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Kalendarium planowanych wydarzeń 
grudzień 2017, styczeń- luty 2018

07.12.2017 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Kato-
wicach

07.12.2017 Posiedzenie Komisji Kształcenia

8-9
12.2017

I Ogólnopolski Kongres „Współpraca 
położnej z ginekologiem – partnerstwo 
dla dobra naszych pacjentek” - uczest-
nictwo Przewodniczącej ORPiP w Kato-
wicach Pani Anny Janik 

11.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
diabetologicznego 

11.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarek za-
trudnionych w sterylizacji 

12.12.2017 Świąteczne spotkanie Śląskiego Forum 
Zawodów Zaufania Publicznego 

12.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  organizacji i za-
rządzania w pielęgniarstwie 

13-14
12.2017

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych 

14.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
ratunkowego 

14.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
operacyjnego 

15.12.2017 Uroczystość wręczania odznaczeń 
OZZPiP 

19.12.2017 Posiedzenie Komisji Socjalnej 

19.12.2017
Świąteczne posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach 

27.12.2017
Spotkanie Zespołu ds  rozwoju zawodo-
wego i badań naukowych w pielęgniar-
stwie 

04.01.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

17.01.2018
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego

18.01.2018 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Kato-
wicach 

18-20
01.2018

XXII Konferencja Naukowo – Szkole-
niowa Opieki Paliatywnej i Zespołów 
Hospicyjnych „Miłuj Bliźniego jak siebie 
samego” 

23.01.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej

23.01.2018

Szkolenie „Diety przemysłowe jako 
wsparcie żywieniowe w chorobie” orga-
nizowane przez Zespół ds  pielęgniar-
stwa onkologicznego

01.02.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia

15.02.2017
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego

20.02.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej

22.02.2018 Pos iedzenie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach

Zdrowych i Radosnych Świąt 
oraz Do Siego Roku 2018

Życzy Redakcja

Zdrowych i Radosnych Świąt 
oraz Do Siego Roku 2018
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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Uciekający czas nie daje nam wytchnienia – ledwo przywitaliśmy Nowy 
Rok – 2017, a już niebawem, wraz ze swoimi bliskimi, dzielić się będzie-

my opłatkiem i życzyć wszelkiej pomyślności w roku 2018… Po całorocznej pra-
cy na rzecz pielęgniarek i położnych nastał radosny czas wyczekiwania  na 
Boże Narodzenie. Magiczna atmosfera  tych najpiękniejszych Świąt skłania do 
refl eksji i zadumy, ale też do jednoczenia ludzi i umacniania poczucia wspólno-
ty – tak ważnych w naszych zawodach. Dlatego też w imieniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz swoim własnym chciałabym zło-
żyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Przede wszystkim, z okazji Świąt Bożego narodzenia życzę Państwu spokoju. 
Wierzę, że każdy z nas odnajdzie w sobie wiarę, która pozwoli nam na poczucie 
świątecznej magii. Mam też głęboką nadzieję, że wszystkich nas otaczać będzie 
miłość, życzliwość i wzajemna dobroć, a Boska Dziecina błogosławić będzie 
nam wszystkim w każdej nadchodzącej chwili. 

Natomiast w nadchodzącym Nowym – 2018 – Roku, życzę Państwu odwagi, 
która potrzebna jest każdemu z nas, byśmy mogli, pomimo wszelkich trudności, 
jak najlepiej wypełniać powierzone nam obowiązki, wytrwałości w codziennych 
zmaganiach oraz by każdy z Państwa doświadczył spełnienia – zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak i prywatnym.

Równocześnie chciałabym podziękować Państwu za wszystko, co osiągnęli-
śmy w dobiegającym już końca roku 2017. Dziękuję za wszelki trud i poświę-
cenie, które włożyli Państwo w pracę na rzecz Samorządu Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych, za pomoc i życzliwość oraz niezłomność postanowień 
i przekonań, nawet gdy bywało ciężko… Życzę aby Nowy  Rok dla każdej Pie-
lęgniarki i Położnej oraz każdego Pielęgniarza i Położnego był jeszcze lepszy 
i bardziej obfi tujący w sukcesy, niż rok miniony. 

Z wyrazami szacunku
Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
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Z nadzieją w Nowy Rok

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Muszę zrobić to i to, zdążyć z tym i z tym... Szybciej! Szybciej!”... Jak często każdy 
z nas prowadzi sam ze sobą podobny monolog wewnętrzny? Dzisiejszy świat zmusza nas 
do nieustannego pośpiechu, pogoni za uciekającym czasem. Zdarza się, że nawet podczas 
zasłużonego urlopu nie potrafi my w pełni się zrelaksować, wciąż myśląc o obowiązkach, 
którym musimy podołać, czekających nas zadaniach i o tym wszystkim, co jest potrzebne 
i konieczne. Dlatego też warto skorzystać z faktu, iż przeżywamy właśnie najpiękniejszy 
w roku czas – oczekiwania na Boże Narodzenie – zatrzymać się na moment i... po prostu 
odetchnąć. Być może magiczna atmosfera Świąt, która sprzyja refl eksji i zadumie oraz nad-
chodzący koniec roku są dobrą okazją do dokonania podsumowania minionych miesięcy.

Rok 2017 obfi tował w liczne wydarzenia, któ-
re w mniejszym lub w większym stopniu dotyczyły 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. 
Najważniejszym z nich bez wątpienia było podpisa-
nie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych. Ustawa ta w swoim założeniu 
miała nie tyle co podwyższyć wynagrodzenia, ale 
wyrównać płace najmniej zarabiających, co dopro-
wadzić miało do zlikwidowania nierówności wśród 
osób zatrudnionych w ochronie zdrowia. Niestety, 
wysokość współczynnika pracy oraz zapropono-
wany podział poszczególnych grup zawodowych 
pracowników medycznych wg posiadanych kwali-
fi kacji, są nieadekwatne do obecnej sytuacji i za-
istniałych potrzeb. Na daną chwilę, często zdarza 
się, że osoby pracujące na tym samym stanowi-
sku, wykonujące te same czynności oraz posiada-
jące ten sam zakres obowiązków, otrzymują róż-
ne wynagrodzenie, co rodzi niepotrzebne konfl ikty 
i poczucie krzywdy.

Na szczęście, Minister Zdrowia Konstanty 
Radziwiłł, wskutek dialogu zainicjowanego przez 
środowiska medyczne, zgodził się na tzw. „otwar-
cie ustawy”, czyli możliwość wprowadzenia zmian 
do ustawy, która posiada już moc prawną. Jest to 
wynikiem faktu, iż Ustawa z 8 czerwca 2017 nie 
spełniła do końca pokładanych w niej oczekiwań. 
Pozostaje mieć nadzieję, iż w zaproponowanych 
zmianach odbicie znajdą postulaty pracowników 
ochrony zdrowia – czyli osób najbardziej zaanga-
żowanych i których temat ten dotyczy bezpośred-
nio.

Kolejną równie istotną sprawą, która de facto 
miała miejsce na początku roku, była Ustawa z dnia 
23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków pu-
blicznych, która wprowadziła w polskim systemie 
opieki zdrowotnej tzw. „sieć szpitali” (szczegółowe 
regulacje w tym zakresie poza Ustawą, poczynione 
zostały poprzez rozporządzenia wykonawcze Mini-
stra Zdrowia).

Zgodnie z w/w Ustawą szpitale zostały za-
kwalifi kowane do podstawowego szpitalnego za-
bezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), 
a podstawą kwalifi kacji jest realizacja świadczeń 
zdrowotnych w określonych profi lach, o czym 

mówi dokładnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie określenia szczegółowych kryteriów 
kwalifi kacji świadczeniodawców do poszczególnych 
poziomów systemu podstawowego szpitalnego za-
bezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Rozpo-
rządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 
w dniu 19 czerwca 2017 r.).

Szpitale po zawarciu umowy z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, koszty udzielonych świadczeń 
rozliczać będą w formie ryczałtowej, przy czym 
wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczenio-
wy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń 
udzielonych i wykazanych w sprawozdaniu za po-
przedni okres.

Część szpitali zdecydowała się na połączenie 
z innymi podmiotami leczniczymi, dzięki czemu 
można je było zakwalifi kować do wyższego pozio-
mu w sieci, co automatycznie oznaczało zwiększe-
nie ryczałtu oraz eliminowało groźbę ewentualnej 
konieczności zamknięcia poszczególnych oddzia-
łów danej placówki.

Niestety, okres funkcjonowania sieci szpitali 
jest zdecydowanie zbyt krótki, by móc pokusić się 
o rzetelną ocenę wprowadzonych zmian. Niedale-
ka przyszłość zapewne pozwoli na zweryfi kowanie 
wszystkich pytań i wątpliwości w tym zakresie.

Istotne zmiany miały też miejsce w działalności 
OIPiP w Katowicach. Zmiany te dotyczyły przede 
wszystkim kształcenia podyplomowego.

Wskutek zmiany przepisów Ustawy z dn. 
28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia wprowadzony został System Monitoro-
wania Kształcenia, którego celem jest wsparcie 
przebiegu procesu kształcenia podyplomowego 
kadr medycznych. Jednym z ważniejszych efektów 
wprowadzenia SMK jest całkowita likwidacja wnio-
sków zgłoszeniowych na wszelkiego rodzaju kursy 
w wersji papierowej. Ponadto, by zalogować się do 
systemu SMK należy spełnić swój obowiązek usta-
wowy w postaci aktualizacji danych w Centralnym 
Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

Choć z początku SMK sprawiał sporo proble-
mów zarówno osobom, które z niego korzystały, 
jak i pracownikom Biura OIPiP w Katowicach, któ-
re rzeczony system obsługują, to na chwilę obec-
ną korzystanie z SMK nie nastręcza już większych 
trudności. Natomiast w przypadku jakichkolwiek 
kłopotów z zalogowaniem itp., każdy Członek ka-
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towickiej Izby może udać się do jej siedziby i sko-
rzystać z pomocy pracowników Biura.

W związku z faktem, iż pielęgniarki i położne 
należące do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach od zawsze wykazywały ogrom-
ny „głód wiedzy”, o czym świadczy ilość szkoleń, 
kursów, konferencji i studiów podyplomowych, do 
których przystępują, decyzją Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach zmieniony zo-
stał Regulamin Komisji Kształcenia. Celem zmiany 
było uhonorowanie pielęgniarek i położnych, dą-
żących do poszerzenia swojej wiedzy, podnosze-
nia kwalifi kacji i osiągających przy tym doskonałe 
wyniki. Od tego roku, każda osoba, która ukończy 
studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pie-
lęgniarstwo lub położnictwo ze średnią minimum 
4,8, może ubiegać się o jednorazowe stypendium 
w wysokości 500,00 zł. Również Członkowie Okrę-
gowej Izby, którzy zdali egzamin państwowy po 
ukończeniu specjalizacji i uzyskali maksymalną 
ilość punktów, uprawnieni są do otrzymania jedno-
razowej nagrody fi nansowej w wysokości 1000,00 
zł. Szczegółowe informacje w tym temacie znajdą 
Państwo na stronie internetowej OIPiP w Katowi-
cach.

Również na stronie internetowej szukać należy 
informacji dotyczących form pomocy udzielanych 
pielęgniarkom i położnym należącym do katowic-
kiej Okręgowej Izby. Jedną z nich jest leczenie sa-
natoryjne – refundowane w całości (osobom, które 
zmagają się z chorobą natury onkologicznej) lub 
częściowo. Członkowie Izby raz na 5 lat mogą sko-
rzystać z pobytu sanatoryjnego w Centrum Zdro-
wia i Relaksu „VERANO” w Kołobrzegu lub w Sana-
torium „Stare Łazienki” w Iwoniczu-Zdroju. Poza 
tym osoby, których stan zdrowia uległ poważnemu 
pogorszeniu, mogą ubiegać się o pomoc w postaci 
w pełni refundowanego leczenia rehabilitacyjnego 
w SP ZOZ „REPTY”. Bardzo miło jest nam stwier-
dzić, że Członkowie Izby chętnie korzystają z po-
bytu w w/w ośrodkach, a do Biura OIPiP w Katowi-
cach niejednokrotnie przychodzą kartki pocztowe 
z wyrazami podziękowania za organizację tej for-
my pomocy.

Z ważnych wydarzeń roku 2017 nie sposób po-
minąć obchodów Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej, które przez OIPiP w Katowi-
cach zorganizowane zostały 2 czerwca w obiekcie 
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek w Katowicach. Uroczystość, 
jak co roku, miała niezwykle podniosły charakter, 
a szczególnie wzruszającym momentem było przy-
znanie ponad 230 osobom Statuetki „Diamentowy 
Czepek” - wyróżnienia przyznawanego członkom 
samorządu za upowszechnianie etyki zawodowej, 
wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz 
współdziałanie na rzecz integrowania środowiska 
zawodowego. Prawdziwą dumą napawa fakt, iż 
pielęgniarki i położne potrafi ą docenić siebie na-
wzajem.

Po ceremonii wręczania Statuetek, wieczór zo-
stał zakończony koncertem zespołu FEEL, który 
pod przewodnictwem wokalisty Piotra Kupichy, po-
rwał publiczność w bajeczną muzyczną podróż.

Po krótkim przypomnieniu najważniejszych 

wydarzeń, widać wyraźnie, że rok 2017 obfi tował 
w emocje i zmiany, z których część była bardziej, 
a część mniej pozytywna, jednak zmiany są nieod-
łączną częścią naszego życia, dlatego należy robić 
wszystko, by ich skutki były jak najlepsze. Nieste-
ty, są zmiany, na które nikt z nas nie ma najmniej-
szego wpływu, chociaż bardzo by się chciało...

Z przykrością należy wspomnieć, iż w tym 
roku środowisko pielęgniarek i położnych musia-
ło pożegnać wiele wspaniałych koleżanek po fa-
chu, które wyruszyły już w swoją ostatnią podróż. 
I choć wszyscy wiemy, iż śmierć jest naturalną ko-
leją rzeczy, to i tak nie jest łatwo pogodzić się ze 
stratą tak wspaniałych osób, a protest przeciwko 
temu jest czymś całkowicie zrozumiałym – szcze-
gólnie, gdy przychodzi nam rozstać się z osobami 
w młodym wieku... Pozostaje nam mieć nadzieję, iż 
pielęgniarki i położne, których ziemska wędrówka 
dobiegła już końca, otoczą swoją opieką młodych 
adeptów pielęgniarstwa i położnictwa, dopiero roz-
poczynających swoją pracę na rzecz drugiego czło-
wieka. Samorząd pielęgniarek i położnych z rado-
ścią patrzy na nowe pokolenie przystępujące do 
zawodu, gdyż to od nich zależy jego przyszłość. 
I choć na chwilę obecną, osób kształcących się na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo jest o wie-
le mniej, niż kiedyś, to OIPiP w Katowicach żywi 
głęboką nadzieję, iż wkrótce sytuacja ta ulegnie 
zmienia i z optymizmem patrzy w przyszłość.

A jeśli o przyszłości mowa, to warto powiedzieć 
o kilku wydarzeniach zaplanowanych na rok 2018. 
Przede wszystkim, 26 marca odbędzie się XXXVI 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach. Liczymy, iż wybrani Delegaci na Zjazd 
przybędą równie licznie, jak w latach poprzednich.

23 stycznia w OIPiP w Katowicach odbędzie się 
szkolenie pt. „Diety przemysłowe jako wsparcie 
żywieniowe w chorobie”, na które serdecznie za-
prasza Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego. 
Zapisać się na szkolenie można poprzez stronę in-
ternetową Izby, przy czym warto się pośpieszyć, 
gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Z kolei Zespół ds. położnych w dniach 16-17 
marca 2018 r. w Hotelu Kotarz w Brennej organizu-
je konferencję pt. „Położna w życiu kobiety – część 
III”. Całkowity koszt konferencji wynosi 300,00 zł, 
natomiast rejestracji należy dokonać do 31 stycz-
nia.

Wszelkie dane nt. aktualnych i nadchodzących 
wydarzeń znajdą Państwo na stronie internetowej 
Izby, dlatego warto regularnie na nią zaglądać.

Ja widać, rok 2017 dla każdej pielęgniarki i po-
łożnej był niezwykle pracowity i intensywny. Wszy-
scy jednak wiemy, iż wszelki podjęty wysiłek bę-
dzie procentował w przyszłości i będzie miał wpływ 
na kolejne pokolenia pielęgniarek i położnych. Sa-
morząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, któ-
ry jest samorządem stosunkowo młodym, przez 
26 lat swojego istnienia wiele już osiągnął, a choć 
wciąż sporo jest do zrobienia, to dotychczasowe 
działania pozwalają mieć nadzieję, że każdy kolej-
ny rok będzie lepszy od poprzedniego. I właśnie 
z tą nadzieją – lepszego jutra – śmiało wkroczmy 
w Nowy 2018 Rok.
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Informacje dotyczące składania dokumentów kandydatów 
na stanowiska objęte konkursem dla Pielęgniarek i Położnych   

Naczelnych i Przełożonych oraz Pielęgniarek i Położnych Oddziałowych 
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WYCIĄG 
z Protokołu posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji
w dniu 16 listopada 2017 roku

1 Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

1.4 Sprawozdanie okresowe z działalności Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – Prze-
wodnicząca Okręgowego Sądu.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1 Podjęcie 15 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(5A, 10P).

2.2 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(1A, 6P).

2.3 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (6P).

2.4 Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(1A, 13P).

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1 Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 

Kształcenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie 
uznania odwołań od decyzji Komisji Kształce-
nia i przyznania refundacji.

3.2 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia 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.

3.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia 
uchwały nr 869/2017/VII Prezydium ORPiP 
w Katowicach z dnia 28 września 2017 r.

3.4 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami

3.5 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie 
Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.6 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych w Rejestrze Podmiotów Prowadzą-
cych Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek 
i Położnych.

3.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
pełnomocników ORPiP w Katowicach VII ka-
dencji.

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Re-
gulaminu Wynagradzania OIPiP w Katowicach.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad i try-

bu kompensacji wynagrodzenia przez orga-
ny samorządu pielęgniarek i położnych za 
czas zwolnień od pracy pracownika będącego 
członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów 
podróży i innych uzasadnionych wydatków po-
niesionych przez członka samorządu w związ-
ku z wykonywaniem czynności na rzecz izby 
lub jej organów.

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofi nansowanie 
konferencji pn. „Pielęgniarka w anestezjolo-
gii i intensywnej terapii” organizowanej przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej terapii.

3.11 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
przekroczonych kosztów konferencji.

3.12 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.13 Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg (7 losowych; 1 chorobowa).

3.14 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.15 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.16 Podjęcie uchwały przedmiocie wyboru oferty 
na usługi w zakresie leczenia sanatoryjnego. 

3.17 Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnie-
nia Wiceprzewodniczącej do podpisania umów 
na prowadzenie specjalizacji fi nansowanych 
ze środków publicznych uzyskanych w wyniku 
przetargu.

3.18 Podjęcie uchwały przedmiocie członkostwa 
w stowarzyszeniu Śląska Misja Medyczna „To-
-Misja”.

3.19 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie zmiany 
składu osobowego zespołów problemowych 
przy ORPiP w Katowicach. 

3.20 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa operacyjnego szkolenia nt.: „Lu-
bię swoje życie – profi laktyka wypalenia za-
wodowego”.

3.21 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofi nansowanie 
szkolenia dla Członków Zespołu ds. położnych 
pn. „Karta DiLO, diagnostyka i leczenie kobiet 
z chorobą onkologiczną narządu rodnego”.

3.22 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 
31 sierpnia 2017 roku.

3.23 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyjęcia 
protokołów niestacjonarnych posiedzeń Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodniczą-

cą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2 Wnioski z posiedzenia.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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07.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  opieki długoterminowej 

08.11.2017
Uroczystość pożegnania ś p  pielęgniarki i położnej Pani Stefani Hoch od-
znaczonej Medalem Florencji Nightngale – uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik w Poczcie Sztandarowym NIPiP 

09.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa ratunkowego 

09.11.2017 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

10.11.2017

Konferencja „Wykorzystanie homeopatii i refl eksologii w praktyce zawo-
dowej położnej” zorganizowana przez Zespół ds  Położnych przy ORPiP 
w Katowicach – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik 

11.11.2017
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2017 roku w Ka-
towicach – uczestnictwo Wiceprzewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Beaty Ochockiej 

13.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  opieki długoterminowej 

13.11.2017 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad – uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

14.11.2017

Warsztaty zorganizowane przez Zespół ds  Pielęgniarstwa Operacyjnego 
przy OIPiP w Katowicach oraz fi rmę medyczną LOHMANN & RAUSCHER 
POLSKA sp  z o o  „Jakość wyrobów medycznych w świetle obowiązujących 
wymagań prawnych” 

14.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  położnych 

14.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa operacyjnego 

16.11.2017 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

16.11.2017

IX Ogólnopolska Konferencja „Pielęgniarstwo w kardiologii” zorganizowana 
przez Zespół ds  pielęgniarstwa kardiologicznego przy ORPiP w Katowicach 
– uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

16-18.11.2017 VII krajowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Solidarni ze zdrowiem 
przez szczepienia” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Wakcynologii 

17.11.2017
Spotkanie z przedstawicielami służb realizujących zadania w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim – uczestnictwo 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

17.11.2017 III Śląska Konferencja Medyczno-Prawna – uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

18.11.2017
XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w Katowicach – uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii 
Grabowskiej 

20.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

20.11.2017 Spotkanie Komisji ds  położnych przy NRPiP – uczestnictwo Przewodniczą-
cej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

21.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie 

21.11.2017
I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej – uczestnictwo Przewodni-
czącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Kato-
wicach Pani Marii Grabowskiej 

Kalendarium wydarzeń wrzesień-październik 2017
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Kalendarium wydarzeń listopad-grudzień 2017

24.11.2017 XVII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

24-25.11.2017 V Małopolska Konferencja dla Położnych „Położna 2017” – uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

24.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa psychiatrycznego 

27.11.2017 XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

28.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa onkologicznego 

28.11.2017 Posiedzenie Komisji Socjalnej 

29.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  rozwoju zawodowego i badań naukowych w pielę-
gniarstwie 

30.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa epidemiologicznego 

30.11.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa anestezjologicznego 

01.12.2017 Uroczyste spotkanie w GCR „REPTY” – uczestnictwo Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

01.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  lecznictwa szpitalnego przy NRPiP – uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

05.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa operacyjnego 

05.12.2017 Spotkanie „60 lat PTP w Jaworznie i na Śląsku” - – uczestnictwo Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

06.12.2017 Spotkanie Pełnom ocników ORPiP w Katowicach 

Konkursy listopad 2017r

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
Naczelna Pielęgniarka  Monika Parys 

SP Szpital Kliniczny nr 7 GCM Katowice 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Metabolicznych  Edyta Michalec
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologii 
i Onkologii Laryngologicznej Beata Skucha 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4  w Bytomiu 
Pielęgniarka Oddziałowa  Centralnego Bloku Operacyjnego    Hanna Niebrzydowska

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach ul Powstańców 31
Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Lipka

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Wizerunek pielęgniarki, 
czyli jak widzą i oceniają Ciebie inni?

Wizerunek zawodowy jest nieodłączną cechą każdej profesji. Nie wszyscy są świadomi jego 
znaczenia i nie przywiązują do niego należytej wagi. Co może być tego powodem? I jakie może 
to nieść skutki?

mgr piel. Agnieszka Kapała
Pielęgniarka Naczelna i Oddziałowa Oddziału Wielospecjalistycznego

Szpital Św. Wojciecha w Poznaniu

mgr piel. Wojciech Kapała
Z-ca Przełożonego Pielęgniarek i Położnych

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

W przypadku zawodów, których praca jest oparta na ciągłym kontakcie z drugim czło-
wiekiem, znaczenie posiadania pozytywnego wizerunku jest kwestią podstawową. 
W obecnych czasach – oprócz profesjonalnego przygotowania zawodowego – każdy 
pracownik, który chce się cieszyć poważaniem wśród swoich klientów oraz uznaniem 
w swoim środowisku zawodowym, musi wiedzieć, jakie są zasady budowania pozytyw-
nego wizerunku zawodowego i jakie ma to znacznie. Każdy profesjonalista powinien to 
robić z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze – posiadanie pozytywnego wizerun-
ku zawodowego jest obecnie nierozerwalną, niezbędną składową nowoczesnego spe-
cjalisty praktyka oraz – trzeba o tym także pamiętać – w dobie silnej konkurencji ryn-
kowej klientom/pacjentom nie wystarczają już same (niekiedy nawet bardzo wysokie) 
kompetencje zawodowe. Zwracają oni uwagę także na wizerunek (danej osoby, grupy za-
wodowej, przedsiębiorstwa/szpitala) i oczekują profesjonalnego ich przyjęcia (obsługi, 
a w przypadku placówek medycznych – opieki) także z perspektywy usługowej.

Wizerunek – od wyjaśnienia do zrozumienia
Wizerunek jest określany jako sposób, w jaki 

dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedsta-
wiana. Wizerunek nie zależy bezpośrednio od oce-
nianego, istnieje jednak możliwość jego pożąda-
nego kreowania. Jest czynnikiem niematerialnym, 
zależnym od percepcji obserwatorów, którzy oce-
niają różne aspekty wyglądu, komunikacji, pracy 
i inne cechy osoby ocenianej. Wizerunek jest 
zależny od posiadanych wstępnie informacji na 
temat ocenianej osoby (grupy osób, w tym gru-
py zawodowej, np. pielęgniarek), możliwości do-
strzegania pewnych cech i walorów przez osobę 
oceniającą oraz wydawania oceny na ten temat.

Cechy, które mają wpływ na wizerunek
•  fi zyczne, tj. wiek, wygląd (wzrost, waga, 

atrakcyjność fi zyczna, włosy, znaki szcze-
gólne),

•  profi l osobowościowy, tj. zachowanie, umie-
jętność okazywania emocji, kontakty mię-
dzyludzkie, otwartość, zrównoważenie, 
prezentowane wartości, relacje z pracowni-
kami, w tym z przełożonymi i podwładnymi,

•  komunikacja niewerbalna, tj. mowa ciała, 
ruchy, postawa, gesty, wyraz twarzy, mi-
mika, utrzymywanie kontaktu wzrokowego 
podczas konwersacji, sposób ubierania się,

•  styl komunikowania, tj. sposób mówienia, 
intonacja głosu, sposób pisania,

•  przeszłość, tj. miejsce pochodzenia, wy-
kształcenie, rodzaj ukończonej szkoły/
uczelni, doświadczenie zawodowe, opinie 
dotychczasowych pracodawców i/lub znajo-
mych osób,

•  kompetencje, tj. wiedza, kwalifi kacje, za-
wód, zajmowane stanowisko, fi rma zatrud-
niająca,

•  najbliższe otoczenie, tj. rodzina, przyjacie-
le, znajomi,

•  sposób spędzania wolnego czasu, tj. stosu-
nek czasu pracy do czasu wolnego, aktyw-
ność pozazawodowa, hobby,

•  stan posiadania, tj. dom, auto,
•  inne, tj. publikacje naukowe/zawodowe, 

plotki, zdjęcia.

Wizerunek powstaje głównie na podstawie 
wrażenia, które uzyskuje się przede wszystkim 
w pierwszych chwilach kontaktu z drugim czło-
wiekiem. Ocena rozmówcy na podstawie jed-
nego, często chwilowego kontaktu, wystawiona 
przez pryzmat wyłącznie wyglądu, sposobu za-
chowania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
jest często nieobiektywna i może być bardzo 
niekorzystna dla ocenianej osoby, bowiem oce-
niający nieświadomie nie bierze pod uwagę wie-
lu różnych (korzystnych i niekorzystnych) cech 
danej osoby oraz często kontekstu sytuacyjnego 
(pośpiech, zdenerwowanie, stres u ocenianego 
i oceniającego).

Pierwsze wrażenie bywa często oparte na ste-
reotypach i pobieżnej ocenie, może być więc nie-
sprawiedliwe i krzywdzące. Wizerunek trudno jest 
zmienić. Jest to możliwe, jednak pierwsze wra-
żenie zostaje z reguły dość mocno zakotwiczone 
w świadomości drugiej osoby i staje się najczę-
ściej odporne na weryfi kację i kontrargumenty. 
Żeby doszło do zmiany wizerunku, musi upłynąć 
z reguły dużo czasu (co najmniej kilka miesięcy), 
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kontakty z ocenianą osobą w tym okresie mu-
szą być dość częste i – co najważniejsze – osoba 
oceniana (poddana ocenie wizerunkowej) musi 
się prezentować z jak najlepszej strony. Dopiero 
wówczas jest szansa na zmianę wizerunku.

Wizerunek może być kłopotliwy. Dzieje się tak 
w przypadku zawodów, które niekiedy nie mają 
na stałe przypisanego pozytywnego odbioru spo-
łecznego z różnych względów, np. w trakcie pracy 
- wykonywania obowiązków służbowych, przed-
stawiciele danej profesji muszą czasem używać 
siły fi zycznej (policja) i stosować kary (manda-
ty) lub być z założenia cały czas do dyspozycji 
świadczenia złożonej pracy na rzecz klientów, nie 
bacząc na porę dnia i swoje ew. niedomagania 
(zmęczenie fi zyczne i psychiczne u pracowników 
służby zdrowia). W przypadku pracowników służ-
by zdrowia na wizerunek wpływają także nieuda-
ne świadczenia (np. zabiegi), których zły rezul-
tat nie zawsze wynika ze złych chęci, marnych 
kompetencji czy złej organizacji pracy (jak zwy-
kle przekazują to media), ale z przyczyn zupełnie 
innych, tj. np. późny kontakt pacjenta z placów-
ką medyczną i w rezultacie bardzo małe szan-
se na podjęcie leczenia, które ma się zakończyć 
pomyślnie. Obecny w mediach wizerunek po-
szczególnych zawodów oparty na wybranych wy-
darzeniach, często skrajnych, mających miejsce 
bardzo rzadko, ale powtarzanych w mediach ma-
sowego przekazu cyklicznie i obecnych na stałe 
w Internecie, daje często fałszywy obraz o całej 
grupie zawodowej.
Na wizerunek zawodowy wpływają także postawy 
i zachowania niektórych przedstawicieli danej 
profesji. Jeśli są one pochlebne, godne pochwały 
i naśladowania – zyskuje na tym całe środowisko 
zawodowe, zaś w przypadku odwrotnym, tj. na-
gannego zachowania przedstawiciela danego za-
wodu, całe grono zawodowe może na tym ucier-
pieć. Poznanie różnych elementów wpływających 
na budowanie wizerunku zawodowego jest z całą 
pewnością korzystne, bowiem pozwala na kre-
owanie wizerunku, przede wszystkim własnego, 
ale również po części całej swojej profesji, we-
dług własnych oczekiwań, zapotrzebowania i ży-
czeń.

Elementy profesjonalnego wizerunku

• wygląd zewnętrzny,
• wiedza,
• motywacja wewnętrzna,
• komunikatywność,
• empatia,
• kultura osobista,
• etyka zawodowa.

Wizerunek pielęgniarki – różne doświadcze-
nia, różna ocena
Wizerunek zawodowy pielęgniarki jest złożony 
i zależny od wielu czynników. Na budowanie 
ogólnej opinii o pielęgniarkach i tworzenie jej wi-
zerunku mają wpływ różne osobiste doświadcze-
nia pacjenta, opinie i doświadczenia rodziny oraz 
znajomych chorego. Pacjenci, opisując wizerunek 
pielęgniarki, biorą pod uwagę przede wszystkim 

stopień spełnienia przez nią oczekiwań (np. oka-
zywanie empatii, chęć pomocy i udzielanie wspar-
cie, pozytywne nastawienie, profesjonalizm), 
sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
(mowa ciała), zachowanie w konkretnej sytuacji 
i podczas całego pobytu chorego w szpitalu (np. 
opanowanie emocji, uprzejmość, umiejętność 
budowania relacji interpersonalnych). Pacjenci, 
oceniając pielęgniarkę, biorą także pod uwagę jej 
osobowość, podejście – zaangażowanie do pra-
cy, ludzi i do samej siebie oraz wyznawane przez 
nią wartości (np. szacunek do innych). Oceniając 
pracę pielęgniarki, mogą także zwracać uwagę na 
właściwe i szybkie rozpoznanie problemu doty-
czącego opieki nad pacjentem, wykonywanie pra-
cy w sposób zaplanowany i zindywidualizowany, 
brak komplikacji w związku z opieką pielęgniarską 
i wystarczającą liczbę pielęgniarek do opieki nad 
pacjentem. Ocena pracy pielęgniarki oraz tworze-
nie wizerunku tej grupy zawodowej będzie zależała 
w dużej mierze od relacji między pacjentem 
a pielęgniarką i aktywności każdej ze stron.
Na budowanie wizerunku pielęgniarki ma tak-
że wpływ sposób, w jaki traktowana jest przez 
lekarzy i przez przełożonych. Ma to szczególne 
znaczenie, kiedy pacjent bezpośrednio obser-
wuje i słyszy rozmowy między poszczególny-
mi profesjonalistami medycznymi (lekarz–pie-
lęgniarka) oraz widzi inne objawy współpracy 
pielęgniarek z pozostałymi grupami zawodowy-
mi w szpitalu. A jeśli pacjent widzi i odczuwa, 
że lekarze i kadra kierownicza oddziału/szpitala 
traktuje personel pielęgniarski z szacunkiem, to 
również on będzie z odpowiednim szacunkiem 
podchodził do grupy zawodowej pielęgniarek 
i wysoko ją oceniał.
Zawód pielęgniarki w Polsce jest oceniany obec-
nie wysoko – badania przeprowadzone w 2013 
roku pokazały kolejny już (od kilku lat) wzrost 
poważania społecznego dla pielęgniarstwa (78%) 
i uplasowały ten zawód w Polsce za profesją stra-
żaka, profesora uniwersytetu i górnika. Jaki jest 
zatem wizerunek zawodowy pielęgniarki w lite-
raturze? Jaki jest wizerunek tej grupy profesjo-
nalistów medycznych w różnego typu badaniach, 
w których wypowiadają się pacjenci oraz same 
pielęgniarki? Zestawienia tych badań są interesu-
jące – poniżej wybrane przykłady, które pokazu-
ją, że generalnie praca pielęgniarek jest oceniana 
wysoko albo bardzo wysoko, choć sama pozycja 
zawodowa jest oceniana w kategoriach średnich 
lub wyższych. Z poniższych badań wynika także, 
że od pielęgniarek oczekuje się przede wszystkim 
wykonywania czynności opiekuńczych, manual-
nych (zabiegowych) i w dalszej kolejności prac 
związanych z edukowaniem pacjentów.
A. Data publikacji: 2012; grupa badana: miesz-

kańcy województwa małopolskiego; wielkość 
próby: 135 osób; narzędzie badawcze: kwe-
stionariusz ankiety; wyniki i wnioski (najważ-
niejsze) [Siwek M., Chmiel I., Dzierga K.]:
• większość respondentów uważa, że istotą 

pracy pielęgniarki jest profesjonalne poma-
ganie i towarzyszenie,



14

• największe zalety pielęgniarek: wysoki po-
ziom wiedzy, opiekuńczość, doświadczenie, 
wszechstronność, profesjonalizm,

• największe wady pielęgniarek: brak uprzej-
mości, brak empatii, brak czasu, agresja 
oraz obojętność.

B. Data publikacji: 2012; grupa badana: studenci 
i słuchacze uczelni wyższych; wielkość próby: 
114 osób; narzędzie badawcze: kwestiona-
riusz ankiety; wyniki i wnioski (najważniejsze) 
[Sobczak M., Kamińska B.]: 
• pozycja zawodowa pielęgniarek jest oce-

niana jako średnia,
• ważnym czynnikiem wpływającym na po-

ziom prestiżu zawodowego pielęgniarek 
jest kształcenie i dokształcanie,

• aby zachować właściwy wizerunek i prestiż za-
wodowy, pielęgniarki powinny bardziej sku-
pić się na działaniach zmierzających do pod-
noszenia poziomu kształcenia, kwalifi kacji 
i pracy na rzecz społeczeństwa.

C. Data publikacji: 2016; grupa badana: pacjen-
ci oddziału chirurgii jednego dnia; wielkość 
próby: 100 osób; narzędzie badawcze: kwe-
stionariusz ankiety; wyniki i wnioski (najważ-
niejsze) [Kołpa M., Jurkiewicz B., Sobyra A.]:
• wizerunek pielę gniarek pracujących na od-

dziale chirurgii jednego dnia pacjenci oce-
nili wysoko,

• płeć żeńska oraz wystarczający w opinii 
pacjen tów stopień uzyskanych informacji na 
temat zabiegu były dodatnio skorelowane 
z oceną poziomu opieki pie lęgniarskiej.

D. Data publikacji: 2001; grupa badana: studen-
ci czterech uczelni wyższych miasta Poznania; 
wielkość próby: 144 osoby; narzędzie badaw-
cze: kwestionariusz ankiety; wyniki i wnioski 
(najważniejsze) [Kapała W., Drygas P.]:
• większość pacjentów przyznaje, że praca 

personelu pielęgniarskiego wpływa w du-
żym stopniu na proces leczenia pacjenta,

• pacjenci od personelu pielęgniarskiego 
oczekują przede wszystkim profesjonalnej, 
troskliwej i ciągłej opieki, autentycznego 
zainteresowania chorym i zrozumienia jego 
potrzeb (empatia), zaś dopiero w dalszej 
kolejności oczekują od pielęgniarek pomo-
cy w czynnościach higienicznych,

• osoby, które uprzednio były hospitalizowa-
ne, częściej przyznają, że praca pielęgniar-
ki jest istotną składową procesu leczenia 
pacjenta.

E. Data publikacji: 2002; grupa badana: pacjenci 
trzech oddziałów zabiegowych; wielkość pró-
by: 100 osób; narzędzie badawcze: kwestiona-
riusz ankiety; wyniki i wnioski (najważniejsze) 
[Mijała J., Kapała W.]: rola – pozycja zawodowa 
pielęgniarki jest znacząca w odczuciu pacjen-
tów. Dostrzegają oni istotną rolę pielęgniarki 
w informowaniu i wspieraniu pacjenta, aczkol-
wiek oczekują od niej przede wszystkim fa-
chowości instrumentalnej oraz przygotowania 
do samodzielności w kwestii czynności samo-
pielęgnacyjnych.

F. Data publikacji: 2008; grupa badana: pacjen-
ci trzech oddziałów zabiegowych; wielkość 
próby: 170 osób; narzędzie badawcze: kwe-
stionariusz ankiety [Kapała W., Chudziński S., 
Hyrcza S.]; oraz – data publikacji: 2006; gru-
pa badana: pacjenci oddziału zabiegowego; 
wielkość próby: 100 osób; narzędzie badaw-
cze: kwestionariusz ankiety [Kapała W., Skro-
bisz J.]; wyniki i wnioski z obu badań (najważ-
niejsze):
• od personelu pielęgniarskiego pacjen-

ci oczekują przede wszystkim zdol-
ności manualnych, zaś w dalszej 
kolejności gotowości i umiejętności prze-
kazywania przez pielęgniarkę informa-
cji medycznych, życzliwości, uprzejmości 
i troskliwości,

• umiejętności manualne pielęgniarki są dla 
pacjentów bardzo ważne,

• po zakończeniu leczenia szpitalnego 1/3 
pacjentów oczekuje od pielęgniarek infor-
macji związanych z zalecanym postępowa-
niem pohospitalizacyjnym.

Ciekawym w wynikach okazało się także bada-
nie oparte na zapytaniu trzech grup osób, które 
miały się wypowiedzieć o wizerunku pielęgniarki. 
Okazało się, że same oceniane pielęgniarki, któ-
re również brały udział w badaniu, oceniły swój 
wizerunek najlepiej (sic!) – może to świadczyć o 
pewnym samozadowoleniu grupy badanych pie-
lęgniarek, jednocześnie jednak same pielęgniarki 
swoją pozycję wśród innych zawodów medycz-
nych oceniły na niskim poziomie. Z pewnością 
badanie takie należałoby powtórzyć na większej 
grupie badawczej, żeby móc wyciągnąć wnioski, 
czy jest to swego rodzaju artefakt, czy też uogól-
niona tendencja. Opis wyników tego badania:
G. Data publikacji: 2011; grupa badana: trzy 

grupy osób (lekarze, pacjenci, pielęgniarki) 
ze szpitala wojewódzkiego i rejonowego; wiel-
kość próby: 160 osób (odpowiednio: 50, 50, 
60 osób); narzędzie badawcze: kwestiona-
riusz ankiety; wyniki i wnioski (najważniejsze) 
[Włodarczyk D., Tobolska B.]:
• wizerunek pielęgniarki jest uzależniony od 

oceniających (lekarz vs pacjent vs pielę-
gniarka),

• pielęgniarki wyżej niż lekarze i pacjenci 
oceniają większość analizowanych cech, co 
oznacza, że mają pozytywniejszy wizeru-
nek swojego zawodu niż pozostałe grupy,

• pielęgniarki niżej niż lekarze i pacjenci po-
strzegają pozycję swojego zawodu w hie-
rarchii społecznej i wśród innych profesji 
medycznych.

Innym badaniem z kolei była praca polegająca na 
zapytaniu samych pielęgniarek i pielęgniarzy na 
temat wpływu mediów elektronicznych na kre-
owanie wizerunku zawodowego pielęgniarek. 
Wnioski z tego badania są o tyle znaczące, że 
mówią o tym, iż same pielęgniarki, jako grupa 
zawodowa, w pełni zdają sobie sprawę z wpływu 
mediów na kreowanie ich wizerunku zawodowe-
go. Opis wyników tego badania:
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H. Data publikacji: 2016; grupa badana: pielę-
gniarki i pielęgniarze aktywni zawodowo; wiel-
kość próby: 181 osób; narzędzie badawcze: 
kwestionariusz ankiety; wyniki i wnioski (naj-
ważniejsze) [Sykut A., Dobrowolska B.]:
• na wizerunek zawodu pielęgniarki, zdaniem 

pielęgniarek i pielęgniarzy, znaczny wpływ 
mają media elektroniczne (w stopniu du-
żym lub bardzo dużym); największy wpływ 
ma telewizja, mniejszy internet i radio,

• na budowanie wizerunku zawodu pielę-
gniarskiego, zdaniem pielęgniarek i pielę-
gniarzy, mają takie programy, jak wiado-
mości i doniesienia ze świata,

• media elektroniczne, zdaniem pielęgniarek 
i pielęgniarzy, przedstawiają grupę zawo-
dową w złym świetle – przedstawiają zawód 
pielęgniarki jako gorszy od zawodu lekarza 
lub jako zawód niedoceniany, informowały 
o strajkach i protestach pielęgniarek lub 
też o błędach zawodowych pielęgniarek 
i brakach w zatrudnieniu.

Znaczenie wizerunku zawodowego wzrasta – jak 
pokazują wcześniej przytoczone badania przede 
wszystkim pacjenci oceniają pielęgniarki i przy-
taczają opis wizerunku jej zawodu, ale i również 
same pielęgniarki są świadome swojego wizerunku 
i czynników na niego wpływających. Znaczenia wize-
runku zawodowego w grupie pielęgniarek nie moż-
na ignorować, bowiem wizerunek zawodowy może 
w dużym stopniu wpływać na ocenę jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Trzeba też 
pamiętać, że sam oceniający (pacjent) nieustan-
nie się zmienia (zmieniają się wiedza, poglądy 
i umiejętności pacjentów w sferze zdrowia i cho-
roby), wobec tego wystawiana przez niego ocena 
dotycząca konkretnej osoby/grupy zawodowej 
też będzie ulegać okresowej fl uktuacji.

Wizerunek pielęgniarki – ostatnie uwagi
Wizerunek grupy zawodowej pielęgniarek 
w Polsce jest po części zależny od wizerunku 
systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, a ten 
nie jest najlepszy, zwłaszcza gdy jest oceniany 
przez pacjentów na podstawie informacji przed-
stawianych w mediach. W środkach masowego 
przekazu okresowo toczą się burzliwe dysku-
sje na temat niekorzystnej sytuacji w systemie 
ochrony zdrowia. Okresowo pojawiają się rów-
nież społeczne obawy, że pacjenci będą pozba-
wieni dostępu do opieki lekarskiej i pielęgniar-
skiej. Utrzymująca się atmosfera niepewności, 
niepokoju i poczucia zagrożenia z pewnością ma 
wpływ na negatywne opinie pacjentów o syste-
mie ochrony zdrowia. Z drugiej jednak strony, 
profesjonaliści medyczni, w tym grupa zawodowa 
pielęgniarek, zdają sobie sprawę, że wzrost roli 
wizerunku opieki zdrowotnej jest także efektem 
specyfi cznego charakteru usługowego świad-
czenia medycznego, gdzie – jak pokazują różne 
badania empiryczne – opieka medyczna (głów-
nie pielęgniarska i lekarska) jest podstawowym 
kryterium oceny danej jednostki opieki zdrowot-
nej. Opieka ta to, w rozumieniu pacjenta, nie 
tylko właściwe procedury medyczne, ale przede 

wszystkim przebywanie chorego z pielęgniarką 
i lekarzem, zapewnienie pacjentowi przez perso-
nel medyczny poczucia bezpieczeństwa i komfor-
tu psychicznego.
Pisząc o wizerunku personelu pielęgniarskie-
go, nie można zapomnieć, że personel ów 
składa się głównie z kobiet, w zdecydowanej 
mniejszości z mężczyzn (w krajach zachodnich 
mężczyźni stanowią do maksymalnie kilkuna-
stu procent wszystkich pielęgniarek, w Polsce 
obecność mężczyzn w pielęgniarstwie jest oce-
niana zaledwie na kilka procent i z roku na rok 
się zmienia). Oceniając wizerunek pielęgniar-
ki, niektórzy ankietowani z pewnością mogą 
to robić stereotypowo, tj. przez pryzmat sek-
sistowskiego przekonania dotyczącego kobiet. 
W takiej perspektywie ocena i oczekiwania 
względem personelu pielęgniarskiego będą inne, 
tj. np. pielęgniarki-kobiety z natury miałyby 
służyć pacjentowi, lubić się poświęcać, „czynić 
dobro”, być ściśle podporządkowane grupie le-
karzy, nie mówić swojego zdania, nie powin-
ny zabiegać o awans i wysoką gratyfi kację za 
swoją pracą. W takiej perspektywie rola pielę-
gniarki będzie się oceniającemu kojarzyć raczej 
z pojęciem „służebnej” i „podręcznej”. Z drugiej 
zaś strony, oceniając wizerunek środowiska pie-
lęgniarskiego, trzeba także wspomnieć o męż-
czyznach, którzy samą swoją obecnością, pracą 
i postawami zmieniają nieco odbiór tego zawodu 
przez pacjentów. Można powiedzieć, że wzrasta-
jąca ilość mężczyzn w pielęgniarstwie zmienia 
ciężar dominującego kobiecego wzorca w tym za-
wodzie. Tym samym – wraz ze stale zwiększającą 
się liczbą mężczyzn-pielęgniarzy – zmieniać się 
także może nieco wizerunek zawodu pielęgniar-
skiego.
Trzeba zasygnalizować także problem ewentu-
alnego porównywania wizerunku zawodowego 
pielęgniarek w Polsce i w innych krajach. Nale-
ży sobie uświadomić, że wszelkiego tego typu 
porównywania będą obarczone dużym błę-
dem, bowiem w wielu krajach zachodnich pie-
lęgniarek jest więcej, pielęgniarka ma wyższy 
status społeczny niż w Polsce, a w czynno-
ściach typowo opiekuńczych (które wykonują 
w naszym kraju najczęściej pielęgniarki) po-
magają jej asystentki pielęgniarstwa. Zatem 
ocena zawodu przez pryzmat chociażby wy-
konywanej przez pielęgniarki pracy (w Polsce 
vs inne kraje zachodnie) będzie naszym zda-
niem nieprawidłowa i tym samym wizerunek 
pielęgniarki w Polsce nie może być tożsamy 
z wizerunkiem pielęgniarki z kraju chociażby 
z zachodu Europy czy z USA.
Artykuł stanowi fragment pracy dyplomowej pt. 
„Wizerunek pielęgniarki w pryzmacie oczekiwań 
pacjenta względem zespołu pielęgniarskiego” na-
pisanej na zakończenie Studiów Podyplomowych 
Psychologia Zarządzania w Wyższej Szkole Ban-
kowej w Poznaniu. Promotorem pracy był mgr 
Sebastian Drobczyński.

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
nr 7-8 2017 r.
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I Uniwersyteckie Dni Onkologiczne

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach 
8 - 9 września 2017 odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum 
Naukowe I Uniwersyteckie Dni Onkologiczne w Katowicach 
- XIV Usteckie Dni Onkologiczne.

 

Sesja pielęgniarska została otwarta przez 
mgr Dorotę Szewczyk-Wala oraz dr n. o zdr. 
Ewę Mazur z Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego w Katowicach, które powitały zapro-
szonych gości :

Przewodniczą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach mgr Annę Janik, Dy-
rektora UCK w Katowicach mgr Joannę Chmiel 
Starzyńską oraz dr hab. n. med. prof .nadzw 
Zorana Stojceva lekarza Kierującego Oddzia-
łem Chirurgii Onkologicznej od marca br. a za-
razem głównego organizatora sympozjum. 

Profi laktyka, diagnostyka i leczenie raka 
piersi to pierwsza sesja,która została rozpo-
częta wykładem dr Krzysztofa Szewczyka 
z Dolnośląskiego Centrum Onkologii 
z Wrocławia. Omówił epidemiologię i profi lak-
tykę raka piersi. 

Dr Katarzyna Radwańska-Steinchoff  
ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
przedstawiła najnowsze metody diagnostyczne 
stosowane w rozpoznawaniu raka piersi. 

Historyczny zarys chirurgii onkologicznej 
w raku piersi przedstawił dr Andrzej Lorek ze 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Omówił 

również współczesne 
metody operacyjne: 
mastektomię radykal-
ną ,amputację prostą, 
zabiegi oszczędzają-
ce z procedurą węzła 
wartowniczego z uży-
ciem ferromagnetyku 

Dr Ewa Wachuła ze Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego zapoznała słuchaczy z lecze-
niem systemowym u pacjentek z rozpoznaniem 
raka piersi a dr Anna Kokoszka z Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego zaprezentowała 
rolę radioterapii w leczeniu raka piersi.

Po pierwszej sesji pielęgniarskiej odbyła się 
uroczysta Inaguracja I Uniwersyteckich Dni 
Onkologicznych i XIV Usteckich Dni Onkolo-
gicznych, którą poprowadził dr hab. n. med. 
Zoran Stojčev prof nadzw. oraz prof. dr 
hab. n. med. Beata Kos-Kudła 

Wśród znamienitych gości i prelegentów 
gościem honorowym był Profesor Andrzej 
Kułakowski, nestor polskiej chirurgii onkolo-
gicznej, autor wielu publikacji naukowych, wy-
chowawca kilku pokoleń lekarzy.

W drugiej części sesji pielęgniarskiej mgr 
Dorota Szewczyk-Wala z Uniwer syteckiego 
Centrum Klinicznego w Katowicach przedstawi-
ła zadania i rolę pielęgniarki nad pacjentką po 
mastektomii. Rola ta jest szczególna, gdyż do-
tyka bardzo delikatnej sfery jaką jest kobiecość. 
Piersi są jednym z jej atrybutów, kojarzą się 
z macierzyństwem, czymś delikatnym, zmysło-
wym dlatego też rola pielęgniarki jest ogromna. 
Podkreśliła znaczenie edukacji pacjentki w za-
kresie pielęgnacji rany pooperacyjnej, rehabili-
tacji, doboru odpowiedniej bielizny po zabiegu 
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i zapobieganiu obrzękowi limfatycznemu.
Mgr Katarzyna Moritz-Piątek z Uniwer-

syteckiego Centrum Klinicznego w Katowi-
cach przedstawiła problemy pielęgnacyjne 
u pacjentek leczonych systemowo z powodu 

raka piersi. Proces pielęgnowania u pacjentki 
poddanej radioterapii omówiła mgr Grażyna 
Drąg z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Katowicach. Ważnym elementem w leczeniu 
chorych po mastektomii stanowi rehabilitacja. 
Pielęgniarka jest pierwszą osobą warunkującą 
proces usprawniania chorej po zabiegu, nato-
miast profesjonalne ćwiczenia przeprowadza 
rehabilitant. Dr Małgorzata Egelmann z Ka-
towickiego Centrum Onkologii zaprezentowała 
ćwiczenia dla pacjentek po mastektomii, omó-
wiła rolę i zastosowanie klina przeciwobrzęko-
wego dla pacjentek po limfadenektomii.

Dobór i funkcje bielizny dla pacjentek przed-
stawiła Pani Grażyna Leś- Grzanka ze sklepu 
medycznego Anita. Przedstawiła temat „Kobie-
ta na każdym etapie życia”

Ostatnim prelegentem była Pani Monika 
Śmiech prezes Stowarzyszenia Klub Śląskich 
Amazonek w Katowicach. Opowiedziała o odczu-
ciach i potrzebach jakie towarzyszą pacjentce 
w momencie diagnozy, zabiegu operacyjnego 
i chemioterapii. Wykład sprowokował emocjo-
nującą dyskusję, która pozwoliła na szczerą 
wymianę zdań w tematyce relacji pacjentka- 
pielęgniarka. „Amazonki” przedstawiły swo-
je oczekiwania w stosunku do pielęgniarek, 
ale również wskazały na ogromną ich rolę 
w kolejnych momentach choroby. Również my, 

pielęgniarki miałyśmy okazję przedstawić pro-
blemy i dylematy w opiece nad pacjentem, 
który nie zawsze chce się podporządkować wy-
maganym procedurom.

W drugim dniu sympozjum sesję specjalną 
rozpoczęła mgr Danuta Lichosik z European 
Institute of Oncology w Mediolanie z tematem 
„Wpływ praktyki pielęgniarskiej na zmianę za-
chowań pacjenta w onkologicznym procesie 
terapeutycznym” Następnie dr Alicja Dyla 
z Instytutu Onkologii w Gliwicach omówiła za-
lety zastosowania portów naczyniowych oraz 
technikę zakładania igły Hubera do portu. 

Epidemiologię i profi laktykę raka jelita gru-
bego przedstawiła Brygida Drzymała z Insty-
tutu Onkologii w Gliwicach.

 Metody diagnostyczne oraz leczenie chirur-
giczne w raku jelita grubego przedstawił prof. 
Piotr Wałęga z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. 

Kolejna prelekcja dotyczyła radioterapii 
w leczeniu raka jelita grubego przedstawiła ją 
dr Katarzyna Pudełek z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Katowicach. Dr Marek 
Kowalczyk z Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego w Katowicach omówił schemat lecze-
nia chemioterapeutycznego w leczeniu raka je-
lita grubego.

Po sesji trzeciej uczestniczki konferencji mo-
gły wziąć udział w warsztatach. Do wyboru były 
warsztaty kulinarne „Żywienie w chorobach 
nowotworowych oraz” Stomia - zaopatrzenie 
sprzętowe”. 

Sesję czwartą rozpoczęła piel. Aleksandra 
Jureczko z Instytutu Onkologii w Gliwicach 
Przedstawiając opiekę pielęgniarską w chirurgii 
jelita grubego. Problemy pielęgnacyjne pacjen-
tów leczonych radioterapią z powodu raka jeli-
ta grubego przedstawiła mgr Wioletta Miśta 
z Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Dr Ewa Mazur z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Katowicach omówiła rolę pielę-
gniarki w chemioterapii oraz elementy jakości 
życia pacjentek po mastektomii i z rakiem jelita 
grubego.

Konferencję zamykała prelekcja „Stres nie 
istniej! Jak wzmacniać siłę o i odporność psy-
chiczną”. Mgr Kamil Zieliński próbował nas 
przekonać, że stres nie istnieje, i chyba mu się 
udało, bo mimo prawie dwugodzinnego opóź-
nienia na sali pozostała większość uczestników 
konferencji.

Wszystkim wykładowcom, uczestnikom kon-
ferencji dziękujemy i zapraszamy na kolejne 
sympozjum w przyszłym roku.

Mgr Dorota Szewczyk-Wala
Dr n. o zdr. Ewa Maz ur
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Anestezjologia i Intensywna Terapia 
 Nowe wyzwania

Sprawozdanie z XIX Międzynarodowego Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec
Prorektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Adiunkt na Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu
Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

W dniach 13-16 września 2017 roku odbył się w Bydgoszczy XIX Międzynarodo-
wy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po raz pierw-
szy zjazd odbył się w regionie kujawsko-pomorskim, do którego historycznie należą 
Kujawy, Krajny, Pałuki, Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Chełmińska, Południowe Pomorze 
Gdańskie, Bory Tucholskie i Kociewie. 

Regiony te były i są wyjątkowym świa-
dectwem polskiej, dynamicznie zmieniają-
cej się na przestrzeni wieków, historii. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się  uznani na 
świecie wykładowcy, zarówno w dziedzinie 
anestezjologii, jaki i intensywnej terapii. Ko-
mitet Naukowy zaszczyciły również znane  
polskie autorytety z katedr, klinik, oddzia-
łów i zakładów naukowych, które wyznaczają 
współczesne kierunki rozwoju polskiej ane-
stezjologii i intensywnej terapii. Stanowią 
także o jej rozpoznawalności w Europie i na 
świecie. Organizatorzy zadbali o odpowied-
nią liczbę i wysoki poziom specjalistycznych 
warsztatów praktycznych, wykładów wpisu-
jących się w fi lozofi ę szkolenia ustawicznego 
i tematycznych sesji plenarnych 
polsko  i anglojęzycznych z symul-
tanicznym tłumaczeniem. Obrady 
odbyły w Operze Nova usytuowa-
nej w centrum miasta. Jest ona 
niewątpliwie powodem nieprzesa-
dzonej dumy Bydgoszczan, podob-
nie jak malownicza Wyspa Młyńska 
z jej unikalną infrastrukturą. Części 
naukowej towarzyszył program kul-
turalny i rozrywkowy, który pozwolił 
na odpoczynek od sesji naukowych 
i żmudnego szkolenia podczas warsz-
tatów oraz sesji edukacyjnych. Było 
to największe wydarzenie tej rangi na 
przestrzeni kilku dekad w tym waż-
nym, chociaż często niedocenianym 
regionie Polski.

Na tym ważnym naukowym spotkaniu nie 
mogło też zabraknąć głosu pielęgniarek/-rzy 
pracujących w oddziałach Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii, którzy coraz częściej zazna-
czają swoją obecność na gruncie naukowym, 
podkreślając rolę pielęgniarstwa – w tym także 

anestezjologicznego i intensywnej opieki – 
jako samodzielnej dziedziny nauki. Wyrazem 
podejścia naukowego w pielęgniarstwie są 
prace naukowe, które coraz liczniej są pre-
zentowane już nie tylko na forum krajowym 
ale także podczas zjazdów czy konferencji 
o zasięgu międzynarodowym. Nie inaczej było 
też w Bydgoszczy, gdzie oprócz wielu cieka-
wych wystąpień uznanych światowych i kra-
jowych autorytetów, nie zabrakło też prac 
przygotowanych i prezentowanych przez ze-
społy pielęgniarskie. Jedną z takich prac, 
która została zaprezentowana w czasie tego 
międzynarodowego zjazdu, a która wzbudzi-
ła szerokie zainteresowanie uczestników, była 
praca pt.: Ocena natężenia bólu proceduralnego 

u dzieci leczonych na oddziale intensywnej 
terapii dzieci i noworodków mierzona skalą 
Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) autorstwa 
Aleksandry Bomersbach pracownika Cen-
trum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu oraz dr Lucyny Sochockiej i dr Piotra 
Jerzego Gurowiec z Wydziału Pielęgniarstwa 

Od lewej: mgr Maria Chytkiewicz, dr Piotr Jerzy Gurowiec, 
Prof. Ewa Kucewicz-Czech
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Wytyczne dotyczące sterylizacji

Pojawiły się długo wyczeki-
wane Ogólne wytyczne steryli-
zacji dedykowane dla wszyst-
kich podmiotów wykonujących 
procedury dekontaminacji wy-
robów medycznych. Wytycz-
ne wydane w formie broszury dla 
członków zwyczajnych Polskiego 
Stowarzyszenia Sterylizacji Me-
dycznej będą dystrybuowane bez-
płatnie, zaś dla osób które są za-
interesowane ich zakupem koszt 
wynosi 30zł + koszty przesyłki 
(7,50zł).

Konto bankowe: PKO BP I 
Oddział w Bydgoszczy Nr 
52102014620000730200189969
Polskie Stowarzyszenie 
Sterylizacji Medycznej 
ul. Modrzewiowa 1, 
43-190 Mikołów

Wysyłka wytycznych nastąpi po 
przesłaniu email na adres offi  ce@
sterylizacja.org.pl potwierdzenia 
przelewu. W przypadku zakupu na 
fakturę wskazany jest kontakt tele-
foniczny: 604 438 303

 Dorota Kudzia-Karwowska

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Opolu. Autorzy tej pracy prowa-
dząc swoje badania wskazali, że ze wszyst-
kich procedur medycznych, w  trakcie 
wykonywania których obserwowano noworodki 
z  wykorzystaniem skali NIPS, tymi, którym 
towarzyszył silny ból, odczuwany przez 100% 
dzieci poddanych obserwacji były: odsysa-
nie i badanie okulistyczne. Najwyższy stopień 
percepcji bólu doświadczyło 88,3% noworod-
ków przedwcześnie urodzonych oraz 71,8% 
noworodków z ciąż donoszonych. W  trakcie 
wykonywania procedur poddanych obserwacji 
ból ostry odczuwało 84% chłopców i 79,6% 
dziewczynek. Na szczególne uznanie ze stro-
ny ekspertów, którzy włączyli się do dyskusji 
na temat zaprezentowanych badań, zasługują 
przedstawione w pracy wnioski, które wskazują 

na fakt, że warunkiem odpowiedniego zapo-
biegania i leczenia bólu na oddziałach inten-
sywnej terapii noworodków oraz na oddziałach 
pediatrycznych jest współpraca personelu me-
dycznego i rodziców, a także wdrożenie właści-
wych metod monitorowania bólu.

Podsumowując XIX Międzynarodowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii uważam, że zaproponowany 
program naukowy obejmujący szeroki wa-
chlarz zagadnień z dziedziny anestezjologii 
i intensywnej terapii sprostał  oczekiwaniom 
uczestników, a udział  w Zjeździe stworzył 
okazję do wymiany doświadczeń zawodowych 
i naukowych jak również spotkań kolegów, 
przyjaciół, a także wybitnych specjalistów 
z Polski i z zagranicy.

Relacja z konferencji
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„Pielęgniarka w Kardiologii”
IX Ogólnopolska Konferencja 

W dniu 16 listopada 2017  odbyła się IX ogólnopolska konferencja „Pielęgniarka
w Kardiologii”. Organizatorem konferencji był Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicz-
nego działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Zespół działa od dzie-
więciu lat i skupia pielęgniarki z ośrodków kardiologicznych województwa śląskiego.

Pielęgniarki kardiologiczne doskonale wie-
dzą, że praca w oddziałach kardiologii aby mo-
gła zakończyć się sukcesem rozumianym jako 
pomoc pacjentowi i udzielenie mu opieki, le-
czenia i rehabilitacji na najwyższym poziomie 
musi być realizowana w zespole interdyscypli-
narnym. Potwierdzeniem tego był program te-
gorocznej konferencji, na której mogliśmy wy-
słuchać wykładów, zadać pytania, kontynuować 
dyskusje w kuluarach z różnymi specjalistami, 
zarówno lekarzami, pielęgniarkami, fi zjotera-
peutami czy przedstawicielami fi rm produkują-
cych sprzęt niezbędny w naszej pracy.

Wykład otwierający spotkanie wygłosił dr n. 
med.  Wojciech Rychlik, ordynator oddzia-
łu Intensywnej Terapii w SPSK nr 7 w Katowi-
cach–Ochojcu. Dr Wojciech Rychlik  jest  prze-
wodniczącym Sekcji Resuscytacji i Medycyny 
Stanów Nagłych PTAiIT, inicjatorem projektu  
edukacyjnego i lokalizującego AED w Polsce: 
„Ratuj z Sercem – MAPA AED” 

www.ratujzsercem.pl. 

W pierwszej Sesji wystąpił między innymi 
dr n. med. Stefan Karczmarewicz z Warsza-
wy prezentując wykład „Przychodzi pacjent do 
lekarza z wszczepionym stymulatorem serca, 
ICD, lub CRT……. i co dalej ?”, udzielając nie-
zwykle cennych wskazówek i dzieląc się swoimi 
doświadczeniami z wieloletniej praktyki. Wy-
kłady dr Stefana Karczmarewicza to połączenie 
nauki i przyjemności. Doskonale opracowane 
wystąpienie i sposób przedstawienia tematu 
pozwala słuchaczom na zapamiętanie najważ-
niejszych informacji. Nie dziwi zatem fakt że 
Pan dr jest Głównym  Specjalistą  ds. Edukacji 
CVG Medtronic Poland. Ponadto jest autorem 
bloga Medycyna i Okolice, w którym porusza 
wiele aktualnych tematów związanych z medy-
cyną i życiem codziennym.

W sesji drugiej wystąpił dr n. med. 
Tomasz Darocha, główny  koordynator ds. 
pozaustrojowego leczenia pacjentów w hi-
potermii głębokiej, współtwórca unikalnej 
w skali światowej procedury pozaustrojowego 
leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej oraz 

(wraz dr S Kosińskim i doc. R . Drwiłą) 
twórca Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej 
w Krakowie. Organizator konferencji „Nagłe 
stany sercowo-naczyniowe”. 

 Współpracuje także z Lotniczym Pogoto-
wiem Ratunkowym i TOPR. Obecnie pracuje 
w Oddziale Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym 
w Katowicach  Ochojcu.

Temat hipotermii ciągle słabo znany spo-
tkał się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy. 
Metody ratowania, sposób pracy i determina-
cja zespołu, który tworzył i tworzy podwaliny 
dla ratowania pacjenta w hipotermii wymaga 
zatrzymania się każdego z nas i poświęcenia 
chwili na zapoznanie się z algorytmem postę-
powania .

Kolejny wykład  „Ocena pacjenta wystan-
daryzowanymi skalami- proces pielęgnowania 
wg ICNP    wygłosiła mgr pielęgniarstwa  
Iwona Fus z Górnośląskiego Centrum Rehabi-
litacji „Repty”,  przedstawiła praktyczne zasto-
sowanie wystandaryzowanych narzędzi badaw-
czych, aby w sposób prosty, jasny i przejrzysty 
przygotować adekwatny dla potrzeb pacjenta 
proces pielęgnowania. Jednocześnie przedsta-
wiła w jaki sposób  wykorzystać Międzynarodo-
wą Klasyfi kacje Procedur Pielęgniarskich  (ICNP) 
do  prowadzenia procesu pielęgnowania, moni-
torowania oraz jego  dokumentowania. Wska-
zała, że zastosowanie skali pozwala na ograni-
czenie biurokracji tak powszechnej w polskim 
szpitalu. Zachęcała również do korzystania 
z narzędzia jakim jest  ICNP, który dzięki dr 
Dorocie Kiliańskiej jest dostępny w PDF w ję-
zyku polskim na stronie:  http://www.icn.ch/
images/stories/documents/pillars/Practice/
icnp/translations/icnp-polski_translation.pdf.

Ostatni wykład był poświęcony zdarzeniom 
niepożądanym na przykładzie upadków w GCR 
„Repty”, który wygłosiła dr Ewa Molka. 

Szczególne podziękowania należą się człon-
kom zespołu , którzy od lat pracują społecz-
nie i co roku jesienią  zapraszają pielęgniarki 
kardiologiczne do  Katowic : Wiesławie Czaja, 
Barbarze Sikorze, Beacie Koperskiej-Gryzik,  
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Bożenie Pawełczyk, Magdalenie Cwynar, 
Lucynie Plewie, Karinie Ferdyn, Alinie 
Czupryńskiej,  Ewie Molka.

 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek Po-
łożnych, oraz członków zespołu, zapraszamy 

już na X konferencję  „Pielęgniarka w Kardio-
logii” w roku 2018. Liczymy, że będziecie z na
mi.                                                       

Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego
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„PODAJ DALEJ”
czyli kilka słów o życzliwości na co dzień

„Wystarczy zdobyć się na odrobinę życzliwości wobec życia, 
a wyda nam się ono zupełnie przyjemne”

Stanisław Dygat
dr Aleksandra Nowak

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta
Polski Instytut Ericksonowski

Inspiracją do napisania tego artykułu było dla mnie zdanie, które przeczytałam na 
ścianie korytarza OIPiP w Katowicach: „Chcesz być szanowanym, szanuj drugich”. Za-
chowałam tą myśl w pamięci i… obserwowałam pojawiające się we mnie wariacje na 
temat szacunku… Czy żądając szacunku dla siebie, okazujemy go innym? Czy mamy 
szacunek dla samych siebie, aby móc okazywać go innym? Jak w codziennych sytu-
acjach możemy okazywać szacunek sobie i innym? 

No właśnie… NAJPIERW SOBIE, potem 
innym. Najpierw dobrze, aby wydarzyło 
się coś wewnątrz, aby później mogło wy-
darzyć się na zewnątrz… Jeśli masz w sobie 
szacunek do siebie, potrafi sz się do siebie 
uśmiechnąć, jesteś przyjaźnie nastawiona-
/y do siebie, sprzyjasz sobie, troszczysz się 
o siebie, akceptujesz siebie taką/takim ja-
ka/i jesteś na obecnym etapie życia, potra-
fi sz być sobie wdzięczna/y, jesteś szcze-
ra/y sama/sam w stosunku do siebie to 
wtedy… Możesz mieć szacunek dla innych, 
możesz uśmiechać się 
do innych, możesz być 
przyjaźnie nastawio-
na/y do innych, mo-
żesz sprzyjać innym, 
możesz troszczyć się 
o innych, możesz ak-
ceptować innych takimi jacy są na obecnym 
etapie życia, możesz być wdzięczna/y in-
nym, możesz być szczera/y w stosunku do 
innych, możesz… Możesz „PODAĆ DALEJ” 
to, co masz w sobie.

Być może zanim zbudujesz wewnętrz-
ne poczucie szacunku do siebie (a potem 
do innych), możesz zacząć od czegoś prost-
szego – od praktykowania na co dzień 
ŻYCZLIWOŚCI i „podawania jej dalej”. 
Życzliwości, czyli przyjaznego nastawie-
nia, usposobienia, troski, życzenia dobrze 
sobie i innym. Mówi się przecież, że „życz-
liwość i uśmiech na twarzy, otworzą każ-
de drzwi”… Zarówno te wewnątrz jak i te 

na zewnątrz… Jeśli stojąc rano przed lu-
strem uda Ci się uśmiechnąć do siebie, to 
będziesz mogła/mógł „podać dalej” ten 
uśmiech… Jeśli uda Ci się zatroszczyć 
o siebie na tyle, aby w ciągu dnia pracy 
pójść do toalety, zjeść śniadanie i wypić cie-
płą herbatę lub kawę, będziesz mogła/mógł 
„podać dalej” tą troskę… Jeśli uda Ci się 
docenić siebie za wysiłek, jaki wkładasz 
w codzienną pracę, będziesz mogła/mógł 
„podać to dalej” i docenić wysiłek innych osób 
wokół Ciebie… Jeśli uda Ci się być wyrozu-

miała/y dla siebie wte-
dy, gdy masz gorszy 
dzień lub źle się czu-
jesz, będziesz mogła/
mógł „podać to dalej” 
i być bardziej wyrozu-
miała/y, gdy ktoś inny 

ma gorszy dzień lub źle się czuje… To prze-
cież takie ludzkie…

„Podawanie dalej” przypomina mi pew-
ną historię, zasłyszaną jakiś czas temu:

Pewnego razu do sali wykłado-
wej weszła spóźniona jedna z uczest-
niczek szkolenia i tłumacząc się, opo-
wiedziała co przydarzyło jej się tego 
poranka: „Byłam mocno spóźniona 
i biegłam na zajęcia. Nagle usłysza-
łam z przeciwnej strony ulicy głośne 
i serdeczne „Dzień dobry!”. Przebie-
głam jeszcze parę dobrych metrów za-
nim zatrzymałam się i odpowiedziałam 

„Dzień dobry” wypowiedziane 
z serca słyszy cały świat i wtedy dzień 
może być naprawdę dobry…
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na to „Dzień dobry”. Zauważyłam, że 
wypowiedziała je starsza kobieta, któ-
ra po drugiej stronie ulicy szła z cięż-
kimi zakupami. Pomyślałam sobie: 
„Hmmm... nie znam jej, ale może ona 
zna mnie?”. Postanowiłam odpuścić so-
bie zdążenie na zajęcia, podeszłam do 
tej kobiety i zaproponowałam jej po-
moc w niesieniu siatek. Staruszka bar-
dzo się ucieszyła. Szłyśmy tak razem 
powoli jakieś kilkaset metrów. Wyraź-
nie poczułam jak cały świat wokoło gna 
i śpieszy a ja zwalniam… I poczułam, 
że z jakiegoś powodu to jest ważne... 
A nawet bardzo ważne… W pewnym mo-
mencie staruszka podziękowała mi za 
pomoc mówiąc, że mieszka nieopodal 
i dalej już sobie poradzi sama. Zapytała 
z uśmiechem: „Czy my się znamy?”. 
A ja na to: „Nie wiem… Po prostu od-
powiedziałam na Pani dzień dobry”. Na 
to staruszka: „To bardzo miłe z Pani 
strony, zwłaszcza że mówiłam to dzień 
dobry do tej starszej Pani, którą minę-
ła Pani z impetem biegnąc jak szalona 
gdzieś przed siebie - to była moja znajo-
ma...”. Uśmiechnęłam się i pomyślałam: 
„To będzie dobry dzień”... A wszyscy 
w grupie, w której chwilę później opo-
wiedziała tą historię, podziękowali jej za 
spóźnienie, bo jeszcze nigdy nie widzie-
li, aby ktoś był taki szczęśliwy wchodząc 
spóźniony do sali.” 

„Dzień dobry” wypowiedziane 
z serca słyszy cały świat i wtedy dzień 
może być naprawdę dobry…

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, 
czas, który otwierają serca wielu ludziom… 
Być może warto w tym czasie zwrócić szcze-
gólną uwagę na to, w jaki sposób otwierasz 
się na życzliwość. W jaki sposób ją przyj-
mujesz a potem podajesz dalej? Jak reagu-
jesz na niespodziewany, miły komplement 
lub uśmiech? W jaki sposób przyjmujesz ży-
czenia i prezenty? Jak się czujesz, gdy otrzy-
mujesz od losu więcej niż się spodziewałaś/
łeś? I jak chcesz, możesz „podawać dalej”? 
W jaki sposób mówisz innym komplemen-
ty? Jak i kiedy uśmiechasz się do ludzi? Jak 

składasz życzenia i dajesz prezenty? Jak 
się czujesz, gdy dajesz komuś więcej niż 
się spodziewał? Być może… możesz sobie 
wyobrazić swoistą „epidemię życzliwości”. 
Kiedy Ty przyjmujesz czyjś życzliwy gest 
i podajesz go dalej, to kolejna osoba znowu 
może podać go dalej i kolejna, i kolejna… 
Podaj dalej… Podam dalej… 

Być może warto pamiętać, że życzliwość 
nic nie kosztuje! Czasem po prostu warto 
obdarzyć kogoś uśmiechem; siedząc za kie-
rownicą samochodu, przepuścić pieszego; 
podnieść to, co komuś upadło; wypowie-
dzieć „magiczne słowa”: „Proszę”, „Dzięku-
ję”, „Przepraszam”; potrzymać przez chwilę 
dłoń cierpiącej osoby; pozwolić komuś za-
pakować prezent dla siebie…

Jakiś czas temu weszłam w pośpie-
chu do drogerii, aby kupić dla kogoś pre-
zent. Przy okazji wybrałam również dro-
biazg dla siebie… Przy kasie poprosiłam 
o ozdobne zapakowanie prezentu, gdy eks-
pedientka nagle zapytała z uśmiechem:
 „A co z tą drugą rzeczą?”. Odpowiedzia-
łam szybko, że to dla mnie i nie trzeba pa-
kować. „Tym bardziej chętnie to zrobię!” 
– odpowiedziała kobieta i sięgnęła po ko-
lorowy papier i wstążkę. Zaniemówiłam 
i… uśmiechnęłam się do niej ciepło. W dro-
dze do domu uśmiech nie schodził mi z twa-
rzy… Widziałam go również w twarzach mi-
janych przechodniów… 

Na zakończenie życzę wszystkim Czy-
telniczkom i Czytelnikom „Naszych Spraw” 
WIELE ŻYCZLIWOŚCI dla siebie i dla in-
nych, na Święta i na co dzień.  Warto wie-
dzieć, że „życzliwe słowa mogą być krótkie 
i łatwe do wymówienia, ale ich echa są na-
prawdę nieskończone” (Matka Teresa).
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Operacyjne leczenie inkontynencji 
moczu i zaburzeń statyki narządów miednicy 

wprowadzenie i opis metod implantacji polipropylenowej taśmy przez otwory 
zasłonione oraz minisling (Minimaly Invasive Synthetic Mid-Urethral Sling). 

Część I.
Marta Dębska

mgr położnictwa,
specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego,

położna operacyjna
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Zaburzenia statyki narządu płciowego (ang. POP – Pelvic Prolapse Organ) dotyczą 
ponad 30% populacji kobiet krajów europejskich, które ukończyły 35 rok życia, cho-
ciaż problem może pojawić się wcześniej. 

Pod pojęciem POP rozumie się obniżenie na-
rządów miednicy małej prowadzące do wysu-
wania się przez szparę sromową ścian pochwy, 
szyjki macicy, aż do całkowitego wypadania 
narządu rodnego. Objawy nasilają się pod-
czas wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego, 
pod koniec dnia, a przy dużym uszkodzeniu 
aparatu więzadłowego widoczne są również 
w spoczynku. Do tej grupy schorzeń nie na-
leży wypadanie odbytnicy, chociaż problemy 
proktologiczne często towarzyszą wypadaniu 
macicy i mogą być związane np. z mechanicz-
nymi uszkodzeniami struktur dna miednicy 
podczas porodu. Należy zaznaczyć, że niewy-
dolność lub mechaniczne uszkodzenia aparatu 
więzadłowego dna miednicy powoduje także 
inkontynencję moczu, choć etiologia schorze-
nia u poszczególnych kobiet może być bardziej 
złożona. Dziedziną medycyny zajmującą się 
schorzeniami dna miednicy małej kobiet jest 
uroginekologia.

Oprócz wspomnianych objawów kobiety 
zgłaszają między innymi:

• uczucie parcia, ciągnięcia, rzadziej ból 
w pochwie, obecność „jajka” lub „kulki” 
w pochwie,

• napięcie w podbrzuszu lub ból okolicy lę-
dźwiowej ustępujący po repozycji narzą-
dów miednicy małej,

• gubienie moczu, wymuszona pozycja, 
wysiłek podczas mikcji, wolny, przery-
wany lub rozproszony strumień moczu, 
opóźnienie mikcji, retencja moczu, dys-
uria, uczucie niepełnego opróżnienia pę-
cherza, pomikcyjny wyciek moczu, parcie 
naglące, ciągłe i częstsze oddawanie mo-
czy w ciągu dnia (pollakisuria), nokturia, 

• nawracające zakażenia dróg moczowych 
i rodnych – upławy, krwawienia, piecze-
nie cewki moczowej, a także uczucie jej 
„wywinięcia”,

• zaburzenia defekacji jak: zaparcia, par-
cia naglące, wysiłek podczas oddawania 
stolca, uczucie niepełnego wypróżnienia, 
brudzenie kałem po defekacji, koniecz-
ność repozycji defektu, a także palpacyj-
ne przesuwanie mas kałowych przez tylna 
ścianę pochwy,

• dyskomfort podczas współżycia – obniże-
nie libido, dyspareunia, niepełna penetra-
cja, „luźna” pochwa.

Mając świadomość uciążliwości symptomów 
nietrudno uświadomić sobie jak bardzo spada 
jakość życia tej grupy kobiet. Zaczynają one 
ograniczać relacje interpersonalne poprzez 
wycofywanie się z życia społecznego i rodzin-
nego, gdyż wzrasta u nich poziom lęku związa-
nego z gubieniem moczu i nieprzyjemnym za-
pachem. Kolejną sferą życia, która stopniowo 
pogarsza się jest życie seksualne. Wiele kobiet 
wstydzi się przed partnerem swojej przypadło-
ści. Dlatego wolą ograniczać lub unikać zbliżeń 
intymnych, a to z kolei powoduje zaburzenie 
relacji partnerskiej (m. in. spadek libido).

Obecnie, medycyna oferuje leczenie zacho-
wawcze i operacyjne schorzeń dna miednicy 
małej.

Do metod zachowawczych zaliczymy:
• fi zjoterapię (ćwiczenia poszczególnych 

grup mięśni z wizualizacją i kontrolą 
oddechu, biofeedback, stymulacja tyl-
nego nerwy strzałkowego, pessariote-
rapia),

• farmakoterapię w zależności od przy-
czyny (leczenie stanów zapalnych, 
miejscowa estrogenoterapia, HTZ, du-
loksetyna, desmopresyna, leki anty-
muskaynowe, ostrzykiwanie pęcherza 
botoksem, okołocewkowa iniekcja hy-
drożelu),

• psychoterapię poznawczo-behawioral-
ną (zmiana nawyków, wsparcie),
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• opieka dietetyka, gdyż empirycznie wy-
kazano, że np.  redukcja o 5% masy 
ciała (istotny czynnik ryzyka NM), kore-
luje dodatnio z poprawą funkcjonowa-
nia dna miednicy.

W leczeniu nieoperacyjnym stosuje się także 
laser, chociaż Polskie Towarzystwo Urogineko-
logiczne nie uznaje tej metody w leczeniu nie-
trzymania moczu i zaburzeń statyki narządów 
miednicy malej uznając ją „za eksperymental-
ną, niesprawdzoną, wątpliwie skuteczną i moż-
liwie obarczoną późnymi powikłaniami”.

Wspomniane działania fi zjoterapeutyczne 
mają na celu zapobieganie powiększaniu się 
defektu poprzez wzmocnienie tkanki mięśnio-
wej dzięki ćwiczeniom, redukcję dolegliwości 
związanych z obniżeniem narządów lub inkon-
tynencją moczu, a także odroczenie bądź za-
niechanie postępowania operacyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku du-
żych uszkodzeń postępowanie zachowawcze 
nie wyleczy chorej, a jedynie tymczasowo 
poprawi jakość jej życia. W takim przypadku 
może być ono traktowane jako przygotowanie 
do zabiegu operacyjnego. Badania wykazały, 
że pacjentki, które stosowały ćwiczenia dna 
miednicy przed zabiegiem operacyjnym lepiej 
oceniają efekty postępowania chirurgicznego, 
a także obserwuje się mniej nawrotów.

Kobieta decydując się na leczenie chirur-
giczne musi być świadoma ryzyka nawrotu 
dolegliwości bądź niezadowalającego efektu 
zabiegu, a także konieczności wprowadzenia 
zmian w swoim życiu.

Rodzaj i zakres operacji ustala najczęściej 
lekarz ginekolog wraz z pacjentką uwzględ-
niając jej indywidualną sytuację. Należy mieć 
świadomość, że nie ma uniwersalnej metody 
chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzy-
mania moczu czy obniżenia lub wypadania 
narządu rodnego. Po wielu latach stosowania 
materiałów protezujących dno miednicy ob-
serwuje się częściowy powrót do metod trady-
cyjnych szczególnie u młodszych kobiet. Trend 
jest efektem kilkunastoletniej obserwacji ko-
biet w różnych okresach życia, u których wy-
konano jakiś rodzaj operacji korygującej. Nie-
stety wraz z liczbą wykonywanych zabiegów 
wzrosła także liczba powikłań oraz roszczeń 
pacjentek.

Wśród wielu metod operacyjnych, najczę-
ściej stosowane są:

• implantacjia niskonapięciowej taśmy 
(TOT – Trans Obturator Tape / TVT – 
Tension-Free Vaginal Tape) lub tzw. mini 
sling pod cewkę moczową w przypadku 

nietrzymania moczu,
• implantacji siatki (DTOT – Double Trans 

Obturated Tape) u kobiet z obniżeniem 
lub wypadaniem narządu rodnego,

• podwieszanie szczytu pochwy/szyjki do 
więzadła krzyżowo-kolcowego (SSLF) 
metodą Richtera,

• załonowe podwieszenie szyi pęcherza np. 
operacja metodą Burcha z 1961 roku – 
obecnie „złoty standard” u młodych ko-
biet w okresie prokreacji,

• plastyka przedniej/tylnej ściany pochwy,
• rekonstrukcje aparatu wieszadłowego 

dna miednicy.
Trans Obturator Tape – TOT 
Jedną z popularnych technik stosowanych 

w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu 
jest implantacja niskonapięciowej taśmy poli-
propylenowej przez otwory zasłonione – TOT 
(ang. Trans Obturator Tape). Metodę wprowa-
dzono w 2001 roku jako alternatywna dla TVT. 
Jest to metoda lubiana przez wielu operato-
rów, gdyż daje mniej powikłań, czas zabiegów 
ulega skróceniu, nie ma konieczności przepro-
wadzenia śródoperacyjnej cystoskopii, tak jak 
w podobnej metodzie załonowej – TVT (ang. 
Tension-Free Vaginal Tape). Fotografi e przed-
stawiają przykładową taśmę urologiczną, którą 
implantuje się najczęściej przy użyciu helikal-
nie skręconych igieł (prowadnic) Emmeta. Na 
rynku dostępne są odmiany tych igieł przypo-
minające hak lub igłę Deschampsa. Każda fi r-
ma medyczna produkująca siatki i taśmy opra-
cowuje swój system ich zakładania.

Rys. 1 taśma urolo-
giczna  

Rys. 2 igły Emmeta – 
prawa i lewa

TOT wykonuje się najczęściej w znieczule-
niu podpajęczym. Pacjentka ułożona jest w po-
zycji ginekologicznej. Zabieg trwa 30-40 min 
w zależności od warunków anatomicznych. 
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Hospitalizacja jest krótkotrwała. Pacjentka jest 
szybko uruchamiana i najczęściej następnego 
dnia jest wypisywana ze szpitala.

Przebieg operacji
Po przygotowaniu pola operator dokonu-

je podłużnego, kilkucentymetrowego nacię-
cia przedniej ściany pochwy, około 1-1,5 cm 
poniżej cewki moczowej. Następnie musi od-
preparować ścianę pochwy od cewki moczo-
wej oraz wytworzyć palcem obustronne tunele 
w kierunku otworów zasłonionych. Kolejnym 
etapem jest wykonanie nacięć w fałdach pa-
chwinowych na wysokości łechtaczki, przez któ-
re wprowadza się igły Emmeta i przeciąga taśmę 
za kośćmi kulszowymi przez otwory zasłonione. 
Czynność wykonuje się najpierw po jednej stro-
nie, potem po stronie przeciwnej. Ten etap za-
biegu dobrze ilustrują fotografi e 3 i 4.

Rys. 3 i 4 etap przechodzenia prowadnicą Emmeta 
przez lewy otwór zasłoniony metodą outside-in po 
lewej stronie pacjentki.

Po przeciągnięciu przez wytworzone tune-
le taśmy operator sprawdza czy nie jest ona 
zbyt napięta lub zbyt luźna. Duże napięcie 
spowoduje problemy z opróżnianiem pęcherza 
po operacji, a luźna taśma nie spełni swojej 
funkcji i pacjentka nadal będzie gubiła mocz. 
W tym celu wykonuje się próbę kaszlową – pro-
si się pacjentkę aby zakasłała – podczas, któ-
rej ocenia się czy nadal utrzymuje się wyciek 
moczu. Nie jest to postępowanie obligatoryjne.

Rys. 5 przeciąganie taśmy przez wypreparowany 
uprzednio tunel po stronie lewej pacjentki metodą 
inside-out.

Rys. 6 sprawdzanie napięcia taśmy.

Po sprawdzeniu napięcia taśmy, operator 
mocuje ją cienkim szwem niewchłanialnym 
lub wchłanialnym w zależności od indywdual-
nych doświadczeń. Następnie zszywa pochwę 
szwem wchłanialnym, obcina wystające przez 
otwory w fałdach pachwinowych ramiona ta-
śmy i zakłada tampon uciskowy, który ma na 
celu uciśnięcie drobnych naczyń krwionośnych 
i lepsze ułożenie taśmy. Na koniec należy 
sprawdzić wygląd moczu.

Taśma bardzo szybko wrasta w tkanki two-
rząc podporę dla cewki moczowej. Dodatkowo 
jej stabilizacji sprzyjają haczyki umiejscowio-
ne na całej powierzchni, które zaczepiają się 
o tkanki zapobiegając przesuwaniu. 

Rys. 7 sposób założenia siatki urologicznej – TOT
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Jak każde postępowanie chirurgiczne TOT 
niesie za sobą ryzyko powikłań lub braku spo-
dziewanego efektu. Wśród najczęściej obser-
wowanych powikłań TOT wymienia się: 

• krwawienie lub krwiak w ranie poopera-
cyjnej, 

• zakażenie układu moczowego,
• ZMO – zakażenie miejsca operowanego, 
• retencja moczu,
• nietrzymanie moczu,
• dysuria, 
• uszkodzenie pęcherza moczowego/cewki 

moczowej, 
• implantacja taśmy do pęcherza moczo-

wego, 
• erozja taśmy,
• ból w czasie stosunków seksualnych, 
• ból pachwin, stawów krzyżowo-biodro-

wych.

Minimaly Invasive Synthetic Mid-Ure-
thral Sling - Minisling

Minisling to metoda małoinwazyjna, która 
polega na założeniu kilkucentymetrowej taśmy 
pod cewkę moczową. Metoda została wpro-
wadzona w 2006 roku. Celem było zmodyfi -
kowanie dotychczas stosowanych technik ope-
racyjnych, tak aby zmniejszyć ilość powikłań. 
Oczywiście minisling nie jest metodą pozba-
wioną ryzyka i niepowodzeń, które są podobne 
jak w TOT, ale zdecydowanie rzadziej występu-
ją. Pacjentki nie skarżą na bóle w pachwinach, 
bo nie robi się nacięć w fałdach pachwinowych. 
Sporadycznie opisywane są przypadki uszko-
dzenia pęcherza moczowego. 

Przebieg operacji
Pacjentka jest ułożona w pozycji ginekolo-

gicznej. Najczęściej stosuje się znieczulenie pod-
pajęcze, a także dożylne lub miejscowe. Zaletą 
tej metody jest też to, że zabieg trwa od kilkuna-
stu do 20 minut, a pacjentka może tego samego 
dnia wrócić do domu jeżeli nic nie wzbudza nie-
pokoju personelu i lekarza operującego.

Różnica pomiędzy TOT a minislig polega 
na braku konieczności głębokiego preparo-
wania tuneli do przeciągnięcia ramion taśmy, 
a następnie przechodzenia bez kontroli wzroku 
przez otwory zasłonione prowadnicą Emmeta. 
Istotnie zmniejsza to ryzyko kolizji z pęcherzem 
moczowym oraz naczyniami krwionośnymi.

Podobnie jak w TOT, operator robi podłuż-
ne nacięcie pod cewką moczową i odpreparo-
wuje ją od ściany pochwy. Po prawej i lewej 
na tępo preparuje krótkie tunele, przez które 

zakłada taśmę – najpierw z jednej strony, po-
tem z drugiej. Aby prawidłowo założyć taśmę 
operator  odpowiednio głęboko za gałęzią ło-
nowo-kulszową umieszcza koniec prowadni-
cy. Jednocześnie kontroluje czy środek taśmy 
znajduje się w linii pośrodkowej ciała, czyli pod 
cewka moczową. Środek taśm, zarówno typu 
minisling, jak i TOT, zaznaczony jest ciemnym 
kolorem, co widać na rys. 8. Po założeniu ta-
śmy zeszywa się pochwę szwem wchłanialnym 
i kontroluje mocz. W tej metodzie nie wykonu-
je się próby kaszlowej.  

Rys. 8 minisling i jednorazowa prowadnica (po 
lewej). Po prawej stronie u góry – sposób nakła-
dania silikonowego końca na prowadnicę przed im-
plantacją minislinga; na dole – system kotwiczek 
mocujących taśmę w tkankach miękkich, za gałęzią 
łonowo-kulszową.

Rys. 9 sposób implantacji minislinga z ramiona-
mi prostymi – mięsień zasłaniacz wewnętrzny, za 
gałęzią łonowo-kulszową.

Piśmiennictwo u autorki
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Szycie łąkotki 
w zależności od zaplanowanej metody 

punkt widzenia pielęgniarki operacyjnej
Monika Reimann

Licencjat pielęgniarstwa
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Anatomia stawu kolanowego-łąkotki
Łąkotki (przyśrodkowa i boczna) to sierpowate twory włóknisto-chrzęstne o przekroju trój-

kąta, które pokrywają 2/3 powierzchni stawowej kości piszczelowej. Zewnętrznym obwodem 
przyczepiają się do torebki stawowej. Są naturalnymi amortyzatorami stawu kolanowego, które 
przenoszą obciążenia. Łąkotka boczna jest krótka, zakrzywiona oraz pierścieniowata. Dłuższa, 
mniej zakrzywiona łąkotka przyśrodkowa jest sierpowata. Obie łąkotki dzielą jamę stawową na 
dwa piętra. Mianowicie, piętro górne mieszczące się między łąkotkami a kością udową oraz piętro 
dolne mieszczące się między łąkotkami a kością  piszczelową.

Łąkotki – unaczynienie
Łąkotki kolanowe są relatywnie słabo  una-

czynione. Tylko 10-30 % łąkotki przyśrodko-
wej i 10-25 % łąkotki pobocznej jest właściwie 
unaczynione. Łąkotki ze względu na ukrwienie 
podzielone są na 3 obszary od ich  zewnętrznej 
powierzchni do wolnej krawędzi:

• obszar czerwono-czerwony (0-3mm),
• obszar czerwono-biały(3-5mm),
• obszar biało-biały(>5mm).
Ukrwienie łąkotki ma zasadnicze znaczenie 

dla procesu regeneracji, strefa czerwona jest 
najlepiej ukrwiona, uszkodzenia w tej strefi e 
leczą się najszybciej oraz najszybciej powra-
ca sprawność łąkotki. Strefa biała jest odcięta 
od ukrwienia, obrażenia w tej strefi e są bardzo 
oporne na leczenie i nigdy samoistnie nie na-
stępuje regeneracja łąkotki.

Łąkotki – typy uszkodzeń
Do uszkodzenia łąkotek dochodzi najczęściej 

w wyniku skręcenia goleni podczas wyprostu 
kolana. Uszkodzenia łąkotek mogą powsta-
wać nawet podczas niewielkich skręceń stawu 
kolanowego, jak i masywnych urazów kolana 
z towarzyszącym uszkodzeniem innych struk-
tur stawowych. Częstą przyczyną rozerwania 
łąkotek są urazy sportowe.

Nie zawsze uszkodzeniu łąkotki towarzy-
szy konkretny uraz kolana. U osób w star-
szym wieku może dochodzić do uszkodzeń 
bez ewidentnych urazów, wskutek związanych 
z wiekiem zmian w budowie oraz osłabienia 
wytrzymałości łąkotek. Przewlekłe uszkodzenia 
łąkotek na podłożu zmian zwyrodnieniowych, 
najczęściej powstają w wyniku sumujących 
się mikrourazów. Uszkodzenia łękotek można 
podzielić na: pionowe, poziome i promieniste 
oraz na poprzeczne podłużne i skośne. Niektóre 
z typów uszkodzenia łąkotek otrzymały swe 
charakterystyczne nazwy jak, uszkodzenie 
typu „papuziego dzioba” (e,f), „języka”(g) czy 
„rączki od wiaderka (a,b,c,d).

Rys. różne typy uszkodzenia łąkotki
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Uszkodzenia łąkotki – metody postępo-
wania

Zabieg naprawczy łąkotki  najczę-
ściej jest zalecany osobom młodym (do 40 
roku życia). Decyzję o tego typu zabiegu 
w znacznym stopniu warunkuje, brak zmian 
zwyrodnieniowych, lokalizacja rozerwania, 
oraz czas jaki upłynął od urazu. Zabieg ten po-
lega na rekonstrukcji łąkotki (szycie łąkotki). 
W przypadku niestabilności więzadłowej, szan-
se na wygojenie się łąkotki po rekonstrukcji są 
mniejsze, ponieważ poddawana jest ona więk-
szym przeciążeniom w czasie przemieszcza-
nia się powierzchni stawowych kości udowej 
i piszczelowej. Zabiegi naprawcze wykonuje 
się najczęściej za pomocą dwóch technik ope-
racyjnych artrotomii lub artroskopii.

Zabiegi naprawcze otwarte
Zabiegi otwarte wykonuje się głównie 

w przypadkach rozerwań położonych obwodo-
wo, z towarzyszącym uszkodzeniem torebki 
stawowej lub złamania plateau piszczeli. Tech-
nika tego zabiega na polega na wykonaniu nie-
wielkiego nacięcia tkanki podskórnej torebki 
i błony maziowej  w celu uwidocznienia miej-
sca rozerwania łąkotki.

Łąkotki – przeszczep
Do procedury wszczepiania implantu zaleca 

się stosowanie poniższych narzędzi, które są 
powszechnie używane do naprawy tkanki łą-
kotki:

• prosty i wygięty przebijak typu overbiter 
służący do przygotowywania loży na im-
plant,

• szydło do mikrozłamań służące do przebi-
jania krawędzi łąkotki,

• pilnik do łąkotki służący do wygładzania 
jej krawędzi i błony maziowej,

• tępo zakończona sonda (np. trokar lub 
obturator) do umieszczania implantu 
w ubytku,

• system do szycia łąkotki all-inside 
z niewchłanialnymi nićmi do unierucha-
miania implantu.

Rys. allogeniczny przeszczep ludzki pobrany od 
dawców narządów i tkanek, przebadany na wyklu-
czenie nosicielstwa wirusów i bakterii, opracowywa-
ny, sterylizowany przez Bank Tkanek

Łąkotki- szycie „in- out”
Zabieg szycia od wewnątrz do zewnątrz 

(inside-out), polega na szyciu łąkotki za po-
mocą wprowadzanych przez odpowiednie ka-
niule długich igieł, które są wyposażone w nici 
wchłaniane lub niewchłaniane. Szycie przepro-
wadza się prostopadle do linii pęknięcia łąkotki 
od wewnątrz stawu na zewnątrz jego torebki. 
Ten sposób zabiegu jest najbardziej skuteczny 
przy uszkodzeniach położonych w tylnej części 
łąkotki. Skuteczność tego zabiegu w zależno-
ści czy dochodzi do samego szycia łąkotki, czy 
towarzyszącemu zabiegowi rekonstrukcji ACL 
(więzadło krzyżowe przednie kolana) kształtu-
je się na poziomie 70 – 90%.
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Wymagane instrumentarium
Zestaw artroskopowy:

• troakar, optyka, światłowód, doprowadze-
nie soli fi zjologicznej, shaver itd.

• narzędzia specjalne – kaniule: „dwururki” 
z różnymi kątami kierunku igły (do nawle-
kania – wtedy określony przez operatora 
szew) lub szew atraumatyczny dwuigłowy 
– dedykowany, popychacz (lub dwa ima-
dła)

• zestaw do małego dostępu

Rys. igły do szycia łąkotki

Łąkotki- szycie „out-in”
Zabieg szycia od zewnątrz do wewnątrz 

(outside-in), polega na wprowadzeniu igły in-
iekcyjnej od zewnątrz do środka stawu. Igła 
ta jest uzbrojona nicią przeznaczoną do zszy-
cia łąkotki – druga igła ma przewleczoną przez 
środek nić techniczną – pomocniczą, która 
tworząc pętlę przeciąga nić naprawczą. Metoda 
ta jest stosowana w przypadku uszkodzeń zlo-
kalizowanych w okolicach przedniego rogu lub 
trzonu łąkotek. Skuteczność tej metody waha 
się w granicach 74 – 87%.

Wymagane instrumentarium:
• zestaw artroskopowy: troakar, optyka, 

światłowód, doprowadzenie soli fi zjolo-
gicznej, shaver  itd.

• narzędzia specjalne – igły iniekcyjne  „8”, 
„9”, „12”

UWAGA! do każdego fragmentu nitki 
przygotować świeżą SUCHĄ igłę – okre-
ślony przez operatora szew na szycie na-
prawcze np. fi berwire, monoplus 2/0, 3/0 
itd. + szew techniczny na pętlę przeciąga-
jącą (monofi lament) oraz 2 peany – przy-
datne przy opięciu nitek,

• zestaw do małego dostępu.

„Mały dostęp” do w. w. metod
W przypadku szycia rogu tylnego łąkot-

ki w technikach inside-out i outside-in należy 
wykonać dojście tylno-przyśrodkowe lub tyl-
no-boczne w celu dokładnego uwidocznienia 
wychodzącej igły, by nie uszkodzić struktur 
naczyniowo-nerwowych. Wyprowadzone szwy 
zawiązuje się na torebce stawowej.

Zestaw do małego dostępu: ostrze, haki 
(automatyczny), peany, kocher, raspator, no-
życzki, pęseta, imadło, itd.

Łąkotki – „all inside”
Zabiegi całkowicie wewnętrzne (all insi-

de) nie wymagają wykonywania dodatkowych 
cięć, co pozwala na skrócenie czasu operacji 
oraz uniknięcie stosowania niektórych opisa-
nych wyżej technik artroskopowych. Opierają 
się one na wprowadzanych w ostatnich latach 
nowych urządzeniach i technikach chirurgicz-
nych.  Również w tego typu zabiegach do szy-
cia łąkotki stosuje się pionowe szwy matera-
cowe, dzięki którym udaje się uchwycić silne, 
okrężne włókna kolagenowe łąkotki. Skutecz-
ność tego typu zabiegów waha się w granicy 
80 – 90% .
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Wymagane instrumentarium:
• zestaw artroskopowy: troakar, optyka, 

światłowód, doprowadzenie soli fi zjolo-
gicznej, shaver  itd.,

• narzędzia specjalne – zestaw napraw-
czy wymagany przez operatora (fast-fi x, 
zszywki, strzałki z dedykowanym komple-
tem do zakładania, kotwiczki, itd.),

• narzędzia pomocnicze – rynienka osłono-
wa, obcinacz nici  + imadło, nożyczki, pę-
seta, ostrze.

Łąkotki – zszywki
W szyciu rogu tylnego, ze względu na bli-

skie sąsiedztwo pęczka naczyniowo-nerwowe-
go oraz ścięgien, stosujemy specjalne zszywki 
(fast-fi x) i kotwice zapewniające bezpieczne 
i stabilne połączenie uszkodzonych fragmen-
tów.

Łąkotki – strzałki
Naprawa za pomocą biowchłanialnych strzałek

Różne strzałki

Pomimo tej samej techniki aplikacji 
i podobieństwa w budowie, elementy łączące 
powinny być  rozpatrywane  indywidualnie,  
a  nie  traktowane  jako  jedna  metoda.

Po zabiegu

Piśmiennictwo u autorki
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Mity w cukrzycy typu II

Natalia Wyciślik-Piróg

Położna, studentka III roku studium doktoranckiego SUM Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. 
Oddział położniczy Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej. 

Certyfi kowany instruktor dietetyki i suplementacji oraz edukator w cukrzycy. 
Uczestniczka programu „Pytania do Eksperta” na portalu internetowym ABC Zdrowie.

Cukrzyca typu II – dla jednych zwyczajna diagnoza, dla innych wyrok. Dla jednych – 
zażywanie zaordynowanych leków (ewentualnie nauka posługiwania się wstrzykiwa-
czem insuliny), dla drugich – rewolucja w stylu życia pod względem diety i aktywności 
fi zycznej. Jedni stosują się, drudzy – nie. Czy cukrzyca, będącą chorobą cywilizacyjną 
XXI wieku naprawdę wymaga wyłącznie wyrzeczeń i zmiany w każdym aspekcie ży-
cia? A może wymaga tylko niewielkich poprawek w tym zakresie? Niniejszy artykuł 
rozprawi się z najbardziej popularnymi mitami krążącymi wśród diabetyków.

MIT 1 – Diabetyk kategorycznie nie 
może wyłamać się z diety o niskim indek-
sie glikemicznym – prawda jest taka, że 
diabetyk jest tylko człowiekiem i – jak każdy 
człowiek – miewa chwile słabości. Największe 
autorytety w dziedzinie diabetologii mówią, że 
nie ma pacjentów idealnie stosujących się do 
diety. Owszem – w przypadku cukrzycy typu 
II każde odstępstwo od planu żywieniowego 
skutkuje czasowym nasileniem insulinoopor-
ności (głównego czynnika patogenetycznego). 
Nie mniej jednak, odstępstwo okazjonalne (co 
kilka tygodni) nie spowoduje znacznego po-
gorszenia zdrowia a wpłynie korzystnie na hi-
gienę psychiczną pacjenta, który nie czuje się 
ubezwłasnowolniony przez chorobę.

MIT 2 – Im wyższy poziom cukru przed 
rozpoczęciem aktywności fi zycznej, tym 
dłużej trzeba ćwiczyć – nieprawda, każda 
aktywność fi zyczna jest ważna. Wystarczy 
30 minutowa sesja 5 dni w tygodniu by uzy-

skać pozytywne rezultaty (zmniejszenie in-
sulinooporności, poprawa kondycji). Przeciw-
wskazaniem do aktywności jest poziom cukru 
powyżej 300mg/dl oraz hipoglikemia. Uważa 
się, że optymalny poziom glikemii w trakcie 
wysiłku oscyluje wokół 100mg/dl. Każdy ak-
tywny diabetyk musi pamiętać także o zabra-
niu ze sobą butelki wody mineralnej niega-
zowanej oraz przekąski węglowodanowej na 
wypadek wahań glikemii w trakcie wysiłku.

MIT 3 – Od kilku tygodni mam okre-
sowo nieprawidłowy poziom glikemii na 
czczo więc w te dni mogę zwiększyć daw-
kę Metforminy o pół tabletki – nieprawda, 
metformina jest lekiem nie działającym do-
raźnie lecz długofalowo! Jedna zwiększona 

dawka niczego nie zmieni, za to może 
rozchwiać gospodarkę węglowodanową 
w organizmie. Ponadto nie zmieniamy 
dawek leków bez konsultacji z leka-
rzem! Być może wahania glikemii są 
pierwszym sygnałem że trzeba wdro-
żyć leczenie kolejnym farmaceutykiem 
lub zastosować insulinę. 

MIT 4 – Słodziki są doskonałą 
alternatywą dla cukru – i tak i nie, 
zależy o jaki słodzik chodzi. Najbar-
dziej naturalny, zalecany produkt to 
Ksylitol – cukier brzozowy. Poleca się 

także tabletki lub sproszkowane liście stevii. 
Mają one bardzo niski IG za to doskonale na-
dają się do codziennego użytku. Słodziki na 
bazie aspartamu czy fruktoza są niezalecane 
ze względu na skład chemiczny (aspartam) 
lub inicjowanie otyłości (fruktoza). Jeśli więc 
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chcemy oszukać kubki smakowe, róbmy to 
w sposób naturalny i bezpieczny.

MIT 5 – Skoro dodatek tłuszczu lub 
białka obniża IG potrawy, mogę do woli 
jeść karmel, zawiesiste sosy oraz ciasta 
z kremem – bzdura! Może i posiadają niski 
IG, za to są bardzo tuczące i zjedzenie ich nie 
pozostanie bez echa dla organizmu. Słodki 
karmel przez dodatek cukru wzmoży insuli-
nooporność, tłusty sos odłoży się w postaci 
tkanki tłuszczowej a ciasto z kremem zadziała 
podwójnie diabetogennie. Niski IG nie gwa-

rantuje, iż dany produkt jest wskazany dla 
diabetyka. Dieta w cukrzycy powinna być 
przede wszystkim ZDROWA – bazująca na na-
turalnych, nieprzetworzonych produktach.

MIT 6 – Jestem już po 70-tce więc 
nie opłaca mi się dostosowywać życia do 
choroby – osoby starsze, u których diagno-
zuje się cukrzycę typu II często nie chcą zmie-
nić dotychczasowych nawyków żywieniowych 
i przyzwyczajeń twierdząc, że niewiele życia 
zostało przed nimi i nie zrezygnują z ostat-
nich przyjemności jak dobre jedzenie. Warto 
jednak uświadomić im, że powikłania choroby 
w ich wieku mogą dać się wyraźnie we znaki 
a dieta diabetyka wcale nie musi być nie-
smaczna. Często wystarczą jedynie modyfi -
kacje w diecie by zauważyć poprawę wyników 
badań.

MIT 7 – cukrzycę można wyleczyć 
– nie wyleczyć, tylko nauczyć się z nią żyć. 
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Poprawa 
wyników badań laboratoryjnych oraz samo-
poczucia jest wyłącznie sygnałem, że zasto-

sowane leczenie przynosi zamierzone efekty. 
Zaniechanie diety lub aktywności fi zycznej 
prędzej lub później powoduje progres choro-
by.

MIT 8 – Jestem ‘na insulinie’ więc nie 
muszę już pilnować tego, co jem – nie-
prawda, diabetyk leczony insuliną w szczegól-
ny sposób musi dbać nie tylko o niski indeks 
glikemiczny potraw ale również o dostoso-
wanie ilości wymienników węglowodanowych 
do zażywanej dawki leku. Nie dbając o dietę 
można bardzo łatwo podać zbyt małą lub zbyt 
dużą ilość insuliny, a skutki działań ‘na oko’ 
mogą być tragiczne.

MIT 9 – Czuję się lepiej mając poziom 
cukru około 250mg/dl. Przy niższym źle 
się czuję więc nie obniżam glikemii le-
kami – błąd! Udowodniono, że utrzymujący 
się powyżej wartości referencyjnych poziom 
cukru skutkuje w dłuższej perspektywie groź-
nymi powikłaniami. To, że organizm zaadap-
tował się do wyższych glikemii nie oznacza że 
jest w porządku. Po pewnym czasie pacjent 
przywyknie do nowego, prawidłowego pozio-
mu cukru.

MIT 10 – Zażywanie niewielkich da-
wek alkoholu jest bezpieczne – w przy-
padku diabetyka leczonego lekami doustnymi 
KAŻDA ilość spożytego alkoholu może prowa-
dzić do kwasicy ketonowej, jest to stan za-
grażający życiu pacjenta. W przypadku lecze-
nia insuliną należy porozmawiać z lekarzem 
prowadzącym w sprawie dawkowania  leku po 
spożyciu alkoholu.

Cukrzyca typu II to choroba, która przez 
dziesiątki lat obrosła w wiele mitów, przez co 
diabetycy niejednokrotnie popełniają poważ-
ne błędy w jej kontrolowaniu. Ponadto powie-
lanie błędów prowadzi do pogorszenia wyni-
ków badań, zaburza gospodarkę hormonalną 
organizmu oraz stwarza konieczność wdroże-
nia dodatkowego leczenia. Dlatego też należy 
pamiętać że najbardziej wiarygodnymi źródła-
mi wiedzy o chorobie jest personel medyczny 
oraz fachowa literatura specjalistyczna, zaś 
dobre rady udzielane sobie nawzajem mogą 
stanowić – po uprzedniej weryfi kacji – uzu-
pełnienie zdobytej wiedzy.
Piśmiennictwo u autorki
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Świąteczne rozważania 

Chcę  być  Twoim  opiekunem    
O pielęgniarskiej trosce, która nie przemija

Hanna Paszko 
Emerytowana pielęgniarka

„Błogosławieni ci, którzy rozumieją, że czasem jestem słaba, a nie tylko leniwa. Bło-
gosławieni ci, którzy zabierają mnie samochodem tam, gdzie bardzo chciałabym iść, 
czasem nawet bez proszenia. Błogosławieni ci, którzy kochają mnie taką, jaka jestem, 
nie starając się odgadnąć, jaka mogłabym być. Błogosławieni niech będą moi przyja-
ciele, od których zależę, ponieważ to oni są radosną częścią mojego życia.„

 / J. de Decker / [ 1 ].

Pracując w zawodzie, z pełnym zaanga-
żowaniem i szczególną odpowiedzialnością, 
w bezpośredniej bliskości człowieka chorego, 
dzień po dniu, dyżur za dyżurem, nie zawsze 
mamy czas na bieżące dokonywanie analiz 
i podsumowań. Zadań do wykonania coraz 
więcej i więcej, procedury mnożą się, nowości 
przybywa, wymagania rosną, liczba chorych 
nie zmniejsza się – a rąk do pracy każdego 
dnia brakuje! Bywają chwile, gdy brakuje nam 
także czasu, sił i zwykłej ludzkiej cierpliwości. 
Zdarza się, że rozszerzone kompetencje, pre-
sja czasu, rozszerzona biurokracja i codzienne 
kobiece przemęczenie, stają się nieraz poważ-
nym kłopotem dla pielęgniarki. Jednak, pomi-
mo przeszkód, niedogodności i nadmiernego 
stresu, nadal jesteśmy, trwamy i nie rezygnu-
jemy z pracy. Jesteśmy, z pełną świadomością 
własnej, bardzo indywidualnej ważności i war-
tości. Przecież to właśnie pielęgniarka nadal 
jest, w każdym zespole terapeutycznym, bar-
dzo ważnym scalający ogniwem. 

Z całą pewnością taką okazję do podsumo-
wań i bardzo osobistej zadumy, każdego roku, 
daje nam czas świąt Bożego Narodzenia oraz 
wyjątkowa wigilijna wieczerza. Wtedy wszyst-
ko wokół nabiera wyjątkowości. Dom, rodzina, 
udekorowany stół, pachnące potrawy, choinka 
i prezenty. Ileż pięknych wspomnień powraca 
wtedy do nas, przy każdej ozdobie wieszanej 
na gałązkę choinki, przy każdej śpiewanej ko-
lędzie. Tych związanych z własną rodziną, i tych 
zawodowych. Ileż to razy trzeba było pójść na 
zaplanowany dyżur, zostawiając w domu naj-
bliższych i oczekując od nich zrozumienia. Ro-
dzinne świętowanie musiało poczekać – chory 
człowiek nie mógł czekać… Sama też pamiętam 

takie właśnie zawodowo – rodzinne święta. 
Nieraz dziwię się, że wspomnienia zawodowe, 
nawet po latach, potrafi ą wycisnąć łzy spod 
powiek oczu. Zupełnie niespodziewanie poja-
wiają się myśli w których, już jako wspomnie-
nie, mogę zobaczyć, na przykład, wyjątkową 
KOLEŻANKĘ, której nie ma już wśród dyżu-
rujących, a z którą pełniłyśmy wspólnie dyżur 
w wigilijną noc, w pełnym niepokoju stanie 
wojennym!!! Dawno temu, ale wspomnienie 
wydaje się być 08.112.2017 mocnym i wyraź-
nym, jakby to było wczoraj. Pojawia się też, 
tuż obok tych wyjątkowych wspomnień, szcze-
ry żal, że tamte dyżury (pielęgniarskie dyżuru 
w stanie wojennym), nie zostały jeszcze opisa-
ne, w wystarczającej ilości, a upływający czas, 
nieubłaganie zabiera na drugą stronę życia, 
dyżurujące wtedy pielęgniarki. 

Prawdą jest, że im więcej mamy przeżytych 
i przepracowanych lat, tym bagaż naszych 
osobistych wspomnień jest większy. Zgadzamy 
się z tym i staramy się pamiętać podarowa-
ne nam przez innych ludzi, niezwykłe dobro, 
koleżeńską troskliwość i codzienną serdecz-
ność Życzmy sobie, aby nasze, pielęgniarskie 
wspomnienia, były zawsze ubogacone, rado-
sne, przepełnione nadzieją i pokojem. Mamy 
do tego szczególne prawo. Pielęgniarstwo, 
pielęgnowanie nadal jest potrzebne drugiemu 
człowiekowi. To się nie zmienia. Nadal są pie-
lęgniarskie, świąteczne, bardzo trudne dyżury, 
z rozterkami, dylematami i brakami w obsa-
dzie pielęgniarskiej. I tylko pielęgniarka wie co 
ta „t r u d n o ś ć” oznaczała kiedyś i co ozna-
cza teraz. Co oznacza świąteczna dyżurka pie-
lęgniarska, szpitalne korytarze, mnogość za-
dań do wykonania, nieustanne czuwanie przy 
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chorym, reanimacja i stała troskliwość. 
Co oznacza specyfi czna „dyżurowa samot-
ność”. Tak, samotność – bo przecież ludzie w 
czasie świąt wspólnie śpiewają: „Bóg się ro-
dzi!”. Składają sobie najlepsze życzenia, trwają 
w serdeczności i radości w swoich domach. 

A pielęgniarka? A pielęgniarka ma swoje 
obowiązki i czuwa! Świadomie, dobrowolnie 
i bez okazywanego zmęczenia - jak anioł do-
broci… Zawsze jest na swoim stanowisku pra-
cy, jak pewnik! Niezmiennie od lat i nieustan-
nie, w każdej godzinie. Pielęgniarka wie, że 
tak trzeba. Zawsze jest ktoś, kto czeka na 
pomocną pielęgniarską dłoń. Czy istnieje dru-
gi taki zawód, w którym tuż obok codziennych 
trudności, istnieje niezwykłość podarowana 
drugiemu człowiekowi, także w czasie świąt? 
Zupełnie inaczej jest, gdy choroba, szczegól-
nie ta niespodziewana, zmusza pielęgniarkę 
do tego, aby weszła w rolę pacjenta, z całym 
chorobowym pakietem. Przyznaję, że jest to 
bardzo trudna rola! Jestem głęboko przeko-
nana, że żadna z pracujących pielęgniarek, na 
rolę „pacjenta szpitalnego” nie czeka. Zdecy-
dowanie lepiej jest pielęgnować niż być pielę-
gnowanym… A jednak, choroba potrafi  przyjść 
i zaskoczyć ! Potrafi  wyrwać pielęgniarkę 
z domowej radości, oderwać od zaplanowanej 
pracy i jeszcze dodatkowo, potrafi  „z a k r y ć”
niepamięcią cały czas wydarzenia. Pierwszą 
udzielaną jej pomoc, przejazd karetką pogo-
towia do szpitala i wszystko to, co określamy 
terminami ratującymi życie i zdrowie człowie-
ka… Choroba wyzwala bezradność, wchodzi 
brutalnie we wszystkie sfery życia i potrafi  
zadomowić się na długo ! Słowa pielęgniarki 
pochylającej się nad człowiekiem chorym, jej 
zdecydowane ruchy przy każdej wykonywanej 
czynności, uśmiech na twarzy i wyjątkowa ser-
deczność, która ujawnia się w każdej udzielo-
nej odpowiedzi – to nie tylko praca i obowiąz-
ki. To niezwykłość i piękno kobiecego wnętrza 
przynoszące potrzebną nadzieję, temu, który 
zachorował. Chorująca pielęgniarka rozumie 
trud pracy koleżanek i docenia najdrobniejszy 
gest skierowany pod jej adresem. 

Wiem, jak wolno wraca się po trudnych 
chorobowych przeżyciach do sił i do zdrowia. 
Wiem też, jakiego znaczenia nabiera, nie tyl-
ko pielęgniarska troska i troskliwość, ale także 
koleżeńskie, szczere zatroskanie i zrozumienie. 

UŚMIECH  PIELĘGNIARKI 
uśmiech pielęgniarki 
to podarunek 
radosnego serca 
to empatyczna troska 
miłość bliźniego 
wyróżnik podawany 
dziecku dorosłemu 
serdeczność szczera 
co z serca wypływa 
podarunek który 
zupełnie nic nie kosztuje 
uchwyć go 
zatrzymaj…

Jeden telefon, jedna rozmowa, mogą zna-
czyć więcej niż odwiedziny w szpitalu, niż 
przyniesiona niespodzianka. Słowa usłyszane 
w rozmowie telefonicznej, mogą stać się praw-
dziwym drogowskazem, który otwiera drzwi 
prowadzące do lepszych dni, dni z nową na-
dzieją. I mogą się stać najpiękniejszymi ze 
słów, podarowanych drugiej osobie. Te słowa 
mogą brzmieć tak : „Zadzwoń do mnie, proszę 
– a zawiozę cię gdzie tylko zechcesz. Ja chcę 
być Twoim opiekunem”.

ŻYCZMY sobie nawzajem, w całym środowi-
sku zawodowym, z okazji świąt i przy każdej 
innej okazji, aby w pracy wystarczało nam sił, 
aby nasze marzenia się spełniały, aby ciepło 
i radość napełniały każdego dnia nasze domy. 
Życzmy sobie i innym, by w razie zaistniałej 
konieczności i chwilach spędzanych w szpital-
nym łóżku, pielęgnowały nas zawsze dobre 
pielęgniarskie dłonie. 

Literatura: 
1. Gilbert Guy, Dealer miłości, Wyd. Księży 

Marianów, Warszawa – 2000r. 
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Stefania Hoch - Wspomnienie

Ur. 2.09.1922 roku w Warszawie
Zm. 31.10.2017 roku w Warszawie

Stefania Hoch, urodziła się 2 września 1922 roku w Warszawie. Gdy miała zaledwie 
10 lat zmarła jej matka. Po Powstaniu Warszawskim Ojciec Stefanii Hoch – Stanisław 
został wywieziony do obozu gdzie zmarł w styczniu 1945 r.

Swoją przygodę z pielęgniarstwem Stefa-
nia Hoch rozpoczęła we wrześniu 1940 roku 
w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa przy ul. 
Koszykowej 78. Podczas przygotowywania się 
do egzaminu dyplomowego w sierpniu 1942 
roku Stefania Hoch postanowiła zostać po-
łożną. Warszawską Miejską Szkołę Położnych 
przy ul. Karowej ukończyła w 1943 roku.

W czasie Powstania Warszawskiego praco-
wała w szpitalu polowym jako sanitariuszka. 
W 1944 roku zostaje wywieziona do obozu 
Stalag IV B w Zeithan w Niemczech (nr jeniec-
ki: 299687). Do Warszawy wróciła w sierpniu 
1945 roku nie zastając 
ani  najbliższej rodzi-
ny ani domu, w którym 
mieszkała. 

Stefania Hoch de-
cyduje się na pracę 
w klinice ginekologiczno 
– położniczej we Wro-
cławiu. Jednak po kilku 
miesiącach otrzymuje 
propozycję pracy jako 
instruktorka na sali po-
rodowej  (1945-1951) 
w Szkole Pielęgniar-
sko-Położniczej w Kra-
kowie, która powstała 
z przekształcenia Uni-

wersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek. 
Po 5 latach pracy Stefania Hoch zostaje skie-
rowana do Szkoły Instruktorek do Warsza-
wy. Po jej ukończeniu otrzymała propozycję 
etatu w Ministerstwie Zdrowia (Departament 
Szkolnictwa, Wydział Średnich Szkół Medycz-
nych). Tam powierzono jej działania związa-
ne z działalnością szkół położnych. W 1962 
roku objęła stanowisko kierownika szkolenia 
praktycznego w Państwowej Szkole Położnych  
w Warszawie. Lata pracy w szkolnictwie i ad-
ministracji oraz biegła znajomość języka fran-
cuskiego zaowocowały propozycją jaką złożył 
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Stefanii Hoch Departament Szkolnictwa Mini-
sterstwa Zdrowia.

Przez pieć lat Stefania Hoch pracowała 
w Kongo, Zairze i Kamerunie, organizując 
kursy dokształcające zarówno dla personelu 
wykwalifi kowanego jak i tylko przyuczanego 
do zawodu. Po ośmioletnim pobycie w Afry-
ce, będąc już na emeryturze Stefania Hoch 
podjęła naukę w Studium Podyplomowym 
Afrykanistycznym przy Uniwersytecie War-
szawskim, które ukończyła w 1984 roku. Od 
1989 roku Stefania Hoch była związana z Cen-
trum Formacji Misyjnej Kościoła Katolickiego 
w Warszawie. Osobom wyjeżdżającym na 
misje przekazywała doświadczenia z pobytu 
w Afryce i pracy tam.

Tak w latach 1965 -1975 WHO zatrudni-
ło Stefanię Hoch jako eksperta ds. podyplo-
mowego szkolenia pielęgniarek i położnych 
w Dakarze (Senegal), w ośrodku odpowiada-
jącemu naszemu Centrum Kształcenia Pody-
plomowego, kształcącym personel pielęgniar-
ski i położniczy ze wszystkich krajów Afryki 
francuskojęzycznej.

Odznaczenia Stefanii Hoch:
- Złota Odznaka Honorowa PTP
- Medal im.Florencji Nightingale
- Warszawski  Krzyż Powstańczy
- Medal Komisji Edukacji narodowej
- Złoty Krzyż Zasługi
- Odznaka‚ Za Wzorową Pracę w Służbie 

Zdrowia”

Uroczystość pożegnania ś.p. Pielęgniarki i Położnej Pani Stefanii Hoch odznaczonej Medalem 
Florencji Nightngale miała miejsce 8 listopada 2017 roku. Spoczęła w grobie rodzinnym, kwatera 
240 na Starych Powązkach. W uroczystościach udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani Anna Janik uczestnicząc w Poczcie Sztandarowym 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Aneta Trzcińska
SUM, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

Sekretarz Z.O Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych
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Uwaga!!! 
Zmiana numeru konta do spłaty pożyczek

Od  dnia  01.11.2017 roku zmienia się numer konta bankowego do spłaty pożyczek  
PKO BP SA Oddział 2 w Katowicach 

64 1020 2313 0000 3802 0575 2581
 Jednocześnie informujemy, że poprzedni nr konta 

w Getin Bank będzie aktywny do końca grudnia 2017 r.

Uwaga

Informujemy, iż znaleziono Prawo Wykonywania Zawodu o numerze 1312970P.
Dokument jest do odbioru w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach ul Francuska 16  na II piętrze w Dziale Rejestru.

tel. (32) 256 39 22



39

kondo l e n c j e

„Mimo że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Z żalem pożegnaliśmy 

Naszą Koleżankę, Przyjaciółkę, Pielęgniarkę Szkolną
Jadzię Kucharczyk.

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, przy-
jaciołom i bliskim składają koleżanki

 z NZOZ „Medycyna szkolna” w Tychach

Wyrazy głębokiego współczucia  z powodu  
śmierci Taty Koleżance położnej

Małgorzacie Głowackiej  
przesyłają koleżanki pielęgniarki i położne ZLO Jaworzno 

„Mama to miękkie ręce.
Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce.
Mama to samo dobro i sama przyjemność.
Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło sie-
bie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.”
Tym trudniej żyć bez mamy

Położnej Iwonie Ruszczyk
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają Naczelna Pielęgniarka, Położna Oddziałowa  
i Położne Oddziału Ginekologiczno – Położniczego  

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

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

Położnej Kasi Żak
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
składają Naczelna Pielęgniarka, Położna Oddziałowa  
i Położne Oddziału Ginekologiczno – Położniczego  

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

w Tychach

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.Tak jakbyś nie chciał, 
swym odejściem smucić...tak jakbyś wierzył w godzinę roz-
stania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.” 

Pielęgniarce Jolancie Janosce szczere wyrazy współczucia  
z powodu odejścia Taty składają koleżanki i koledzy  

z Oddziału Radioterapii UCK w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  
śmierci Matki Koleżance Karinie Kraiczek  
składa personel  Oddziału Chirurgii Ogólnej  

i Endokrynologicznej oraz pielęgniarki i położne  
Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

Koleżance Beacie Stąpor wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci Ojca składa 

personel Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej 
oraz pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego 

pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

„Odeszłaś od nas , lecz w naszych sercach,
 w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze...”

W głębokim smutku, przepełnione  niewymownym żalem 
żegnamy Naszą Drogą Koleżankę serdeczną  

wyjątkową i ciepłą Pielęgniarkę Małgorzatę Broszkiewicz 
Kondolencje  rodzinie i wszystkim Bliskim Jej sercu składają

 Naczelna Pielęgniarka, Przewodnicząca OZZPiP   
oraz pracownicy Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach 

Pielęgniarce Lidii Jagielskiej wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają Naczelna Pielęgniarka, współpracownicy Pododdziału 
Chemioterapii oraz pielęgniarki i położne  

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.  
w Tarnowskich Górach

Pielęgniarce Małgorzacie Świerk wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają Naczelna Pielęgniarka, współpracownicy Pododdziału 
Chemioterapii oraz pielęgniarki i położne  

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. 
 w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Brata
Koleżance Lidii Wywioł  składają   

Przełożona pielęgniarek i położnych 
oraz pielęgniarki i położne Centrum Zdrowia w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  Mamy
Koleżance Marzenie Turskiej  składają  

Przełożona pielęgniarek i położnych
oraz pielęgniarki i położne Centrum Zdrowia w Mikołowie

Naszej Koleżance  Monice Kijanka
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia  

 z powodu śmierci Męża składają   
Pielęgniarki z Oddziału Neurologii w Katowicach-Ochojcu

 Koleżance Jolancie Kwas  
członkowi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach wyrazy współczucia  z powodu śmierci Ojca 
składa Przewodnicząca i członkowie ORPiP w Katowicach



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30
Działy merytoryczne czynne są:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
  czwartek: od 7.30 do 18.00

piątek: od 7.30 do 13.00
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja Prawa i Legislacji e-mail: prawoilegislacja@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail: komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

Bieżące konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2017 roku pełnić 
będzie dyżuryw każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również
w godzinach od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:
05.01.2017 r. 06.04.2017 r 22.06.2017 r 07.09.2017 r 23.11.2017 r.

26.01.2017 r. 27.04.2017 r. 06.07.2017 r 28.09.2017 r 07.12.2017 r.

02.02.2017 r. 04.05.2017 r. 27.07.2017 r. 05.10.2017 r. 28.12.2017 r.

23.02.2017 r. 25.05.2017 r 03.08.2017 r. 26.10.2017 r.

02.03.2017 r. 01.06.2017 r. 24.08.2017 r 02.11.2017 r.

23.03.2017 r.

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

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych 
terminach:

10.01.2017 r. 21.03.2017 r. 06.06.2017 r. 29.08.2017 r. 07.11.2017 r.

24.01.2017 r. 04.04.2017r. 20.06.2017 r. 12.09.2017 r. 21.11.2017 r.

07.02.2017 r. 18.04.2017 r. 04.07.2017 r. 26.09.2017 r. 05.12.2017 r.

21.02.2017 r. 09.05.2017 r. 18.07.2017 r. 10.10.2017 r. 12.12.2017 r.

07.03.2017 r. 23.05.2017 r. 01.08.2017 r. 24.10.2017 r.

www.izbapiel.katowice.pl e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


