andżelika nie jest już 
obca dla mieszkańców Rudy Śląskiej. I nie tylko dla nich. 
Mamy nadzieję, że i nasze środowisko nie pozostanie obojęt-
ne na ten wyjątkowy uśmiech.

 
 

Wszystkich, którzy chcą pomóc zapraszamy na stronę fundacji 

www.siepomaga.pl. 
 

 II Konferencji Naukowo Szkoleniowej 

„Rola pielęgniarki we współczesnym pielęgniar-
stwie chirurgicznym - Rak piersi to nie wyrok” 

izba@izbapiel.katowice.pl
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Cukrzyca wczoraj i dzisiaj

SP Szpital Kliniczny im. AMielęckiego SUM w Katowicach zorganizował 25 
czerwca 2014 r. Konferencję szkoleniowo-naukową pt. „Cukrzyca wczoraj i 
dzisiaj”. Patronat nad Konferencją objął Krajowy Konsultant w dziedzinie dia-
betologii - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Polska Federacja Edukacji 
w Diabetologii – przewodnicząca mgr Alicja Szewczyk, PTP Oddział Śląski Koło 
Terenowe przy SPSKM SUM – przewodnicząca mgr Zofia Prażak oraz Lekarz 
Naczelny SPSKM SUM –dr  Iwona Rakoczy.

Prelegentami konferencji byli znakomici specja-
liści - Krajowy Konsultant w dziedzinie diabetolo-
gii, prof. dr  hab. n. med. Krzysztof Strojek, Woje-
wódzki Konsultant w dziedzinie diabetologii, prof. 
dr. hab. n. med. Przemysława Jarosz – Chobot, 
Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego dr n. med. Beata Ochocka, 
Przewodniczaca Polskiej Federacji Edukacji w Dia-
betologii mgr Alicja Szewczyk, Prezes Polskiego To-
warzystwa Podologicznego mgr Justyna Kapuściok, 
dr n. med. Katarzyna Kowalcze, mgr Piotr Biernat.

Tematy wykładów przedstawiały: 
*  Nowoczesne leczenie pacjentów pediatrycznych 

z cukrzycą,
* Kierunki rozwoju pielęgniarstwa diabetologiczne-

go w Polsce,
* Cukrzyca jako problem społeczny,
* Kobieta w ciąży z cukrzycą,  
* Zasady higieny w opiece nad pacjentem z cukrzy-

cą w placówce medycznej, 
* Igły do penów, 
* Rekomendacje diabetologiczne a zwyczaje żywie-

niowe osób z cukrzycą.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pt. „Profi-
laktyka i leczenie stopy cukrzycowej”.  

W  konferencji uczestniczyły osoby zaintere-
sowane tematyką diabetes mellitus, w swojej co-
dziennej pracy zawodowej. Wśród obecnych byli 
lekarze, pielęgniarki, dietetycy, psycholodzy.. Za-
proszeni goście zaprezentowali  wartościowe do-
świadczenia dotyczące postępowania z pacjentem 
diabetologicznym. Zachęcam do zapoznania się ze 
streszczeniami niektórych wykładów zaprezento-
wanych na konferencji.

Dr n. med. Beata Ochocka
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa 

Epidemiologicznego

Zasady higieny i prewencji zakażeń w 
opiece nad pacjentem z cukrzycą w placówce  
medycznej

Patogeny chorobotwórcze z dużą ła-
twością rozprzestrzeniają się w środowi-
sku leczenia i opieki, a ich podwyższony 
potencjał epidemiczny i nadal jeszcze niewystar-
czające metody zapobiegania ich zjadliwości są 
dużym wyzwaniem współczesnej medycyny. Od  
5-10% chorych leczonych na całym świecie, w 
szpitalach i instytucjach sprawujących stacjonarną 

opiekę nad chorymi, w tym osobami w podeszłym 
wieku, osobami niesprawnymi i dziećmi dotknię-
tych jest problemem zakażeń powiązanych z usłu-
gami zdrowotnymi. 

Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju 
zakażeń szpitalnych  należą:

• migracje ludzi i zwierząt między krajami i 
kontynentami, transport żywności

• duże skupiska osób narażonych
• intensywny przepływ chorych w szpitalach
• nowe, złożone techniki diagnostyczne i tera-

peutyczne
• przyrost populacji  osób z obniżoną odporno-

ścią i chorobami przewlekłymi
• starzenie się populacji
• adaptacja drobnoustrojów do leków, szcze-

pionek i dezynfektantów
• pojawianie się nowych czynników zakaźnych
• nadkonsumpcja antybiotyków
• niski poziom higieny 
Według ECDC w samej tylko Europie rocznie do-

chodzi do około 3 milionów zakażeń szpitalnych, 
w wyniku których 50 tys. osób umiera. Duże zna-
czenie w tej problematyce odgrywają zakażenia 
krwiopochodne, w tym istotne z klinicznego punktu 
widzenia wirusy HBV, HCV i HIV. Wymienione pro-
blemy znalazły swoje odbicie w zapisach i wyda-
nych na jej podstawie rozporządzeniach, obowią-
zujące od ponad czterech lat i mające ogromne 
znaczenie w zakresie bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego kraju, ustawy z  5 grudnia 2008 roku o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi. Wszystkie osoby zawodowo zwią-
zane z ochroną zdrowia muszą posiadać wiedzę 
z zakresu zapobiegania zakażeniom, powinny ją  
stosować w codziennej pracy, a także  propagować  
i wzmacniać prawidłowe zachowania higieniczne 
w środowisku zawodowym, ale przede wszystkim 
wśród swoich podopiecznych.

Mgr Alicja Szewczyk 
Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w 

Diabetologii. Klinika Endokrynologii i Diabetologii 
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”  War-
szawa

Kierunki rozwoju pielęgniarstwa diabeto-
logicznego w Polsce  

  
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii od 

chwili powstania w 2006 r. działa zgodnie z zało-
żeniem, które już 40 lat temu wytyczyło kierunek 

Konferencja
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opieki medycznej w cukrzycy. Mówi ono, że tera-
peutyczna edukacja diabetologiczna jest równo-
prawnym elementem leczenia tej choroby. 

W ramach Narodowego Programu Walki z Cu-
krzycą  na konferencji metodycznej Komisji ds. 
Edukacji tego Programu w 1998r. w Łodzi opra-
cowano zasady kształcenia edukatorów cukrzycy 
i przekazano do Ministerstwa Zdrowia. Przełom w 
powołaniu  stanowiska  edukatora cukrzycy nastą-
pił w 2010 r. Minister Zdrowia Ewa Kopacz skłoniła 
się ku temu, żeby w taryfikatorze zawodów me-
dycznych umieścić tak bardzo potrzebne stanowi-
sko,  jakim jest edukator ds. diabetologii.  Depar-
tament Pielęgniarek i Położnych  poinformował o 
zatwierdzeniu w lutym 2011 r. nowego ramowe-
go programu kursu specjalistycznego pod nazwą 
„Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych”. 
Jego celem jest przygotowanie pielęgniarek, położ-
nych do prowadzenia i koordynacji działań zwią-
zanych z edukacją terapeutyczną, podwyższającą 
jakość życia osób chorych na cukrzycę. 

Wprowadzenie do polskiego systemu ochrony 
zdrowia stanowiska edukatora ds. diabetologii da  
pacjentom szeroki dostęp do edukacji niezbędnej 
w terapii cukrzycy – a w rezultacie przyczyni się 
do poprawy zdrowia i jakości życia osób chorych 
z cukrzycą, redukcji powikłań cukrzycy, a także 
przyniesie duże oszczędności dla systemu ochrony 
zdrowia. Aby tak się stało, edukacja terapeutyczna 
w cukrzycy powinna być odrębnym świadczeniem 
kontraktowanym przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, zaś edukator ds. diabetologii – profesjonalistą 
zatrudnianym obligatoryjnie w placówkach me-
dycznych określonego typu.

Dr n. med. Katarzyna Kowalcze 
Katedra Dietetyki i Oceny Żywności, Instytut 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo Huma-
nistyczny w Siedlcach

Rekomendacje diabetologiczne a zwyczaje 
żywieniowe osób z cukrzycą

Prawidłowe żywienie w cukrzycy jest podstawo-
wym i długotrwałym elementem terapii na każdym 
etapie leczenia. 

Zwyczaje żywieniowe pacjentów dia-
betologicznych odgrywają kluczową rolę  
w procesie leczniczym, bowiem bardzo często od-
biegają od rekomendacji. W celu poprawy prze-
strzegania zaleceń żywieniowych konieczna jest 
indywidualna edukacja rodziny oraz pacjenta. Z ba-
dań własnych prowadzonych w warunkach klinicz-

nych, wynika, iż intensyfikacja leczenia farmako-
logicznego powinna być prowadzona równorzędnie  
z intensyfikacją edukacji żywieniowej. Tyl-
ko wówczas przynosi oczekiwane efekty. Ana-
liza piśmiennictwa wskazuje, że co najmniej 
1/3 pacjentów nie wypełnia zaleceń lekarskich.  
W cukrzycy całość zaleceń lekarskich realizuje tylko 
7– 40% chorych. Chorzy na cukrzycę mają proble-
my z dostosowaniem się do zaleceń terapeutycz-
nych, wymagających modyfikacji i zmiany diety, a 
wyznaczone cele są często zbyt trudne w realizacji. 
Dlatego też warto przygotowywać dla pacjentów 
bardzo proste i przejrzyste materiały edukacyjne, 
dzięki którym łatwiej będzie osobom z cukrzycą 
typu 2 osiągać wyznaczone cele terapeutyczne. 

Mgr Justyna Kapuściok 
Prezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego

Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej
Ze względu na zagrożenie  stopą cukrzycową u 

chorych z cukrzycą  prawidłowa pielęgnacja stóp  
w cukrzycy powinna być jednym z podstawowych 
elementów terapii. Stopy  chorych na cukrzycę są 
narażone na wiele czynników zarówno zewnętrz-
nych i wewnętrznych które przyczyniają się do po-
wstania powikłania jakim jest stopa cukrzycowa. 
Jedynym skutecznym narzędziem aby ograniczyć 
liczbę zachorowań na ZSC jest wdrożenie skutecz-
nej organizacji opieki nad chorymi ze stopą cukrzy-
cową. Efektywna organizacja wymaga opracowania 
przede wszystkim systemu prewencji do której na-
leży indywidualne podejście do pacjenta ze zróż-
nicowaniem na działania w prewencji pierwotnej 
i wtórnej ZSC. W prewencji pierwotnej stopy cu-
krzycowej główną rolę spełnia ciągła edukacja i re-
edukacja pacjentów z poszczególnych grup ryzyka 
z obowiązujących zaleceń dotyczących samoopie-
ki nad stopami. Natomiast w przypadku prewencji 
wtórnej w której wystąpiło owrzodzenie lub am-
putacja powinno wdrażać się indywidualne zasady 
postępowania pielęgnacyjnego i podiatrycznego 
dla poszczególnych pacjentów. W profilaktyce  jak i 
leczeniu zespołu stopy cukrzycowej  każdy pacjent 
powinien być aktywnym  członkiem zespołu tera-
peutycznego bez jego zaangażowania nie można 
uzyskać sukcesu terapeutycznego.

Słowa podziękowania za współudział w organi-
zacji Konferencji, kieruję na ręce mgr Doroty Ka-
ziród, pielęgniarki koordynującej Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej 
SPSKM, Kierownika Działu Informatycznego SPSK 
oraz pani Stefanii Szyrszeń kierownika  Działu Ży-
wienia SPSKM wraz z zespołem dietetyków.

Pragnę serdecznie podziękować Komitetowi Or-
ganizacyjnemu Konferencji, wszystkim prelegen-
tom, gościom i uczestnikom za osobisty udział oraz 
merytoryczne dyskusje.

mgr Krystyna Widawska
 Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, 

członek Polskiej Federacji  
Edukacji w Diabetologii. SP Szpital Klinicz-

ny im. A.Mielęckiego SUM Katowice

Konferencja
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Półpasiec – bolesny problem.

Działania pielęgnacyjno-lecznicze

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

Dopiero w XX wieku amerykański wirusolog (noblista) Thomas Huckle Weller udo-
wodnił, że ospę wietrzną i półpasiec wywołuje ten sam wirus. Wcześniej aż do tego 
odkrycia uważano, że choroba ta jest skutkiem gwałtownego usposobienia, niestraw-
ności lub przeziębienia. 

Nazywano ją „pasem św. Antoniego”, któ-
remu przypisywano moc leczenia półpaśca. 
Dziś wiemy, że schorzenie to wywołuje wirus 
(Herpesvirus Varicella Zoster – VZV). Nazwa 
wirusów Herpesviridae pochodzi od greckie-
go słowa „Herpein” (pełzanie) i odnosi się do 
uśpionych infekcji, mających tendencję do na-
wracania. Słowo „zoster”  po grecku oznacza 
pas, co może tłumaczyć nazwę schorzenia. 

Półpasiec zwany też ziarnicą jest ostrą cho-
robą zakaźną wywołaną przez ten sam wirus, 
który powoduje ospę wietrzną lub opryszczkę. 
Osoby, które                       w dzieciństwie 
przechorowały ospę wietrzną uzyskały trwałą 
odporność na tę chorobę, jednak wirus w orga-
nizmie tych osób pozostał w formie uśpionej. U 
około 20% dorosłej populacji osób chorujących 
wcześniej na ospę wietrzną, wirus ten budzi 
się w sprzyjających okolicznościach wywołując 
półpasiec. Warunki, które mogą uaktywnić wi-
rusa to:

• Osłabienie
• Poważne infekcje (zwłaszcza górnych 

dróg oddechowych)
• Leczenie immunosupresyjne 
• Tocząca się choroba nowotworowa 
• Spadek odporności (szczególnie u nosi-

cieli wirusa HIV)
• Stres
• Po szczepieniu
Okres inkubacji wirusa wynosi 4-14 dni. 

Może występować w każdym wieku (najczę-
ściej jednak po 50 roku życia). U dzieci wirus 
ten najczęściej jest przyczyną rozwoju ospy 
wietrznej. U osób starszych wywołuje półpa-
siec (zarówno u tych po przebytej ospie jak i 
u tych, którzy na ospę nie chorowali). W przy-
padku ziarnicy zakaźna jest wydzielina suro-
wicza ze zmian skórnych towarzyszących cho-
robie. Nie można zarazić się półpaścem drogą 
kropelkową. Zachorowalność na tę chorobę ro-
śnie z wiekiem. Schorzenie niepowikłane zwy-
kle mija po 2 do 4 tygodniach, pozostawiając 
trwałą odporność. Nawroty i zmiany rozsiane to 
powód do diagnostyki w kierunku chłoniaków, 
białaczek, nowotworów i schorzeń ze spadkiem 
odporności. Schorzenie to jest bardzo uciążli-
we, bolesne i nieprzyjemne, gdyż reaktywacja 

uśpionego zakażenia dokonuje się w zwojach 
nerwów czuciowych w pobliżu rdzenia kręgo-
wego i manifestuje się przykrymi objawami. 
Najczęściej zmiany chorobowe lokalizują się w 
okolicach talii, pleców, brzucha, klatki piersio-
wej, ale również mogą dotyczyć głowy (czoła i 
skroni), oka lub ucha. [1,2]

OBJAWY I PRZEBIEG PÓŁPAŚCA
Diagnostyka półpaśca nie jest trudna, gdyż 

objawy są charakterystyczne           i rozpozna-
walne. Problem stanowić może postać półpaś-
ca przebiegająca bez zmian skórnych (wyma-
gana jest wówczas diagnostyka różnicująca). 
Półpasiec może mieć przebieg skąpoobjawowy, 
pełnoobjawowy, powikłany lub ciężki. Choroba 
ta manifestuje się szeroką gamą symptomów:

Początkowo pojawiają się objawy grypopo-
dobne:

- bóle głowy
- dreszcze
- bóle mięśniowe 
- zmęczenie i osłabienie
- bóle gardła
Temperatura ciała może być lekko podnie-

siona (rzadziej występuje wysoka gorączka).
Pojawiają się bardzo silne bóle o charakte-

rze ostrym, piekącym, kłującym – najczęściej 
w okolicy klatki piersiowej (często mylone z 
bólami zawałowymi). Bóle o bardzo dużym 
natężeniu obejmują wszystkie miejsca, gdzie 
półpasiec się umiejscawia.

Po 2-3 dniach od pojawienia się bólu w tych 
miejscach uwidaczniają się zmiany skórne, 
charakterystyczne dla półpaśca. Nowe pęche-
rze mogą pojawiać się przez kolejne 4-5 dni.

• Wykwity skórne przebiegają w czterech 
etapach:
- I etap – wysypka przyjmuje postać 

płaskich plam o żywoczerwonym za-
barwieniu

- II etap – plamy się uwypuklają, two-
rząc grudki

- III etap – przekształcają się w pęche-
rzyki wypełnione płynem surowiczym

- IV etap – pęcherzyki pękają i w tym 
miejscu tworzą się strupy

• Zajęcie czubka i grzbietu nosa (objaw 
Hutchinsona) może świadczyć o równo-
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czesnym zajęciu gałki ocznej (wspólne 
unerwienie – nerw nosowo-rzęskowy).

• Narastanie objawów może powodować u 
chorego nadwrażliwość skórną, rozdraż-
nienie i problemy ze snem. [1,3,4]

ODMIANY KLINICZNE PÓŁPAŚCA
Wyodrębniamy cztery odmiany kliniczne 

półpaśca:
• Krwotoczna (zoster haemorrhagicus) – 

w przypadku o ciężkim przebiegu. 
• Oczna (zoster ophthalmicus) – przebieg 

ze zmianami owrzodzenia rogówki.
• Uogólniona lub rozsiana (zoster gene-

ralisatus s. disseminatus) – w której 
oprócz typowej lokalizacji segmentar-
nej, występują również zmiany rozsiane 
na tułowiu (najczęściej odmiana ta to-
warzyszy chłoniakom, przerzutom raka      
i cukrzycy).

Zgorzelinowa (zoster gangraenosus) – zmia-
ny ulegają rozpadowi i pozostają owrzodzenia 
zgorzelinowe (w ciężkim przebiegu choroby).

Wszelkie zmiany skórne są uciążliwe i swę-
dzące, lecz nie wolno ich drapać, gdyż można 
spowodować nadkażenie tych obszarów. Swę-
dzenie i tak nie ustąpi po drapaniu, gdyż źródłem 
dolegliwości są komórki nerwowe, nie skóra. 

POWIKŁANIA
Zmiany chorobowe mogą obejmować różne 

obszary ciała, wywołując groźne powikłania, 
takie jak:

• Półpasiec oczny – zmiany skórne lokali-
zują się w okolicy powieki, mogą obej-
mować też spojówkę i rogówkę. Może 
doprowadzić to do porażenia nerwu po-
ruszającego gałką oczną (efektem tego 
bywa opadanie powieki), uszkodzenia 
gałki ocznej lub utraty wzroku.

Rycina 1. Półpasiec oczny

• Półpasiec uszny – zmiany w obrębie ucha 
obejmujące małżowinę, przewód słu-
chowy i błonę bębenkową. Może to skut-
kować bólami ucha, szumami usznymi 
oraz znacznym ubytkiem słuchu.

Rycina 2. Półpasiec uszny

• Zmiany na skórze mogą powodować 
przebarwienia lub blizny. 

• U osób z zaburzeniami odporności, le-
czonych onkologicznie czy po prze-
szczepach, może dojść do uszkodzenia 
nerwów czaszkowych, zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Może 
dojść również do ujawnienia się zespołu 
Guillaina-Barrego (uszkodzenie osłonek 
nerwów – mieliny, może doprowadzić do 
niedowładów).

• U wielu osób (zwłaszcza starszych) 
mimo wygojenia się zmian skórnych na-
dal utrzymuje się silny ból, przechodząc 
w tzw. neuralgię półpaścową (trwającą 
nieraz kilka miesięcy, a nawet lat), wy-
magającą leczenia neurologicznego. 

Naukowcy z Tajlandii przeprowadzili bada-
nia na 7,5 tys. osób, które chorowały na pół-
pasiec. Aż 30% osób chorujących wcześniej na 
tę chorobę, w późniejszym okresie miało udar 
niedokrwienny (jeszcze większy odsetek doty-
czył osób z półpaścem ocznym). Do podobnych 
wniosków doszli uczeni z Londynu. Badania 
przeprowadzono na 320 tys. osób. Wykazały 
one, że u osób chorujących na półpasiec do 40 
roku życia, aż o 74% częściej wystąpił udar 
niedokrwienny, a 50% częściej zawał serca, niż 
u osób nie dotkniętych tą chorobą. Prawdopo-
dobnie jest to efektem zmian, jakie wywołał 
półpasiec w obrębie naczyń krwionośnych gło-
wy i mózgu. 

Szczególnie niebezpieczne jest, gdy na pół-
pasiec zachoruje kobieta ciężarna. Powoduje 
on powikłania zdrowotne u dziecka, takie jak:

• Niedorozwój kończyn
• Wady układu moczowego
• Wady oczu
Wirus przenika przez łożysko i może do-

prowadzić do zakażenia wewnątrzmacicznego 
płodu. Najbardziej niebezpieczny jest pierwszy 
trymestr ciąży (organogeneza). Najcięższa po-
stać półpaśca u dziecka pojawia się, gdy do 
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zakażenia dojdzie od 5 dni przed porodem do 
2 dni po porodzie. Zwykle wtedy choroba trwa 
około 10 dni i obciążona jest dość dużą śmier-
telnością – od 5% do 30%. W przypadku za-
każeń okołoporodowych noworodek może za-
kazić się ospą wietrzną lub półpaścem. Objawy 
występują wtedy u dziecka i u matki. Najlepiej 
chronić się przed półpaścem jeszcze przed zaj-
ściem w ciążę, poddając się szczepieniu prze-
ciw ospie wietrznej, a w czasie ciąży unikać 
kontaktów z chorymi na te schorzenia. [4,5]

Leczenie i opieka  
nad chorym z półpaścem

Niepowikłany przebieg choroby nie wymaga 
hospitalizacji. Osoby starsze, ciężarne, z grup 
ryzyka lub te z ciężkim przebiegiem choroby 
muszą być leczone w szpitalu. W leczeniu pół-
paśca ważne jest zapewnienie choremu spo-
koju, wypoczynku przez okres 2-4 tygodnie. 
Dolegliwości bólowe niwelujemy podając leki 
przeciwbólowe. (Niektórzy lekarze zalecają 
przy silnych bólach (neuralgiach półpaśco-
wych) stosowanie leków antydepresyjnych 
(hamują przewodzenie bólu, dzięki współdzia-
łaniu z neuroprzekaźnikami, czyli serotoniną 
i noradrenaliną). Można podawać w iniekcji 
domięśniowej witaminę B1 i B12. W celu za-
pobiegania neuralgii półpaścowej należy za-
stosować małe dawki kortykosteroidów i Kar-
mazepinę. Miejscowo przeciwbólowo można 
stosować kremy   z anestezyną lub plastry z 
lidokainą (po ustąpieniu pęcherzyków). U osób 
starszych zastosować można naświetlania la-
serem lub krem z Kapsaicyną (w późniejszym 
okresie choroby). Jeśli chodzi o zmiany skórne 
w przebiegu półpaśca, to zdania co do ich pie-
lęgnacji są podzielone. Jedni lekarze zalecają 
stosowanie Pudrodermu – zawiesiny z menta-
nolem i benzokainą, działającą przeciwbólowo 
oraz tlenkiem cynku o właściwościach ściąga-
jących i odkażających. Inni lekarze natomiast 
uważają, że nie należy nic stosować na wykwi-
ty skórne, bo w przypadku ich pęknięcia moż-
na doprowadzić do nadkażenia tych obszarów. 
Preferują stosowanie jałowych opatrunków 
zabezpieczających zmiany skórne. By złago-
dzić swędzenie można zastosować kąpiele z 
dodatkiem skrobi ziemniaczanej lub mączki 
owsianej. Kiedy na skórze występują już stru-
py przeciwbólowo można wykonać kompresy z 
aloesu, czy mięty pieprzowej, okłady z olejku 
z dziurawca lub oleju lnianego. W czasie trwa-
nia choroby zalecane jest noszenie luźnych 
(nie drażniących skóry) ubrań. W przypadku 
wystąpienia gorączki, należy podawać środki 
obniżające ciepłotę ciała i uzupełniać płyny. 
Stosuje się też leczenie antywirusowe. 

Leki przeciwwirusowe hamują mnożenie się 
wirusów i łagodzą przebieg choroby. Najsku-
teczniejsze jest włączenie leczenia antywiru-

sowego w ciągu pierwszych dwóch dni. Gdy 
dojdzie do zapalenia spojówek lub zmian w ob-
rębie oka w przebiegu półpaśca, najlepiej za-
stosować maść Acyclovir – 3% lub Gancyclovir 
podawany jako 0,15% żel oczny. 

W przypadku zapalenia twardówki, tęczów-
ki i ciała rzęskowego należy rozważyć podania 
kortykosteroidów i leków rozszerzających źre-
nicę. Zapalenie siatkówki i nerwu wzrokowego 
wymaga leczenia szpitalnego (niejednokrotnie 
zabiegu operacyjnego). Ze względu na ryzy-
ko bakteryjnego nadkażenia miejsc zajętych 
przez półpasiec, rozważyć należy zastosowanie 
antybiotyków o szerokim spektrum działania 
(Ceclor, Duracef, Doxycyklina, Unidox), prepa-
rat na skórę (np. Neomycyna – aerozol) lub 
antybiotykowych kropli do oczu. 

Kolejny istotny problem w opiece nad cho-
rym z półpaścem to odpowiednia dieta. Chory 
powinien pić dużo płynów, naturalnych soków 
bogatych w witaminy. Dieta powinna zawierać 
dużo warzyw i owoców (składników wspierają-
cych układ odpornościowy). Zwiększamy ilość 
potraw z zawartością witaminy B1 – uśmie-
rzającej ból (wątróbkę, serca, wieprzowina) 
oraz witaminę B12 – chroniącą komórki ner-
wowe (ryby, drób, jaja, mleko i jego przetwo-
ry). Posiłki należy podawać częściej w mniej-
szych ilościach. Warto zadbać o to, by przed 
posiłkiem chory otrzymał lek przeciwbólowy, 
co złagodzi dolegliwości i wzmocni apetyt. 
Przy ocznej postaci półpaśca nasila się świa-
tłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki. Istotne 
jest, by stworzyć choremu dogodne warunki 
do rekonwalescencji (przewietrzone pomiesz-
czenie, dyskretne źródło światła, cisza, spokój, 
wygodna, niekrępująca odzież). 

NEURALGIA PÓŁPAŚCOWA
Neuralgia półpaścowa (nadwrażliwość bó-

lowa) trwa zwykle 2-3 tygodni. Może jednak 
przedłużyć się na miesiące lub lata. By jej za-
pobiec, lekarze zalecają              w określonych 
przypadkach stosowanie maści sterydowych 
na miejsca chorobowo zmienione. Ból łagodzą 
kompresy nasączone zimną wodą. Można sto-
sować masaże kostkami lodu (zawijamy kostki 
lodu w gazę i uderzamy w miejsca bólu). Ma 
to działanie znoszące ból, gdyż wpływa kojąco 
na zakończenia nerwowe. Zastosować można 
również na bolesne obszary terapię światłem 
lub laserem. Przy przedłużających się dolegli-
wościach bólowych należy bezwzględnie udać 
się do neurologa, który odpowiednio dobierze 
stosowną terapię. Aby uniknąć tych przykrych 
dolegliwości osoby po 50 roku życia, które nie 
chorowały na ospę wietrzną lub półpasiec po-
winny przyjąć szczepionkę przeciw ospie lub 
preparat Zostavax, zmniejszający ryzyko za-
chorowania na półpasiec. 

Piśmiennictwo u autorki.
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Projekt Leonardo da Vinci

W dniach 5-6 czerwca w Pradze odbyło się piąte – ostatnie spotkanie partnerów 
projektu Leonardo da Vinci „Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach per-
sonelu medycznego w Europie”.W projekcie udział wzięli Polskie Towarzystwo Pielę-
gniarskie, Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Szwecja, Francja, Ośrodek Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Projekt trwał od 1 sierpnia 2012 roku do 31 
lipca 2014 roku. W ramach projektu odbyło się  
5 spotkań w krajach partnerskich:  25 paździer-
nika 2012 r. Czechy,  21 marca 2013 r. Szwecja,  
18 października 2013 r. Francja,  14 lutego 2014 r. 
Polska, 5-6 czerwca 2014 r. Czechy. 

Celem spotkań partnerskich  było wypraco-
wanie dokumentu na temat innowacji w zakresie 

kształcenia personelu medycznego. Dokument 
ten pomoże zdefiniować potrzeby związane z 
wprowadzeniem innowacji do kształcenia per-
sonelu pielęgniarskiego. Partnerzy projektu re-
prezentowali zarówno instytucje kształcące 
pielęgniarki na poziomie dyplomowym, podyplo-
mowym, instytucje związane z rynkiem nowych 
technologii medycznych, stowarzyszenia pielę-
gniarskie oraz przedstawicieli pielęgniarek pracu-
jących.

Podczas ostatniego spotkania omówiono moc-
ne i słabe strony komunikacji w zespole part-
nerów projektu ale także zaplanowano dalszą 
współpracę. Omówiono zaawansowanie prac pro-
jektowych – szczególnie dokumentu końcowego 
oraz możliwości jego upowszechnienia w krajach 
partnerskich.

Zaprezentowano kilka wykładów. Panie: Jo-
lanta Toliusiene i Jurate Macijauskien przedsta-
wiły sytuację pielęgniarek na Litwie oraz litewski 
system edukacji pielęgniarskiej.  

Najciekawszy – moim zdaniem wykład wygło-
sił p.Rene Balnus z Uniwersytetu Karolinska, któ-
ry przedstawił ideę kształcenia praktycznego w 
wielodyscyplinarnym zespole studentów w praw-
dziwych warunkach klinicznych (oddział kliniczny 
prowadzony przez studentów: medycyny, pielę-
gniarstwa, fizjoterapii).  

„Pozytywny wpływ koncepcji praktycznego 
nauczania może być dostrzegany w szczególno-
ści w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów, gdyż 
istnieje znaczne zmniejszenie ryzyka niekorzyst-
nego zdarzenia spowodowanego przez mniej do-
świadczony personel. Zmniejszenie ryzyka błędu 
dzięki praktykowaniu umiejętności w warunkach 
symulacji redukuje zbędne koszty finansowe. Sy-
mulacja poprawia pewność siebie młodych pra-
cowników służby zdrowia i pomaga im uwierzyć 
we własne możliwości kiedy świadczą opiekę  
w rzeczywistych warunkach klinicznych” omówiła 
Pavlína Horová, Linet Czechy – koordynator pro-
jektu.

Dodatkową atrakcją tego dnia było zwiedzanie 
najnowocześniejszego w Pradze Szpitala Wojsko-
wego. Partnerzy projektu mieli okazję zobaczyć 
centrum symulacji medycznej, oddział intensyw-
nej terapii, nowoczesne lądowisko dla śmigłow-
ców ratunkowych na dachu szpitala oraz ośrodek 
leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) 
u żołnierzy powracających z misji. Ośrodek ten 
posiada jeden z dwóch dostępnych w Europie-  
amerykański symulator warunków panujących   
w działaniach wojennych np. w Afganistanie. 

Podczas spotkania w Pradze Polskie Towa-
rzystwo Pielęgniarskie reprezentowały: Aneta 
Trzcińska – sekretarz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego w Katowicach, Katarzyna Trzpiel 
– przewodnicząca mazowieckiego oddziału PTP 
oraz Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

mgr Aneta Trzcińska
Sekretarz PTP w Katowicach, członek Zespołu 
 ds.Pielęgniarstwa Nefrologicznego przy OIPiP,

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,  
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Ośrodek leczenia PTSD

Konferencja
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„Najtrudniej rozstać się  z kimś  bliskim 
 najdroższym..."

  Drogiej koleżance Alinie Sakwie 
wyrazy wsparcia i szczerego współczucia

z powodu śmierci  Męża   
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka   

Koordynująca  Przychodni oraz koleżanki pracują-
ce w Szpitalu Specjalistycznym   

 im. Sz Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Łączymy się  z  Tobą  w bólu  i smutku.  

Sercem jesteśmy z Tobą.

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

Z głębokim  żalem, zadumą i łżą w oku żegnamy  
Naszą Koleżankę 

Pielęgniarkę Bożenę Niewińską.
 Odeszłaś od nas na wieczny dyżur. Na zawsze po-

zostaniesz w naszej pamięci.  
Żegnamy cię Bożenko.... 

Koleżanki z oddziału  Rehabilitacyjnego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

 nr 2  w Jastrzębiu Zdrój.

"Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają z nami"

 Z żalem pożegnaliśmy  naszą Koleżankę  
Pielęgniarkę Oddziału Rehabilitacyjnego 

 Niwińską Bożenę.  
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej,  

Najbliższym i  Przyjaciołom  
składa Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka,  

Pielęgniarki i Położne Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 2 w  Jastrzębiu Zdrój

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

  Drogiej koleżance Małgosi Kubickiej  
wyrazy wsparcia i szczerego współczucia

  z powodu śmierci  Męża   
 składają Naczelna Pielęgniarka z zespołem  

pielęgniarek i położnych Szpitala Specjalistycznego   
im. Sz Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Sylwii Jaros z powodu śmierci Ojca 

składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem 
pielęgniarek Oddziału Chirurgii Ogólnej,  

Naczyniowej i Transpantacyjnej SP SK 
im. Mieleckiego SUM w Katowicach.

 Wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża 
dla Koleżanki Zyty Lajdamik 

składają pielęgniarki Oddziału Chirurgii Ogólnej i 
Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala  

Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Wyrazy szczerego współczucia Koleżance 
 Bernadecie Tkocz z powodu śmierci Męża  

składają koleżanki  z Oddziału Pediatrycznego  
PZZOZ w Wodzisławiu Ś

Pielęgniarce Bernadecie Tkocz  
wyrazy współczucia z  powodu śmierci Męża  

składa Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik OIPIP 
oraz koleżanki ze Szpitala w Wodzisławiu Śl.

Wyrazy głębokiego współczucia  
Annie Repeć z powodu  śmierci Mamy 

 składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik 
OIPIP oraz koleżanki ze Szpitala w Wodzisławiu Śl

Drogiej Koleżance Małgorzacie Styczeń 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty składają Pielęgniarki,  
Lekarze i Współpracownicy Oddziału  

Gastroenterologii, Nefrologii i Pediatrii SP 
SK nr6 GCZD w Katowicach Ligocie

Naszej Koleżance  Bogusi Kamińskiej 
 najszczersze kondolencjeoraz wyrazy głębokiego  

współczucia  z powodu śmierci Taty  składają   
Naczelna Pielęgniarka, z-ca Naczelnej Pielęgniarki,  

wraz z Zespołem Pielęgniarek SP SK nr. 7 
Górnośląskiego Centrum Medycznego im 

prof. L.Gieca w Katowicach Ochojcu.
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"Wiem, że nic nie ukoi Twojego bólu i smutku.
Sercem jesteśmy z Tobą"

Wyrazy szczerego współczucia 
dla Lidii Jagielskiej z powodu śmierci Ojca
składają Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki  
i Położne WSP S.A. w Tarnowskich Górach 

 wraz z Pełnomocnikiem OIPiP

Naszej Koleżance Małgorzacie Styczeń  wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  

składają Pielęgniarka Naczelna, Kierownik  
Działu Epidemiologii oraz Pielęgniarki   

Oddziałowe i Koordynujące  SP SK nr 6  
GCZD w Katowicach Ligocie

" Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal "

Łącząc się w głębokim żalu i smutku  
naszej Koleżance Alinie Diduch 

wyrazy szczerego współczucia z powodu  
mierci Ojca  składają Pielęgniarki Oddziału 
Rehabilitacji Narządu Ruchu w Lędzinach

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

Łączymy się w głębokim żalu i smutku  
z naszą Koleżanką Moniką Rajtarowską 

 z powodu śmierci Mamy. 
Wyrazy współczucia składają koleżanki 

z Bloku Operacyjnego Laryngologii  
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu 

"Łącząc się w żalu i smutku z Koleżanką  
Pielęgniarką Małgorzatą Kubicką  

wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża skła-
dają koleżanki i współpracownicy Oddziału  

Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej 

Wyrazy szczerego współczucia Koleżance 
 Marzenie Korzeniowskiej 

 z powodu śmierci Taty składają 
 koleżanki i koledzy SP ZOZ RPR Sosnowiec-
-Będzin i Pełnomocny Przedstawiciel OIPiP

Z  powodu śmierci Mamy szczere  
wyrazy współczucia  dla Asi Nieszporek  składają  

pracownicy Bloku Operacyjnego Oddziału 
 Kardiochirurgii  Górnośląskiego Centrum 

Medycznego w Katowicach Ochojcu

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

Naszej Drogiej Koleżance Józefie Błockiej  
wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci  Mamy składają  Przełożona Pielęgniarek  
wraz z koleżankami z Działu Medycyny 

 Szkolnej SP Zakładu Lecznictwa  
Ambulatoryjnego w Katowicach 

"Nie czas nam jest dany ale chwila"
Koleżance Elżbiecie Żołneczko

wyrazy szczerego współczucia z powodu  
śmierci Taty składają Naczelna Pielęgniarka 

 oraz pielęgniarki i położne MEGREZ Sp. z o.o.
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

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

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu 
 śmierci Taty 

 Koleżance Dorocie Kasińskiej najszczersze  
wyrazy współczucia składają Naczelna Pielęgniarka  

wraz z zespołem PZZOZ Będzin  
oraz Pełnomocnik OIPiP

„Śmierć jest zawsze punktualna
   ale nigdy nie w porę”

Koleżance Małgorzacie Saratowicz Pielęgniarce 
Koordynującej wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy składają Dyrekcja,  

Naczelna Pielęgniarka z zespołem pielęgniarek,  
położnych, rejestratorek oraz pracownicy  

Zespołu Wojewódzkich Przychodni  
Specjalistycznych w Katowicach 

Naszej Koleżance Danucie Kycia wyrazy szczerego 
 współczucia z powodu śmierci Taty 

składają Położna Oddziałowa, Położne i Pielęgniarka  
z Oddziału Perinatologii i Ginekologii  

SP CSK SUM Katowice
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WyŜsza Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej prowadzi 
rekrutację na studia drugiego stopnia rozpoczynające się  
1 października 2014r. realizowane w trybie 
weekendowym lub tzw. tygodniowym (1 tydzień  
w miesiącu). 
 
Studia mogą podjąć kandydaci legitymujący się dyplomem 
studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w tym 
tzw. studiów pomostowych.  
 
Uczelnia umoŜliwia studentom, którzy nie posiadają  
w suplemencie do dyplomu potwierdzenia znajomości języka 
angielskiego  kształcenie w zakresie języka angielskiego od 
podstaw w ramach poszerzonego wymiaru zajęć nowoczesną 
komunikacyjnokonwersacyjną metodą CLT (Communicative 
Language Teaching) oraz zabezpiecza do tego kształcenia 
skrypty i materiały dydaktyczne. 
 
Program kształcenia obok treści określonych standardem 
kształcenia umoŜliwia  kształcenie z zakresu psychologii 
klinicznej, zdrowia kobiety, pielęgniarstwa transkuturowego  
i komunikacji miedzykulturowej, podstawowego bądź 
zaawansowanego języka migowego oraz zdobycie wraz  
z dyplomem ukończenia studiów magisterskich – certyfikatów  
z zakresu Opieki domowej nad dzieckiem, Opieki domowej nad 
osobą starszą lub niepełnosprawną czy Zindywidualizowanej 
opieki profilaktycznej w zakresie mikroadzywiania i antiagingu. 
 
Zgodnie z zapisami art. 15a ust. 7 ustawy z dnia 22 lipca 
2014r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i połoŜnej 
oraz niektórych innych ustaw, program studiów uwzględni 
wiedzę objętą specjalistycznym kursem umoŜliwiającym 
ordynowanie leków i wyrobów medycznych oraz wystawianie 
skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych  
w zakresie określonym w/w ustawą.  
 
Więcej informacji na stronie www.wsnsrs.edu.pl w folderach 
Rekrutacja oraz Studia i studenci. 


