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Kalendarium planowanych wydarzeń  
luty - marzec 2017

13 luty
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
diabetologicznego

14 luty Spotkanie Zespołu ds położnych

15 luty
Zespołu ds lecznictwa szpitalnego  
w Warszawie

17 luty
Spotkanie Komisji Prawa i Legislacji 
w Warszawie

17 luty
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
psychiatrycznego

22 luty

Spotkanie Zespołu ds rozwoju zawo-
dowego i badań naukowych w pielę-
gniarstwie

22 luty 
Posiedzenie/kontrola Komisji Rewi-
zyjnej

23 luty
Spotkanie Pełnomocników ORPIP  
w Katowicach

23 luty Posiedzenie ORPIP w Katowicach

27 luty
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

28 luty

Szkolenie organizowane przez Zespół 
ds pielęgniarstwa onkologicznego 
„Bezpieczne przygotowanie i podaż 
leków cytostatycznych w systemie 
zamkniętym”  w siedzibie OIPIP

28 luty
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
onkologicznego

28 luty Posiedzenie Komisji Socjalnej

2 marca Posiedzenie Komisji Kształcenia

7 marca
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
operacyjnego

9 marca
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
ratunkowego

9 marca  Posiedzenie Prezydium

13 marca
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
diabetologicznego

14 marca Spotkanie Zespołu ds położnych

15-16 marca Posiedzenie NRPIP w Warszawie

21 marca

Warsztaty organizowane przez Ze-
spól ds pielęgniarstwa operacyjnego 
„Wyroby medyczne jednorazowego 
użytku stosowane przy zabiegach 
operacyjnych jako ważny element 
profilaktyki zakażeń miejsca opero-
wanego”

24 marca

Zjazd Budżetowy Delegatów Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

27 marca
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

28 marca Posiedzenie Komisji Socjalnej

28 marca 
Spotkanie Śląskiego Forum Samo-
rządów Zaufania Publicznego

29 marca
Spotkanie Zespołu ds rozwoju zawo-
dowego i badań naukowych

30 marca
Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
anestezjologicznego



Niepewne jutro…

Ostatnimi czasy wiele osób skarży się jakoby czas biegł dwukrotnie szybciej niż zazwyczaj. 
Nie wiadomo kiedy minęły Święta Bożego Narodzenia, w huku fajerwerków pożegnaliśmy 

Stary Rok, a mroźny styczeń w oka mgnieniu przeszedł w równie mroźny, aczkolwiek nieco bar-
dziej deszczowy luty. Większość z nas dokonała już pierwszego podsumowania efektów zmian, 
które wprowadziliśmy wraz z początkiem Nowego Roku. Niezależnie od osiągniętych rezultatów, 
każda z podjętych inicjatyw, była naszą własną decyzją. Gorzej gdy zmiany, szczególnie nagłe, 
są wynikiem ustaleń, które nie zależą od nas. O czym jest mowa, z własnego doświadczenia,  
wiedzą wszyscy pracownicy ochrony zdrowia.

Minione dwa tygodnie to czas ogromnego napięcia związanego z planami Ministerstwa Zdro-
wia dot. utworzenia w Polsce tzw. sieci szpitali, która miałaby obowiązywać od 1 lipca 2017r. 
Zgodnie z projektem, część szpitali zostanie zakwalifikowana do podstawowego szpitalnego za-
bezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – ich wykaz zostanie ogłoszony 27 III 2017r.,  
a jego podstawą będą przepisy opracowywanej obecnie ustawy oraz rozporządzenia wykonaw-
czego określającego dokładne kryteria kwalifikacji. Szpitale zakwalifikowane do projektu będą 
miały zagwarantowane finansowanie świadczeń ze środków publicznych przez okres 4 lat, ale 
wyłącznie w tych zakresach, które będą zawarte w ramach jednego z sześciu poziomów organi-
zacyjnych. Z góry można przewidzieć, iż nie wszystkim placówkom leczniczym uda się zakwali-
fikować do „sieci”, a jednostki, którym się w tej kwestii nie powiedzie, prawdopodobnie, zostaną  
w całości lub częściowo zlikwidowane, bo choć będą miały możliwość ubiegania się o finanso-
wanie świadczeń w drodze konkursu, to jednak walczyć będą tylko o 10% budżetu Narodowego 
Funduszu Zdrowia przeznaczonego na leczenie szpitalne, gdyż szpitale w sieci pochłoną pozo-
stałą część funduszy.

Likwidacja nawet kilku oddziałów, danego podmiotu leczniczego, oznaczać będzie utratę pracy 
przez wiele osób, w tym pielęgniarek i położnych. Nie da się ukryć, że sytuacja ta jest trudna, 
szczególnie że personel szpitalny musi pełnić swoje obowiązki równie starannie, jak zazwyczaj, 
a „niepewność dnia jutrzejszego” nie ułatwia nikomu pracy. 

Wyjściem z sytuacji – być może, nie najbardziej korzystnym, ale na pewno o wiele lepszym 
niż likwidacja – jest łączenie szpitali, na co decyduje się coraz większa ilość podmiotów two-
rzących zakłady lecznicze. Wystarczy wymienić Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im.  
dr E. Hankego w Chorzowie, które wg wstępnych analiz zaliczone byłoby do III poziomu szpitali 
(co oznacza ryczałt w wysokości 100%) oraz SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie – za-
liczonych do I poziomu, przez co część oddziałów nie zostanie objętych ryczałtem i być może ko-
niecznie będzie ich zamknięcie. Połączenie szpitali gwarantuje zaliczenie całej – nowoutworzonej 
– jednostki do poziomu III. Przyjmuje się, że wówczas ewentualne zmiany kadrowe dotkną tylko 
administracyjną część szpitala, jednak trudno jest uznać to za pewnik. Niestety, w tym temacie 
można tylko spekulować, gdyż zarówno ustawa o sieci szpitali, jak i kryteria kwalifikacji są w fa-
zie projektu i to niejako wymusza pewne działania, co powoduje nieco napiętą atmosferę i obniża 
komfort pracy w szpitalach. Faktem jest, iż reformy, które nawet nie weszły jeszcze w życie, już 
mają wpływ na osoby najbardziej zainteresowane – pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. 
Zamknięcie któregokolwiek z oddziałów w dowolnej jednostce oznacza utrudnienie dostępu do 
usług medycznych finansowanych przez państwo. Poza tym, jeśli ustawa zacznie obowiązywać 
z dniem 1 lipca 2017r., szpitale zostaną postawione przed faktem dokonanym, stąd większość  
z nich podejmuje kroki zmierzające do zminimalizowania ewentualnych negatywnych następstw 
decyzji, które zapadną.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wyraża głęboką nadzieję, że działania 
mające zreformować system opieki zdrowotnej w Polsce, w żadnym stopniu nie zaszkodzą pra-
cownikom ochrony zdrowia ani osobom korzystającym ze świadczeń opieki zdrowotnej, przynio-
są poprawę warunków i jakości świadczonych usług medycznych, a obecna sytuacja, jest tylko 
stanem przejściowym, kolejnym krokiem planu, mającym na celu usprawnienie funkcjonowania 
wszystkich procesów w ochronie zdrowia, a nadrzędnym wyznacznikiem wszelkich działań jest 
dobro pacjenta oraz odpowiednie warunki pracy wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

Anna Janik
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katwicach
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Pierwszy rok VII kadencji samorządu.  
Sprawozdanie z działalności  

ORPiP w Katowicach
Joanna Gruca

Asystent Biura OIPIP w Katowicach

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał w 1991 roku na mocy po-
wołującej go ustawy. Od samego początku jasno określone były prawa i obowiązki 
poszczególnych organów – zarówno naczelnych, jak i okręgowych. W chwili obecnej 
obowiązującym aktem prawnym jest Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych 
z dnia 1 lipca 2011r., jednak kompetencje i zadania samorządu oraz jego organów po-
zostały niezmienione. Dlatego w dalszej części artykułu przedstawione zostaną dane 
dotyczące działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Biura OIPiP  
w Katowicach.

W roku 2016 odbyło się 15 posiedzeń OR-
PiP w Katowicach, z czego 7 posiedzeń miało 
charakter niestacjonarny (członkowie Rady 
głosowali uchwały za pomocą kart do gło-
sowania przesłanych drogą elektroniczną),  
8 posiedzeń Prezydium ORPiP w Katowicach  
i w sumie podjęte zostały 984 uchwały decy-
dujące o działalności Izby. 

Na mocy uchwały nr 104/2016/VII, 18 III 
2016 zwołany został XXXIV Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Przy-
było na niego 262 spośród 376 delegatów, 
podjęto 7 uchwał i 7 apeli (m. in. do Ministra 
Zdrowia i posłów ziemi śląskiej).

W trosce o prawidłowe wykonywanie zawo-
dów pielęgniarki i położnej, wyrażonej poprzez 
przewodniczenie i udział w pracach komisji 
konkursowych wyłaniających kandydatów na 
stanowiska kierownicze w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami wyty-
powano przewodniczące/przewodniczących 
i członków 32 komisji konkursowych, a 15 
konkursów przeprowadzono w siedzibie Biu-
ra OIPiP w Katowicach. Poza tym, wybranych 
zostało 5 przedstawicieli Okręgowej Rady do 
składów komisji konkursowych na stanowi-
ska: ordynatora oddziału (2 przedstawicieli), 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa (2 przed-
stawicieli), dyrektora ds. lecznictwa i kierow-
nika SPZOZ (1 przedstawiciel).

Przez cały ubiegły rok pielęgniarki i położ-
ne z różnych podmiotów leczniczych uczest-
niczyły w szkoleniach dot. zadań samorządu, 
zasad prowadzenia dokumentacji medycznej 
oraz odpowiedzialności zawodowej. Prze-
prowadzonych zostało około 30 bezpłatnych 

szkoleń i wydano ponad 1000 płyt z prezenta-
cją zawierającą poruszane podczas wykładów 
treści [więcej na ten temat znajdą Państwo  
w artykule pt. „Szkolenia dotyczące zleceń le-
karskich…? O co chodzi?”].

Można powiedzieć, że działalność Okręgo-
wej Rady została niejako rozszerzona, gdyż 
powołano 4 Komisje problemowe oraz 20 Ze-
społów problemowych działających przy Ra-
dzie. Z dumą można podkreślić, że Zespoły 
zorganizowały w sumie 14 szkoleń i konferen-
cji.

Jak wiadomo, członkami samorządu są nie 
tylko osoby należące do Rady bądź innych 
jego organów, ale wszystkie pielęgniarki i po-
łożne zrzeszone w katowickiej Izbie. Według 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych ORPiP w Ka-
towicach, w chwili obecnej zarejestrowanych 
jest 32 289 pielęgniarek i położnych, a spo-
śród nich liczba zatrudnionych wynosi 21 299 
osób. Prawo wykonywania zawodu w 2016 r. 
uzyskało 359 osób, 70 osób zostało wpisanych 
do Rejestru, wykreślonych zostało 91 osób, 
natomiast 90 osobom Prawo Wykonywania 
Zawodu zostało wygaszone. Spośród 45 osób 
skierowanych na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu, szkolenie ukończy-
ły 24 osoby. Warto podkreślić, że dane 175 
osób wymagały aktualizacji przez wzgląd na 
konieczność wpisu uzyskanej specjalizacji.

Jednym z najważniejszych obowiązków 
pielęgniarek i położnych (na mocy art. 61 pkt. 
Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  
z dn. 15 VII 2011r.) jest stałe aktualizowa-
nie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. 
Dlatego też OIPiP w Katowicach prowadzi sze-
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roko zakrojoną działalność szkoleniową i edu-
kacyjną, mającą na celu pomoc pielęgniarkom 
i położnym w jak najlepszym wykonywaniu 
swojego zawodu.

W roku 2015 Izba rozpoczęła 5 szkoleń 
specjalizacyjnych finansowanych ze środków 
własnych, w których uczestniczy łącznie 170 
osób (zakończenie kursów planowane jest na 
kwiecień 2017r.). Poza tym zrealizowanych 
zostało 20 edycji dwunastu kursów kwalifi-
kacyjnych, w których brały udział 503 osoby, 
a największą popularnością cieszył się kurs 
„Pielęgniarstwo Rodzinne”.

Jeszcze większą popularnością cieszyły się 
kursy specjalistyczne, w których wzięło udział 
1996 osób. Zrealizowano 76 edycji trzynastu 
kursów, a najpopularniejszym spośród nich 
były „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” 
oraz „Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa”. 
Ponadto odbyły się trzy edycje kursów do-
kształcających: „Przymus bezpośredni” oraz 
„Profilaktyka zakażeń szpitalnych” – uczestni-
czyło w nich 99 osób.

Każdy członek samorządu, regularnie opła-
cający składki, może złożyć wniosek o refun-
dację kosztów kształcenia, czyli zwrot środków 
finansowych np. za uczestnictwo w kursie lub 
konferencji [wszelkie szczegóły dot. refunda-
cji kosztów kształcenia mogą Państwo znaleźć 
na stronie internetowej OIPiP w Katowicach]. 
W roku 2016 rozpatrzonych zostało 296 wnio-
sków o refundację, a pozytywną opinię otrzy-
mały 242 wnioski opiewające na łączną kwotę 
337 334, 28 zł, z czego 307 213,00 zł przeka-
zano członkom samorządu w ramach refunda-
cji udziału w kursach i specjalizacjach.

Znaczne nakłady finansowe przeznaczo-
no na różne formy pomocy materialnej dla 
członków Izby. Przede wszystkim 135 osób 
zostało skierowanych na leczenie sanato-
ryjne w postaci leczenia uzdrowiskowego 
(do Sanatorium Uzdrowiskowego „Elektron”  
w Ustroniu lub do Sanatorium Uzdrowisko-
wego „Kamienny Potok” w Sopocie) oraz tur-
nusów rehabilitacyjnych (do Górnośląskiego 
Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich 
Górach). Łączny koszt leczenia uzdrowisko-
wego wyniósł 188 616,00 zł, natomiast opłata 
za turnusy rehabilitacyjne zostanie dokonana 
w b.r. i będzie całkowicie pokryta przez OIPiP 
w Katowicach.

262 osoby złożyły w Biurze OIPiP w Kato-

wicach wnioski o przyznanie zapomóg loso-
wych, które rozpatrzone zostały pozytywnie, 
a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 
178 900,00 zł. Poza tym, wypłaconych zosta-
ło 1310 pożyczek socjalnych, a także pożyczki 
studenckie – 7 transz na kwotę 16 070, 00 zł.

Biuletyn „Nasze Sprawy” od minionego roku 
jest wydawany jako dwumiesięcznik w nakła-
dzie 3250 egzemplarzy. W roku 2016 ukazało 
się 6 numerów Biuletynu oraz jedno wydanie 
okolicznościowe z okazji 25-lecia Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Biule-
tyn spełnia nie tylko funkcję informacyjną, ale 
też integruje środowisko pielęgniarek i położ-
nych zrzeszonych w katowickiej Izbie i służy 
jako miejsce wymiany myśli i poglądów człon-
ków samorządu.

Na zeszły rok przypadł nie tylko okres du-
żych zmian, ale też był to czas świętowania, 
gdyż Samorząd obchodził swoje ćwierćwiecze. 
Tak doniosła okazja wymagała odpowiedniej 
oprawy, dlatego uroczyste obchody zorgani-
zowane zostały 30 IX 2016r. w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu. Uczestniczyło w nich ponad 
1000 członków samorządu, a najważniejszą 
chwilą było wręczenie 164 osobom statuetki 
„Diamentowy Czepek” – decyzją Okręgowej 
Rady, wyróżnienie to jest przyznawane pielę-
gniarkom i położnym, które wzorowo wykonu-
ją swoje obowiązki, w zgodzie z etyką zawo-
dową i działają na rzecz integracji środowiska 
zawodowego.

Działalność ORPiP w Katowicach, jak i Biu-
ra OIPiP w Katowicach jest bardzo rozległa. 
Wymienione wyżej zagadnienia to tylko część 
z ich powinności, a do codziennych zadań 
można zaliczyć jeszcze m. in. prowadzenie 
rejestru podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą, rejestr podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, wizytacja praktyk pielęgniarskich, 
organizacja spotkań Pełnomocników ORPiP, 
współpraca z organizacjami i organami ad-
ministracji państwowej i samorządowej, in-
tegracja środowiska zawodowego oraz po-
dejmowanie wszelkich działań zmierzających 
do poprawy warunków pracy i jakości usług 
medycznych świadczonych przez pielęgniarki i 
położne. Każda z nich tworzy samorząd, a po-
szczególne organy samorządu i ich członkowie 
są przedstawicielami i głosem całej grupy za-
wodowej. I ta właśnie myśl przyświeca każdej 
podjętej inicjatywie.
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1 grudnia

Konferencja „ Wielokulturowość w pielęgniarstwie” organizowana przez 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
Małgorzatę Baran w Czeladzi

2 grudnia

Warsztaty szkoleniowe „Pielęgnacja akcesów naczyniowych” organizowane 
przez Zespół ds pielęgniarstwa nefrologicznego przy ORPIP w Katowicach. 
Szkolenie odbyło się w siedzibie OIPIP.

3 grudnia
Finał i wręczenie nagród Plebiscytu Hipokrates 2016. Udział wzięła 
Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

5 grudnia

Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego. Udział wzięła 
Przewodnicząca ORPIP Anna Janik, Sekretarz Maria Grabowska oraz Skarbnik 
Czesława Brylak-Kozdraś

6-8 grudnia 
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Udział 
wzięła Przewodnicząca Anna Janik oraz Sekretarz Maria Grabowska, 
Wiceprzewodnicząca Iwona Borchulska, Krystyna Ptok, Ewa Molka

16 grudnia 
Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pielęgniarki  
i lekarzy uczestniczących i niosących pomoc podczas pacyfikacji kopalni 
Wujek. Udział wzięła Sekretarz Maria Grabowska

27 grudnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

5 stycznia Posiedzenie Komisji Kształcenia

9 stycznia
V Festiwal Moczki i Makówki w Mikołowie pod patronatem Posłanki na Sejm RP 
Izabeli Kloc. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

10 stycznia Spotkanie Zespołu ds położnych

11 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego

12 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego

12 stycznia Posiedzenie Prezydium ORPIP

12 stycznia
Spotkanie z kierownikami kursów prowadzonych przez OIPIP  
w Katowicach.

13 stycznia
Finał konkursu Pielęgniarka Roku organizowanego przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie w siedzibie OIPIP w Katowicach

16-27 stycznia

Cykl szkoleń z pierwszej pomocy oraz obsługi komputera dla pielęgniarek 
szkolnych organizowany przez OIPIP w Katowicach. Szkolenia odbywały się w 
siedzibie OIPIP w Katowicach oraz Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych

16 stycznia Spotkanie Zespołu ds organizacji i zarządzania

16 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego

16 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

19 stycznia
Posiedzenie Komisji ds Położnych przy NRPIP w Warszawie. Udział wzięła 
Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

24 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa pediatrycznego oraz promocji zawodów

26 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek szkolnych

25 stycznia

Spotkanie kadry zarządzającej oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii 
organizowane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki Barbarę Frymorgen w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik, Sekretarz 
Maria Grabowska, Mecenas Kinga Rudnik, Aleksandra Liszka

26 stycznia

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych 
pracowników opieki zdrowotnej  w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca 
ORPIP Anna Janik

27 stycznia
Jubileusz 25-lecia Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Polska SA w 
Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

Kalendarium wydarzeń grudzień 2016 - styczeń 2017
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Kalendarium wydarzeń grudzień 2016 - styczeń 2017

30 stycznia Posiedzenie Komisji Socjalnej

31 stycznia Posiedzenie Prezydium ORPIP

2 luty Posiedzenie komisji Kształcenia

2 luty Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa epidemiologicznego

7 luty
Spotkanie dotyczące organizacji międzynarodowej konferencji przez NRPIP w 
Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

9 luty Posiedzenie Prezydium ORPIP

10 luty
Warsztaty organizowane przez Zespół ds pielęgniarstwa nefrologicznego 
„Pielęgnacja akcesów naczyniowych” w siedzibie OIPIP w Katowicach

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
serdecznie zapraszam na

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
 

który odbędzie się 24 marca 2017 roku o godz. 9.00  
w obiekcie hotelowym BEST WESTERN PREMIER  

Hotel Forum Katowice, 
w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1A 

Zgodnie z Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącym  
załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2013 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  

i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie regulaminów  

organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  
udział Delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy. 

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie,  
celem odebrania mandatu.  

Rejestracja Delegatów od godz. 8.00 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach 
Anna Janik
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Jak zgłaszać swoje zdanie w ważnej sprawie  
na Okręgowym Zjeździe?

adwokat Kinga Rudnik

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach, udział w Zjeździe biorą Delegaci. Przysługuje im prawo głosowania nad uchwałami.    
Jednakże również każda pielęgniarka i położna będąca członkiem samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, może zgłosić na 
Zjazd – za pośrednictwem Delegata ze swojego okręgu -  swoje zdanie w ważnej dla 
niej sprawie. Należy je oddać na piśmie wraz z uzasadnieniem swojemu Delegatowi przed 
terminem Zjazdu, tj. do dnia 22 marca 2017 r oraz zawnioskować do Delegata o przedłożenie 
swojego zdania w sprawie podczas obrad Zjazdu.  

Delegat podczas Zjazdu jest reprezentantem pielęgniarek i położnych (które nie 
mają mandatu Delegata) i ma obowiązek przedstawić jej zdanie w sprawie, jeśli 
zostanie przez nią do tego zobowiązany.

W trybie uchwał Delegaci mogą także podejmować decyzje w sprawach przez siebie zgłoszonych 
lub w sprawach pielęgniarek i położnych, które reprezentują – jeśli o to zawnioskują 
do Delegata.  Podczas obrad Zjazdu zdanie w sprawach zgłasza się na piśmie do Komisji Uchwał 
i Wniosków. Regulamin wskazuje na następujące formy i je także definiuje. Są to:

1. Rezolucja - zawierająca wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie 
wskazanego w rezolucji jednorazowego działania.

Delegat lub każda pielęgniarka lub położna, która nie  jest Delegatem, wskazuje organ/podmiot 
do które chce skierować wezwanie o podjęcie konkretnego działania w jednej konkretnej 
sprawie. Należy tu dokładnie określić adresata, do którego składa się Rezolucję, opisać sprawę, 
której ma dotyczyć Rezolucja i scharakteryzować, na czym ma polegać jednorazowe działanie 
tego adresata, do którego kieruje się Rezolucję. Należy też podać uzasadnienie Rezolucji.

2. Stanowisko - zawierające pogląd lub opinię w określonej sprawie.

Delegat lub każda pielęgniarka lub położna, która nie  jest Delegatem, jeśli uzna to za wskazane 
ma prawo wyrazić swoją opinię lub pogląd w konkretnej sprawie. Należy tu dokładnie określić 
jakiej sprawy dotyczy pogląd lub opinia i jakie jest zadanie pielęgniarki lub położnej na ten 
temat. Należy też podać uzasadnienie Stanowiska.

3. Deklaracja - zawierająca zobowiązanie się do określonego postępowania.

Delegat lub każda pielęgniarka lub położna, która nie  jest Delegatem, wskazuje organ/
podmiot, którego chce zobowiązać do podjęcia określonego postępowania. Należy tu dokładnie 
określić adresata, do którego składa się Deklarację, opisać na czym ma polegać dokładnie 
zachowanie, do jakiego zobowiązuje się  ten organ/podmiot w Deklaracji. Należy też podać 
uzasadnienie Deklaracji.

4. Apel - zawierający wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy 
lub realizacji zadania.

Delegat lub każda pielęgniarka lub położna, która nie jest Delegatem, wskazuje organ/podmiot 
do którego chce skierować wezwanie do konkretnego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub 
realizacji konkretnego zadania. Należy tu dokładnie określić adresata, do którego składa się 
Apel, opisać sprawę, której ma dotyczyć Apel, a zatem scharakteryzować zachowanie jakie ma 
podjąć organ/podmiot albo inicjatywę, albo zadanie.  Należy też podać uzasadnienie Apelu.
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach w dniu 9 grudnia 2016 roku.
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie 
z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1  Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2  Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1) Projekt Uchwały Nr 978/2016/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 9 grudnia 2016 roku w przedmiocie 
powołania pełnomocników Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII ka-
dencji. 

2) Projekt Uchwały Nr 979/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i położnych w Katowicach 
z dnia 9 grudnia 2016 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg losowych członkom sa-
morządu (z tytułu ciężkiej choroby).

3) Projekt Uchwały Nr 980/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 9 grudnia 2016 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

4) Projekt Uchwały Nr 981/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 9 grudnia 2016 roku w przedmiocie przy-
znania zapomóg losowych członkom samorzą-
du (pośmiertne).

5) Projekt Uchwały Nr 982/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 9 grudnia 2016 roku w przedmiocie 
rozłożenia zaległych składek członkowskich 
na raty.

6) Projekt Uchwały Nr 983/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 9 grudnia 2016 roku w przedmiocie 
wypłacenia funduszu integracyjnego.

7) Projekt Uchwały Nr 984/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 9 grudnia 2016 roku w przedmiocie .

3  Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 9 grudnia 

2016 roku do godz. 9:00 stwierdzono oddanie  
17 głosów „za” podjęciem ww. Uchwał.

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach w dniu 12 stycznia 2017 roku.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbyło się w siedzibie Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej 16 o godz. 15:00. 

Członkowie Prezydium przyjęli pod obrady następujący porządek:

1. Przywitanie członków Prezydium Rady Pielęgnia-
rek i Położnych.

2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położne-
go:
4.1 Rozpatrzenie 4 odwołań od decyzji Komisji 

Kształcenia.
4.2 Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 
położnej oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (A-1, P-9).

4.3 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki, położnej oraz wpisu do rejestru pie-
lęgniarek i położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach (A-2, P-3).

4.4 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(A-1, P-4).

4.5 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z rejestru pielęgniarek, położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (P-7),

4.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

5. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:
5.1 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wytypowa-

nia przedstawicieli do składów komisji kon-

kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

5.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa Pełnomocnika ORPiP w Kato-
wicach.

5.3 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
spłaty zaległych składek członkowskich na 
raty.

5.4 Podjęcie 2 uchwały w przedmiocie wypłaty 
zapomóg losowych. 

5.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie prenumera-
ty czasopism na 2017 rok.

5.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształce-
nie Podyplomowe.

5.7 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w Rejestrze Podmiotów Pro-
wadzących Kształcenie Podyplomowe.

5.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na pokrycie kosztów przejazdu pielę-
gniarek operacyjnych na Forum Stowarzy-
szeń Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych.

5.9 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 prze-
rwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

5.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Ka-
towicach w dniu 11 sierpnia 2016 roku.

6. Sprawy bieżące:
6.1 Informacje Przewodniczącej Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
6.2 Wnioski z posiedzenia.  
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach w dniu 26 stycznia 2017 roku.
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie 
z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 
marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych: 
1) Projekt Uchwały Nr 48/2017/VII Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i położnych w Katowi-
cach z dnia 26 stycznia 2017 roku w przed-
miocie zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
2) Projekt Uchwały Nr 49/2017/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i położnych w Katowicach 
z dnia 26 stycznia 2017 roku w przedmiocie.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 26 stycznia 

2017 roku do godz. 10:00 stwierdzono oddanie 18 
głosów „za” podjęciem ww. Uchwał.

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach w dniu 31 stycznia 2017 roku
Przyjęto pod obrady następujący porządek:

1. Przywitanie członków Prezydium Rady Pielęgnia-
rek i Położnych.

2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położnego:
4.1. Rozpatrzenie 2 odwołań od decyzji Komisji 

Kształcenia.
4.2. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 
położnej oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (5P, 3A).

4.3. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(5P, 1A).

4.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1 
zagubienie, 1 stare na nowe),

4.5. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z rejestru pielęgniarek, położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (5P, 1A).

5. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:
5.1. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypo-

wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

5.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli do składów komisji konkursowych w 
podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami.

5.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
składu osobowego zespołów działających przy 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach VII kadencji. 

5.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
pełnomocnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych VII kadencji.

5.5. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
spłaty zaległych składek członkowskich na raty.

5.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki. 

5.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zorganizo-
wania przez Zespół ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji konferencji oraz jej do-
finansowania.

5.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zorganizo-
wania przez Zespół ds. pielęgniarstwa nefrolo-
gicznego konferencji oraz jej dofinansowania.

5.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zorganizo-
wania przez Zespół ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego konferencji oraz jej dofinansowania.

5.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg z tytułu ciężkiej choroby.

5.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg pośmiertnych.

5.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty dotyczącej miejsca obrad XXXV Okrę-
gowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach.

5.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez firmę LOH-
MANN&RAUSCHER POLSKA we współpracy 
z Zespołem ds. pielęgniarstwa operacyjnego 
cykli warsztatów praktycznych p.n. „Lepiej 
zapobiegać niż leczyć” w ramach projektu 
Akademii Profilaktyki Zakażeń.

5.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w Rejestrze Podmiotów Pro-
wadzących Kształcenie Podyplomowe.

5.15. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skiero-
wania pielęgniarki/położnej na odbycie prze-
szkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia eg-
zaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej.

5.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały Nr 917/2016/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 października 2016 roku.

5.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Ka-
towicach w dniu 12 stycznia 2017 roku.

6. Sprawy bieżące:
6.1. Informacje Przewodniczącej Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
6.2. Wnioski z posiedzenia.          
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WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 9 lutego 2017 roku

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbyło się w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej 16 o godz. 15:00. 

Członkowie Prezydium przyjęli pod obrady następujący porządek

1. Przywitanie członków Prezydium Rady Pielęgnia-
rek i Położnych.

2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położne-
go:
4.1 Rozpatrzenie odwołania od decyzji Komisji 

Kształcenia.
4.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

4.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (za-
gubienie).                 

5. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:
5.1 Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do 

rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

5.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
pełnomocnika Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach VII kadencji.

5.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyra-
żenia zgody na rudział 2 Członków Izby   
w konferencji pt. „Rola pielęgniarki i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej w dobie de-
instytucjonalizacji w ochronie zdrowia”, która 
odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku w 
Warszawie oraz pokrycia kosztów dojazdu na 
konferencję.

5.4 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

5.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Ka-
towicach w dniu 31 stycznia 2017 roku.

6. Sprawy bieżące:
6.1 Informacje Przewodniczącej Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
6.2 Zajęcie stanowiska w związku z podjęciem 

przez Radę Miasta Chorzów Uchwały w spra-
wie połączenia SPZOZ Chorzowskie Centrum 
Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego  
z SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

6.3 Wnioski z posiedzenia.    

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

Konkursy styczeń - luty 2017r

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl.

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału V Rehabilitacji    Zofia  Kandzia

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I Urazowo - Ortopedycznego Męskiego 
 Sylwia  Szefer 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału III Urazowo Ortopedycznego Kobiecego 
 Lucyna  Ciemińska 

SP ZOZ MSWiA im. Sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć    Aleksandra  Chrostek Furgoł

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek



12

Szkolenia dotyczące zleceń lekarskich… ?  
O co chodzi?

Joanna Gruca  
Asystent Biura OIPIP w Katowicach

„Zlecenia lekarskie” – w ostatnim czasie jest to hasło, które w środowisku zawo-
dowym pielęgniarek i położnych budzi ogromne emocje. Jak wiadomo – tam gdzie są 
duże emocje, pada wiele słów, które powtarzane wielokrotnie mogą przez przypadek 
zostać przeinaczone lub błędnie odebrane, co sprzyja powstawaniu mylnych informa-
cji oraz niepotrzebnych konfliktów. Warto więc przypomnieć kilka faktów, by wyjaśnić 
wszelkie wątpliwości.

W dniu 29 VII 2016r. Ministerstwo Zdrowia, 
Departament Pielęgniarek i Położnych wydał 
„Komunikat w sprawie wykonywania przez pie-
lęgniarki i położne zadań wynikających z pro-
cesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w 
tym podawania leków różnymi drogami”. Rze-
czony Komunikat wzywa pielęgniarki i położne 
do bezwzględnego przestrzegania prawa w ra-
mach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
przypomniał regulacje prawne dotyczące zle-
ceń lekarskich i ich wykonywania, jak również 
przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 
9 XI 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzo-
rów dokumentacji medycznej.

W ostatniej części Komunikatu Ministerstwo 
poinformowało, że „[…] zwróciło się do Woje-
wodów z prośbą o zobowiązanie konsultantów 
wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa do 
nawiązania współpracy z pielęgniarską kadrą 
kierowniczą […] w podmiotach leczniczych  
w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla pielę-
gniarek i położnych, dotyczących zasad przyj-
mowania, realizacji i dokumentowania zleceń 
lekarskich, w szczególności przygotowania  
i podawania zleconych leków”.

Również 29 VII 2016r. pojawiły się „Wy-
tyczne Konsultanta krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń 
przez podmioty lecznicze dotyczących zasad 
przyjmowania, realizacji i dokumentowania 
zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne”. 
Wytyczne dokładnie określiły zakres, z które-
go przeszkolone miały zostać pielęgniarki i po-
łożne oraz zobowiązały podmioty lecznicze do 
przekazania Konsultantowi wojewódzkiemu w 
dziedzinie pielęgniarstwa, nie później niż do 10 
I 2017r., informacji o przeprowadzeniu szko-
lenia (czasie jego trwania, liczbie uczestników 
oraz zrealizowanej tematyce szkolenia).

Dokumenty te zostały umieszczone na stro-
nie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, a 1 IX 2016r. Prezydium NIPiP 
wydało Stanowisko Nr 2 odnosząc się do ich 

treści. Przede wszystkim poruszona została 
kwestia „wezwania pielęgniarek i położnych do 
bezwzględnego przestrzegania prawa”, gdyż 
może to sugerować jakoby dochodziło do na-
gminnego łamania prawa przez którąś z w/w 
grup zawodowych. Ponadto, podobne wnioski 
nasuwają się przez fakt, że tylko pielęgniarki i 
położne zostały wezwane do masowych szko-
leń w temacie zleceń lekarskich, podczas gdy 
– jak sama nazwa wskazuje – zlecenia są wy-
stawiane przez lekarzy i to w ich gestii leży, by 
zostały wypisane w sposób prawidłowy. Pochy-
lając się jednak nad kwestią dbałości o bez-
pieczeństwo zdrowotne pacjenta, Prezydium 
NRPiP wskazało, iż zasadnym byłoby przeszko-
lenie w zakresie szeregu istotnych aspektów 
komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami 
zespołu terapeutycznego.

Odpowiedzią Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych Ministerstwa Zdrowia było pismo 
skierowane do Prezes NRPiP Zofii Małas. Dy-
rektor Departamentu, dr n. o zdr. Beata Cho-
lewka wyjaśniła, iż duży wpływ na podjęcie 
przez Ministerstwo decyzji o szkoleniach miały 
„[…] liczba i rodzaj informacji oraz danych, w 
tym także medialnych, dotyczących wykony-
wania przez pielęgniarki i położne zadań dot. 
przyjmowania i realizowania zleceń lekar-
skich”. Poza tym, w opinii Ministerstwa, właści-
wą jest każda inicjatywa, która ma zapobiegać 
wszelkim nieprawidłowościom i zagrożeniom 
oraz poprawić jakość świadczonych usług me-
dycznych.

Faktem jest, iż dzięki szkoleniom – zwłasz-
cza tym, które przeprowadzane są wewnątrz 
podmiotów leczniczych – można szybko uzy-
skać zadowalające rezultaty. O tym, że pielę-
gniarki i położne  zdają sobie sprawę z tego, 
jak ważne jest aktualizowanie swojej wiedzy 
oraz podnoszenie kwalifikacji, może świadczyć 
ilość uczestników różnego rodzaju kursów i 
szkoleń organizowanych przez OIPiP w Kato-
wicach. Jednak w przypadku tematu jakim są 
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zlecenia lekarskie przeszkolone powinny zostać 
wszystkie grupy zawodowe, które biorą udział 
w tym procesie. Dzięki temu można by uniknąć 
wszelkich konfliktów wynikających chociażby z 
braku tej samej wiedzy.

W związku z faktem, iż Ministerstwo Zdro-
wia nie zmieniło swojej decyzji, podmioty lecz-
nicze zostały zobowiązane do przeszkolenia 
swoich pielęgniarek i położnych w zakresie zle-
ceń lekarskich do 10 I 2017r. Wielu właścicieli 
tych podmiotów otwarcie wyrażało swoje nie-
zadowolenie z tego faktu, szczególnie, iż część 
z nich była przekonana, że to OIPiP w Katowi-
cach nałożyła na nich ten obowiązek.

Kolejną informacją, która pojawiła się w 
środowisku, a która również była błędna jest 
twierdzenie, że katowicka Izba organizuje i 
przeprowadza szkolenia z zakresu zleceń lekar-
skich. Należy w tym miejscu podkreślić, iż nie 
jest to prawdą. Szkolenie, które mylnie zostało 
zinterpretowane jako odpowiedź na zalecenia 
Ministerstwa jest standardowym szkoleniem 
organizowanym przez Izbę w ramach realizacji 
zadań samorządu w przedmiocie działań pre-
wencyjnych.

Szkolenie to z reguły składało się z trzech 
wykładów. Słowo wstępne wygłaszała Prze-
wodnicząca ORPiP w Katowicach Pani 
Anna Janik, która omawiała bieżącą sytuację i 
problemy środowiska zawodowego pielęgniarek 
i położnych, w tym m.in. temat szkoleń z reali-
zacji zleceń lekarskich, podkreślając, iż niewła-
ściwym jest fakt, że tylko pielęgniarki i położne 
mają zostać w tym zakresie przeszkolone. 

Ponadto, co jakiś czas słyszy się o rychłym 
powrocie liceów medycznych i szkół branżo-
wych, lecz jest to idea mało prawdopodobna, 
gdyż szkoły zawodowe nie są w stanie spełnić 
szeregu standardów edukacyjnych, koniecz-
nych do uzyskania prawa wykonywania zawo-
du pielęgniarki/położnej.

Pani Janik podkreśliła również znaczenie so-
lidarności wśród pielęgniarek i położnych, dzię-
ki której można wiele zdziałać. Aby zostały one 
usłyszane, muszą mówić jednym głosem.

Następnie głos zabierała Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Maria Grabowska, któ-
rej wykład traktował o tym, czym w istocie jest 
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, 
jakie są jego zadania i w jaki sposób są one 
realizowane.

Samorząd zawodowy jest to zrzeszenie 
osób wykonujących zawód zaufania publiczne-
go, a wszystkie aspekty jego istnienia definiuje 

ustawa. W przypadku pielęgniarek i położnych 
jest to Ustawa z dnia 19 IV 1991r., natomiast 
ustawą obecnie obowiązującą jest Ustawa  
o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 
1 VII 2011r. Zgodnie z art. 2 pkt. 3 w/w Usta-
wy „Przynależność pielęgniarek i położnych 
do samorządu jest obowiązkowa”, a „Członka-
mi samorządu są pielęgniarki i położne, które 
mają stwierdzone lub przyznane prawo wy-
konywania zawodu i są wpisane do rejestru 
prowadzonego przez właściwą ze względu na 
miejsce wykonywania zawodu okręgową radę” 
(art. 5, pkt.1), przy czym „Okręgową izbę two-
rzą pielęgniarki i położne wpisane do rejestru 
pielęgniarek i położnych prowadzoną przez 
okręgową radę” (art.7, pkt. 2). Mówiąc wprost 
- każda pielęgniarka i położna oraz każdy pie-
lęgniarz i położny jest członkiem samorządu, 
a jej/jego praca oznacza tworzenie wspólnej 
historii i ma wpływ na zmiany zachodzące  
w zawodzie oraz na jego wizerunek.

Do podstawowych zadań samorządu należy 
m. in. sprawowanie pieczy nad należytym wy-
konywaniem zawodu, ustanawianie standardów 
zawodowych, ustalanie i szerzenie w środowi-
sku zasad etyki zawodowej, integrowanie śro-
dowiska zawodowego, edukacja zdrowotna itp.

Bardzo aktualnym tematem, szczególnie  
w świetle wciąż zmieniających się i zaostrzają-
cych przepisów prawa dotyczących np. zdarzeń 
niepożądanych, jest kwestia odpowiedzialności 
zawodowej. Temat ten uczestnikom szkole-
nia przybliżała Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej OIPiP w Katowicach Pani 
Aleksandra Liszka lub jego Zastępcy.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność za-
wodowa to moralny lub prawny obowiązek po-
noszenia konsekwencji za wykonane osobiście 
lub polecone innej osobie do wykonania czyn-
ności zawodowe, a także za ich zaniechanie lub 
zaniedbanie. Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej nie jest więc „obrońcą” pielęgniarek  
i położnych, ale osobą, która stoi na straży 
godnego i prawidłowego wykonywania zawo-
du, nie ma jednak możliwości, by ingerował on, 
bądź karał pielęgniarkę/położną za działania 
podjęte w prywatnej sferze życia. Jego zadania  
i sposoby ich realizacji również definiuje Ustawa  
o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ważne 
jest aby każdy członek samorządu, a więc każ-
da pielęgniarka i każda położna zdawały sobie 
sprawę, że wykonując samodzielny zawód i bę-
dąc w pełni wykwalifikowanym profesjonalistą, 
ponoszą odpowiedzialność za podjęte decyzje, 
swoje działania lub ich brak.
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Ostatni wykład nt. dokumentacji medycznej 
wygłaszała adwokat OIPiP w Katowicach 
Kinga Rudnik. Mecenas Rudnik przypomina-
ła, jak istotne jest odpowiednie prowadzenie 
dokumentacji medycznej, która w przypad-
ku jakichkolwiek oskarżeń, stanowi główny 
dowód w postępowaniu, stając się „niemym 
świadkiem” potwierdzającym nasze zeznania. 
Prawnicy często nie dysponują specjalistyczną 
wiedzą medyczną, dlatego o opinie prosi się bie-
głych, którzy swoje orzeczenia wydają tylko w 
oparciu o dokumentację medyczną, natomiast 
ich opinia często jest tożsama z późniejszym 
orzeczeniem sądu. Stąd też dokumenty muszą 
być prowadzone w sposób czytelny, na bieżą-
co, bez luk czy lakonicznych zapisów oraz – co 
najważniejsze – w porządku chronologicznym. 
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się też czym 
są tzw. wpisy fakultatywne (wszelkie notatki 
nt. np. niestandardowych zachowań pacjen-
tów), jak należy uzupełnić raport pielęgniarski, 
gdy pominęło się coś przy jego sporządzaniu, a 
także jak poprawić błąd w raporcie (przekreślić 
w widoczny sposób, dopisać datę, gruntownie 
wyjaśnić w czym rzecz i złożyć swój podpis). 
Gdy w raporcie pielęgniarskim coś się nie zga-
dza, w celu weryfikacji stosuje się tzw. metodę 
krzyżową, czyli porównuje się raport pielęgniar-
ski z kartą zleceń lekarskich, dlatego konieczne 
jest, by ona również była poprawnie wypisana. 
Rzecz jasna, leży to nie w gestii pielęgniarki/
położnej, lecz lekarza, ale to pielęgniarki i po-
łożne mają prawo odmówić wykonania zlecenia 
lekarskiego, które nie jest wypisane w sposób 
jasny i czytelny. Nie można też tolerować żad-
nych „znaczków” czy skrótów, ani tym bardziej 
wykonywać zleceń ustnych.

W dalszej części wykładu mecenas Rudnik 

przybliżyła zebranym kwestię ochrony danych 
osobowych oraz zwróciła uwagę, że w maju 
2018 roku zmieni się ustawa o danych osobo-
wych, co będzie skutkować zaostrzeniem kar 
finansowych za nieprzestrzeganie przepisów w 
tym zakresie.

Jak więc można zauważyć, szkolenie tylko w 
minimalny sposób „zahaczało” o temat zleceń 
lekarskich, lecz w żadnym wypadku nie było 
zawężone tylko do tej kwestii. Poza tym, OIPiP 
w Katowicach przeprowadzała takie szkolenia 
jeszcze zanim ukazał się Komunikat Minister-
stwa z 29 VII 2016r. Każdy podmiot leczniczy, 
który wyraził chęć przeszkolenia swojego per-
sonelu, mógł zgłosić się do Okręgowej Izby i 
wyznaczany był termin szkolenia. W przypadku 
gdy liczba jego uczestników w danej jednostce 
była mniejsza niż 30 osób, wówczas nawiązy-
wała ona kontakt z inną pobliską placówką i 
organizowane było wspólne szkolenie. Po każ-
dym szkoleniu dla osób, które nie mogły w nim 
uczestniczyć, kadra kierownicza otrzymywała 
płyty z prezentacjami dotyczącymi części po-
ruszanych zagadnień.

W tym miejscu należy podkreślić, że żaden 
z wykładowców, jak również OIPiP w Katowi-
cach, nie pobierał opłaty za wygłoszenie wykła-
du podczas szkoleń (których odbyło się około 
30). Były one całkowicie bezpłatne i – jak już 
wcześniej zostało wspomniane – realizowane 
w ramach zadań samorządu, a Izba w dalszym 
ciągu przyjmuje zgłoszenia na przeprowadze-
nie szkoleń. Natomiast OIPiP w Katowicach ni-
gdy nie organizowała, ani nie przeprowadza-
ła szkoleń dotyczących zasad przyjmowania, 
realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich 
pielęgniarek i położnych. Wszelkie tego typu 
informacje są najzwyczajniej błędne.

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych  
przez Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego  

oraz firmę LOHMANN & RAUSCHER POLSKA sp.oo 
 

„Wyroby medyczne jednorazowego użytku stosowane przy zabiegach operacyjnych  
jako ważny element profilaktyki zakażeń miejsca operowanego”

które odbędą się w dniu 21 marca 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00  
w OIPiP w Katowicach ul Francuska 16

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymują certyfikat.
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie i nadesłanie  
jej do dnia 15 marca 2017 roku. na adres mail izba@izbapiel.katowice.pl
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XII Ogólnopolski

Konkurs Pielęgniarka/ Pielęgniarz  roku 2016

W dniu 13 stycznia 2017 r. w sali wykładowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach odbył się II etap Konkursu XII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2016”. 

Konkurs Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku ma na celu wyłonienie i nagrodzenie pielęgnia-
rek prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działal-
ność na rzecz środowiska pielęgniarskiego. 

II etap konkursu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego został zorganizowany przy współpracy 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Komisja konkursowa w składzie:
1. mgr Krystyna Klimaszewska- Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Katowicach 
2. mgr Anna Janik- Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
3. mgr Aneta Trzcińska – sekretarz Zarządu Oddziału PTP w Katowicach 
4. mgr Anna Kępka – członek Zarządu Oddziału PTP w Katowicach 
5. mgr Irena Sikora- Mysłek- członek Zarządu Oddziału PTP w Katowicach 
6. mgr Dorota Wrońska- członek Zarządu Oddziału PTP w Katowicach 

Do II etapu XII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2016” przystąpiły:

1. Grzywacz Aleksandra - Chorzów 

2. Hofman Joanna - Zabrze

3. Lesiak Agnieszka - Jaworzno

4. Klimas Małgorzata - Racibórz

5. Osińska Magdalena - Częstochowa 

6. Ruszel Joanna - Częstochowa 
Po sprawdzeniu testu wyłoniła laureatkę  

II etapu konkursu. 

I miejsce zajęła: 
Joanna Ruszel z Częstochowy 

Zarząd Oddziału PTP w Katowicach, laure-
atce oraz wszystkich uczestnikom konkursu 
składa serdeczne gratulacje z okazji zdobycia najlepszego wyniku w eliminacjach wojewódzkich 
i jednocześnie życzy powodzenia i sukcesu w Finale Konkursu. Jednocześnie informujemy, że 
Komisja Konkursowa tegorocznego KPR ustaliła, że tematem przewodnim III etapu tegorocznej 
edycji Konkursu jest: 

„Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent”

Finał tegorocznego XII Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016 odbędzie się dnia 29-30 
marca 2017r w Warszawie.

Joanna Ruszel – Laureatka II etapu wojewódzkiego

Od najmłodszych lat pomagała ludziom i pragnęła zostać pielęgniarką. 
Dyplom ukończenia Liceum Medycznego uzyskała w 1986 roku. Podjęła pracę w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Swoją wiedzę pogłębiała uczestnicząc  
w licznych kursach specjalistycznych i klasyfikacyjnych, szkoleniach i konferencjach. W 2008 roku 
uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. Specjalistą 
w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego została w 2010 roku. Po uzyskaniu świadectwa Studiów 
Podyplomowych z przygotowania pedagogicznego pojęła pracę w szkole policealnej – wykłada przed-
mioty medyczne na kierunku Opiekun Medyczny.W latach 2000 – 2005 pracowała w Domowej Opiece 
Paliatywnej, oraz w Oddziale Medycyna Paliatywnej. Od roku 2006 pracuje jako pielęgniarka rodzinna 
w CM „Amicis” w Częstochowie. Praca zawodowa daje jej dużo satysfakcji i spełnienia. Stara się być 
wsparciem dla pacjenta w różnych etapach jego życia.

mgr Krystyna Klimaszewska
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Katowicach
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Kształcenie podyplomowe 
Nowe wyzwania

W zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ostatnim cza-
sie wiele się zmieniło. Obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
30 września 2016 roku  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-
nych. Rozporządzenie zmienia min. czas trwania specjalizacji , aktualnie to 15-20 mie-
sięcy , zmieniają się również kwalifikacje kierowników kursów/specjalizacji, komisje 
egzaminacyjnej oraz dokumentacja przebiegu kształcenia.

W sierpniu 2015 roku Centrum Kształcenia  
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opu-
blikowało nowe programy kształcenia zatwier-
dzone przez Ministra Zdrowia. Aktualnie część 
programów podlega ewaluacji ze względu na 
liczne sygnały zgłaszane przez organizatorów 
kształcenia. 

My jako Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach również na bieżąco zgła-
szamy uwagi do Centrum. Nowe programy 
to również nowe wymagania dla uczestników 
większości kursów kwalifikacyjnych i specjali-
zacji. Początkowo warunkiem  wymaganym do 
kwalifikacji na większość kursów kwalifikacyj-
nych i specjalizacji  były kursy specjalistyczne 
z zakresu EKG, RKO, RKO Noworodka Leczenie 
Ran, Badania Fizykalne (w zależności od dzie-
dziny kursu/specjalizacji), jednak ze względu 
na duże trudności organizatorów,  Centrum 
wydało nowy komunikat, który pozwalał na 
ukończenie tych kursów do momentu realizacji 
zajęć stażowych. To rozwiązanie również nie 

przyniosło zamierzonego efektu, dlatego aktu-
alnie zgodnie z komunikatem Centrum Kształ-
cenia z dnia 28 października 2016 roku kursy 
specjalistyczne – wymagane do zakończenia 
kursu należy ukończyć  najpóźniej przed eg-
zaminem końcowym lub w przypadku specja-
lizacji – przed przystąpieniem do egzaminu 
państwowego specjalizacji. Ponadto w dniu 24 
października 2016 roku Centrum Kształcenia 
opublikowało dokument zatwierdzony przez 
Ministra Zdrowia  „Aktualizacja programów 
szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifi-
kacyjnych”, który zawiera min. warunki zwol-
nienia z wymaganych kursów specjalistycz-
nych. ( komunikaty dostępne na stronie www.
ckppip.edu.pl). 

Pomimo tak licznych zmian w zakresie 
kształcenia zachęcamy Państwa do bezpłat-
nych kursów i specjalizacji planowanych w bie-
żącym roku.

mgr Hanna Dobrowolska
Kierownik Działu Kształcenia  

Podyplomowego OIPiP w katowicach

Wykaz Specjalizacji i Kursów  
Planowanych w roku 2017  

SPECJALIZACJE

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych

KURSY KWALIFIKACYJNE

1. dla pielęgniarek w dziedzinie:
• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
• Pielęgniarstwo chirurgiczne
• Pielęgniarstwo diabetologiczne – pod warunkiem zebrania grupy !
• Pielęgniarstwo geriatryczne - pod warunkiem zebrania grupy !  
• Pielęgniarstwo internistyczne - pod warunkiem zebrania grupy !
• Pielęgniarstwo kardiologiczne
• Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
• Pielęgniarstwo onkologiczne
• Pielęgniarstwo operacyjne



17

• Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
• Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
• Pielęgniarstwo pediatryczne
• Pielęgniarstwo psychiatryczne
• Pielęgniarstwo ratunkowe
• Pielęgniarstwo rodzinne
• Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

2) dla położnych w dziedzinie:
• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
• Pielęgniarstwo operacyjne
• Pielęgniarstwo rodzinne

3) dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:
• Pielęgniarstwo epidemiologiczne

KURSY SPECJALISTYCZNE

1) dla pielęgniarek:
• Leczenie ran
• Endoskopia
• Szczepienia ochronne
• Wykonanie i ocena testów skórnych
• Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
• Rehabilitacja chorych z zaburzeniami psychicznymi

2) dla położnych:
• Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
• Leczenie ran
• Szczepienia ochronne

3) dla pielęgniarek i położnych:
• Edukator w cukrzycy
• Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insu-

liny CPWI
• Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
• Ordynowanie leków i wypisywanie recept
• Podstawy języka migowego
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
• Terapia bólu ostrego u dorosłych
• Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
• Wywiad i badanie fizykalne 

KURSY DOKSZTAŁCAJACE

1. dla pielęgniarek i położnych
• Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów
• Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego
• Przymus bezpośredni
• Zakażenia szpitalne
• Zakażenia w POZ

2. dla położnych
• Szkoła Rodzenia
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Przepisy prawne a współczesna medycyna

Joanna Gruca  
Asystent Biura OIPIP w Katowicach

Każdy członek samorządu zapewne niejednokrotnie przekonał się „na własnej skó-
rze”, że praca w ochronie zdrowia nie jest rzeczą łatwą, gdyż wymaga nieustannego 
kontaktu z często cierpiącymi pacjentami oraz ich rodzinami. 

Szczególnie dotyczy to pielęgniarek 
i położnych, które są z nimi przez cały 
czas – zarówno w dzień, jak i w nocy. 
O ile kiedyś miały doglądać pacjen-
tów i wykonywać polecenia lekarza bez 
zbędnych pytań, to wraz z rozwojem 
medycyny oraz wzrostem świadomości 
społecznej, zaczęto w pielęgniarkach i 
położnych dostrzegać w pełni wykwa-
lifikowanych profesjonalistów, od któ-
rych żąda się wiedzy i umiejętności. Z 
dumą możemy powiedzieć, że polskie 
pielęgniarki i położne spełniają te ocze-
kiwania, ale nie zapominając przy tym 
o empatii i współczuciu dla pacjentów. Poza 
tym, dążą one do podnoszenia swoich kwalifi-
kacji, poszerzania i aktualizowania wiedzy, co 
w świetle wciąż rozwijającej się nauki i techniki 
jest niezwykle istotne, szczególnie że w rękach 
pielęgniarek i położnych nierzadko znajduje się 
rzecz najcenniejsza - ludzkie życie. 

Dlatego też każda osoba wykonująca te za-
wody musi być na bieżąco z aktualnymi prze-
pisami prawnymi dotyczącymi jej praw oraz 
obowiązków, ale też odpowiedzialności za-
wodowej, jak również praw oraz obowiązków 
pacjenta. Trzeba przyznać, że trudno jest się 
orientować we wciąż zmieniających się prze-
pisach, dlatego OIPiP w Katowicach zorgani-
zowała szereg szkoleń, na których poruszane 
były te zagadnienia (więcej na ten temat znaj-
dą Państwo na łamach Biuletynu). 

28 listopada 2016 roku w Hotelu Qubus Ka-
towice Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach zorganizowała Konferencję pt. 
„Prawo a Medycyna”, pod patronatem Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Sponso-
rami Konferencji były firmy: Towarzystwo Ubez-
pieczeń INTER Polska SA oraz Becton Dickinson 
Polska Sp. z o.o. Miło nam poinformować, że 
wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem – zarejestrowanych było ponad 90 osób 
– co świadczy o tym, iż członkowie samorzą-
du chcą być świadomi swojej sytuacji prawnej 
podczas pełnienia obowiązków zawodowych.

Konferencję otworzyła Przewodniczą-
ca ORPiP w Katowicach Pani Anna Janik, 
która wygłosiwszy słowa powitania do wszyst-

kich zgromadzonych, oddała głos pierwszemu 
prelegentowi, Pani Zofii Małas Prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Pani Prezes niezwykle wyczerpująco omówiła 
zagadnienie „Prawa pacjenta w aspekcie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej”. Po wykładzie, uczestnicy konferencji 
zadawali Pani Prezes liczne pytania, co do-
wodzi, że problematyka związana z prawami 
pacjenta jest wciąż aktualna, bo niestety, nie 
wszystko wynika wprost z przepisów i czasem  
zdarzają się sytuacje, których polskie prawo 
nie reguluje. 

Równie dużo pytań skierowanych zostało 
do Radcy Prawnego pana Pawła Strzelca,  
który podzielił się ze zgromadzonymi swoją 
wiedzą i doświadczeniem w temacie: „Nowe 
uprawnienia, nowe roszczenia – aspekty 
odpowiedzialności prawnej pielęgniarek  
i położnych”. Nie tylko przedstawiciele za-
wodów medycznych, ale również pacjenci (jak  
i ich rodziny) są w większym stopniu świadomi 
swoich praw, wiedzą czego mogą oczekiwać od 
pracowników ochrony zdrowia i nie wahają się 
wykorzystać tej wiedzy, gdy w ich opinii zosta-
li w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni podczas 
usług medycznych świadczonych przez np. pie-
lęgniarkę lub położną. Dlatego też członkowie 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położ-
nych muszą wiedzieć jaka odpowiedzialność 
na nich ciąży i jakie środki prawne ma do dys-
pozycji pacjent i jego rodzina np. w przypadku 
zajścia zdarzenia niepożądanego. Pozwoli to na 
zminimalizowanie zbędnego ryzyka.

Relacja z konferencji
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Po krótkiej przerwie, podczas której uczest-
nicy Konferencji zostali zaproszeni na poczęstu-
nek, Pani Małgorzata Ziółkowska, Dyrektor 
Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń INTER 
Polska SA w Katowicach, omówiła temat 
„Prawa pacjenta a odpowiedzialność cy-
wilna”. Odpowiedzialność cywilna, czyli ujem-
ne konsekwencje ponoszone przez daną osobę 
w związku z popełnieniem czynu negatywnie 
ocenianego przez prawo, jest nieograniczona, 
co oznacza, że odpowiada się całym swoim 
majątkiem – obecnym i przyszłym – do pełnej 
kwoty zasądzonego odszkodowania, zadość-
uczynienia lub renty. Odpowiedzialność cywilna 
może być deliktowa (gdy wskutek postępowa-
nia wbrew przepisom prawa, ktoś doznał szko-
dy) lub kontraktowa (wynika z niedotrzymania 

treści umowy) – w obu przypadkach pacjent ma 
prawo domagać się zadośćuczynienia, dlatego 
ważne jest, aby być zaznajomionym z przepisa-
mi prawa, gdyż większa wiedza i świadomość, 
oznacza większą pewność siebie i zmniejsza 
możliwość popełnienia błędu.

Ostatnim wykładowcą była Pani Aneta  
Wójcikowska, przedstawicielka firmy 
BD, która zaprezentowała zagadnienie „Eks-
pozycja na patogeny krwiopochodne  
a odpowiedzialność zawodowa pielęgniar-
ki i położnej”. Nie da się ukryć, że problem 
wszelkiego rodzaju zakażeń jest wciąż aktualny, 
pomimo wprowadzenia w życie szeregu prze-
pisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa 
zarówno pacjentów, jak i pracowników służby 
zdrowia. Dlatego też, każdy kontakt z pacjen-
tem należy traktować jako możliwość potencjal-
nego zarażenia i niwelować wszelkie ryzyko. 

Jak więc widać, szeroko zaprezentowane 
zostały aspekty prawne związane z wykony-
waniem zawodu pielęgniarki lub położnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzial-
ności zawodowej. Ważne jest, aby być świa-
domym obowiązków oraz praw – zarówno 
swoich, jak i pacjenta. Poszerzanie i aktuali-
zowanie wiedzy to nie tylko konieczność wy-
nikająca z ustawy, ale też redukcja czynników 
stresogennych w pracy, a co za tym idzie –po-
lepszenie komfortu pracy, jakości świadczo-
nych usług, wzrost zadowolenia pacjentów, jak 
i satysfakcji z wykonywanej pracy. Pielęgniarki 
i położne zrzeszone w katowickiej Okręgowej 
Izbie doskonale zdają sobie z tego sprawę, co 
widać chociażby w ilości osób uczestniczących 
w Konferencji. Jest więc z czego być dumnym.

Relacja z konferencji
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Nowa forma opieki i leczenia dla osób starszych

Dzienny Dom Opieki Medycznej – tak nazywa się nowa forma opieki i leczenia  osób 
niesamodzielnych, skierowana w szczególności do osób po 65 roku życia, która świad-
czona jest na terenie województwa śląskiego w 8 nowo otwartych ośrodkach. Pilo-
tażowe projekty dziennych domów realizowane są m.in. w Katowicach, Sosnowcu,  
Wodzisławiu Śląskim i Bytomiu, a ich uczestnicy mogą na co dzień korzystać nieod-
płatnie z konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, opieki pielęgniarskiej 
oraz zajęć terapeutycznych.  

Dzienne formy opieki nad pacjentami są 
bardzo rozwinięte w krajach zachodnich.  
W Polsce nadal jest ich stosunkowo niewiele. 
Brakuje szczególnie takich, które odpowiada-
łyby w pełni na potrzeby osób starszych. Tym 
bardziej cieszy fakt, że w ogłoszonym przez Mi-
nisterstwo Zdrowia konkursie na prowadzenie 
Dziennych Domów dofinansowanie uzyskało aż 
8 placówek z województwa śląskiego. W ca-
łej Polsce powstanie ich 54. Celem Dziennych 
Domów jest deinstytucjonalizacja opieki zdro-
wotnej nad osobami starszymi oraz odciążenie 
instytucji takich jak szpitale czy ośrodki opieki 
całodobowej poprzez skierowanie pacjenta na 
pobyt dzienny w DDOM.

Pobyt w szpitalu wiąże się z koniecznością 
dłuższego przebywania poza domem, a osoby 
starsze, szczególnie te z postępującą chorobą 
otępienną, często odczuwają strach związany 
ze zmianą środowiska oraz dłuższą rozłąką  
z bliskimi. Pobyt w Dziennym Domu umożliwia 
kontynuację leczenia w warunkach zbliżonych 
do domowych oraz zapewnia zachowanie więzi 
pacjenta ze znanym mu środowiskiem poprzez 
codzienny powrót do swojego domu.

Od połowy ubiegłego roku kolejne placówki 
rozpoczęły przyjmowanie pierwszych pacjen-
tów. 1 grudnia 2016 r. uruchomiony został 
również Dzienny Dom Opieki Medycznej Pod 
Kasztanami w Sosnowcu. Ośrodek, prowadzo-

ny przez Fundację „Unia Bracka”, został utwo-
rzony w specjalnie przygotowanych na ten cel 
pomieszczeniach Przychodni Brackiej Porąbka-
-Klimontów w dzielnicy Zagórze (ul. Dmow-
skiego 6a). Pacjenci, którzy zostali przyjęci  
w dniu otwarcia, rozpoczęli właśnie 3 miesiąc 
pobytu w DDOM.
Kto może skorzystać z bezpłatnej opieki?

Pacjentami dziennego domu mogą zostać 
osoby, które są bezpośrednio po hospitaliza-
cji lub były hospitalizowane w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. Pobyt w szpitalu był spowodowa-
ny nagłym zachorowaniem, w wyniku którego 
osoba kierowana do DDOM stała się niesa-
modzielna i nie może pozostać pod wyłączną 
opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,  
a jednocześnie nie wymaga ona całodobowego 
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Osoba 
taka w skali Barthel powinna uzyskać od 40 do 
65 punktów.
Kto kieruje do DDOM?

Kierowanie do Dziennego Domu odbywa się 
na podstawie specjalnego skierowania oraz 
karty oceny stanu klinicznego sporządzonej 
z zastosowaniem skali poziomu samodzielno-
ści (skala Barthel). Oba druki są dostępne na 
stronie internetowej www.uniabracka.pl oraz 
bezpośrednio w Przychodni Brackiej Porąbka-
-Klimontów (Sosnowiec, ul. Dmowskiego 6a). 
Skierowanie do DDOM wydaje lekarz podsta-
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wowej opieki zdrowotnej lub lekarz udzielający 
świadczeń w szpitalu.
Świadczenia udzielane w Dziennym Domu

Świadczenia udzielane w DDOM można po-
dzielić na 3 kategorie:
1. Opiekuńcze – pobyt w ośrodku umożliwia za-

pewnienie opieki nad osobą niesamodzielną 
nawet do 9 godzin dziennie; pacjenci mają 
zagwarantowane pełne wyżywienie oraz bio-
rą udział w zajęciach prowadzonych przez 
terapeutę.

2. Rehabilitacja i leczenie – proces leczenia 
prowadzony jest przez zespół terapeutyczny 
składający się z lekarza geriatry, lekarza re-
habilitacji medycznej, pielęgniarek, dietety-
ka, psychologa oraz rehabilitantów. Pacjen-

ci korzystają ze świadczeń pielęgniarskich, 
konsultacji lekarskich, badań laboratoryj-
nych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

3. Edukacja – organizowane cyklicznie spotka-
nia skierowane są zarówno do pacjentów jak 
i członków rodzin.

Czas trwania pobytu
Każdy pacjent przyjmowany do Dziennego 

Domu Opieki Medycznej ma opracowany in-
dywidualny plan terapii oraz określany czas 
pobytu w ośrodku, który nie może być jednak 
krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 
dni roboczych.

W sosnowieckiej placówce, prowadzonej 
przez Fundację „Unia Bracka”, przebywa obec-
nie 12 osób. Docelowo opiekę może w nim 
uzyskać jednoczasowo maksymalnie 15 osób. 

Ograniczona liczba miejsc jest związana z jed-
nym z celów jakie stawiane są tego typu pla-
cówką, a mianowicie deinstytucjonalizacją oraz 
chęcią zapewnienia warunków leczenia zbliżo-
nych do domowych. - Już wkrótce pierwsi pa-
cjenci zakończą swój pobyt w naszym ośrodku, 
co związane jest z poprawą ich stanu zdrowia 
na tyle, iż mogą oni wrócić do samodzielnego 
funkcjonowania w domu. Z tego względu cały 
czas prowadzimy rekrutację i przyjmujemy do-
kumenty od kolejnych osób zainteresowanych 
pobytem i leczeniem w DDOM. – informuje  
Joanna Sojka, Kierownik Zespołu Terapeutycz-
nego.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Pod Kasz-
tanami jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. Dzięki unijnemu finansowa-
niu pobyt dla pacjenta jest całkowicie bezpłat-
ny. Także członkowie rodziny mogą korzystać 
nieodpłatnie z prowadzonych zajęć edukacyj-
nych oraz indywidualnych konsultacji doty-
czących stanu zdrowia osoby przebywającej  
w DDOM. Istnieje również możliwość uzyska-
nia zwrotu kosztów związanych z codziennym 
dojazdem pacjenta do ośrodka.

Za dwa lata realizacja programu Dzien-
nych Domów Opieki Medycznej zostanie prze-
analizowana przez Agencję Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji. Jeśli analiza 
dotychczasowego działania ośrodków wypad-
nie pozytywnie wejdą one do koszyka świad-
czeń gwarantowanych.

Dodatkowych informacji dotyczących poby-
tu w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzie-
la Kierownik Zespołu Terapeutycznego od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00:
Joanna Sojka tel. 32 298 89 37 wew. 121
oraz Koordynator projektu:
Paulina Pitrowska tel. 32 240 10 65 wew. 240
Dzienny Dom Opieki Medycznej 
Pod Kasztanami
Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów,  
Sosnowiec ul. Dmowskiego 6a
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Pobranie nerki od dawcy żywego   
przy pomocy Robota da Vinci

Iic. Izabela Szwed, dr Jakub Turek, Prof. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  we Wrocławiu 

Przeszczepianie nerek jest najlepszą choć nie jedyną metodą leczenia schyłkowej 
niewydolności nerek. W porównaniu z długotrwałą dializoterapią zapewnia lepszą ja-
kość życia i zmniejsza śmiertelność. Porównując przeszczepianie  nerki ze zwłok i od 
dawców żywych , w tym drugim przypadku obserwowane jest znacząco dłuższe prze-
życie zarówno biorcy jak i nerki przeszczepionej . W Polsce na różne stadia niewydol-
ności nerek cierpi kilkanaście procent ludności – ok. 4mln osób. Ta liczba zwiększa się 
z roku na rok. Większość z nich ma niewydolność niezbyt zaawansowaną, ale liczba 
chorych wymagająca dializy stale rośnie. 

Rys historyczny
 Pierwsze pobranie nerki od żywego dawcy 

na świecie odbyło się w 1953 roku, w Polsce 
pierwsze przeszczepienie nerki ze zwłok prze-
prowadził Wiktor Bross we Wrocławiu we wrze-
śniu 1965 roku, a w 1967 roku  przeszczepił 
nerkę od żywego dawcy. Pierwsze przeszcze-
pienie nerki od matki odbyło się w Warszawie  
1967 roku a  w 1974 roku od bliźniaka jednoja-
jowego, w 1999 roku od dawcy spokrewnione-
go emocjonalnie. Pierwsze w Polsce pobranie 
nerki z wykorzystaniem robota chirurgicznego 
odbyło się w styczniu 2013 roku w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. 

Zalety przeszczepiania nerek od dawcy 
żywego: 

-  krótki  czasu oczekiwania na przeszczep 
nerki

-  operacja jest zaplanowana, odbywa się 
wówczas gdy zarówno dawca nerki jak i 
biorca są do niego dobrze przygotowani

-  dawca żywy skraca czas oczekiwania in-
nym chorym na liście oczekujących na 
nerkę 

Pobieranie nerki metodą otwartą od  żywego 
dawcy pozostaje nadal w Polsce standardem 
postępowania. Pobranie  nerki metodą kla-
syczną jest zabiegiem rozległym naruszającym 
ciągłość powłok brzucha, a tym samym powi-
kłań. Do powikłań chirurgii otwartej zalicza się 
ból pooperacyjny, długi pobyt w szpitalu, długi 
okres rekonwalescencji . Z powodu  urazu ope-
racyjnego  wielu potencjalnych dawców nerki 
rezygnuje z oddania narządu  bliskiej osobie.  
Alternatywną metodą jest zastosowanie do 
tego celu techniki laparoskopowej lub robota 
chirurgicznego. Tego rodzaju operacje coraz 
częściej stosowane są w krajach zajmujących 
się transplantologią. W USA zanotowano sko-
kowy wzrost liczby przeszczepów rodzinnych 
po wprowadzeniu do pobrania nerki metody 

laparoskopowej , a później robota chirurgicz-
nego da Vinci. Do zalet operacji wykonywanych 
sposobem małoinwazyjnym należą: niewielkie 
cięcie, mniejsza utrata krwi, zmniejszone od-
czuwanie bólu w okresie pooperacyjnym, krót-
szy pobyt w szpitalu, szybki powrót pacjenta 
do pełnej sprawności życiowej. Wszystko to 
sprawia ,że  lęk potencjalnego żywego dawcy 
przed operacją jest mniejszy. Może to pozy-
tywnie wpłynąć na podjęcie decyzji o oddaniu 
nerki osobie bliskiej.

Kryteria kwalifikacyjne żywych  daw-
ców  nerek

-  zgoda biorcy na przeszczepienie nerki od 
dawcy żywego

-  określenie zgodności grup krwi między 
biorcą i dawcą

-  wykluczenie obecności  przeciwciał u bior-
cy przeciwko dawcy (crossmatch ujemny)

-  wykluczenie u dawcy cech będących ry-
zykiem dla dawcy i biorcy stanowiących 
przeciwwskazanie do oddania nerki

Przeciwwskazania bezwzględne dla od-
dania własnej nerki

- zaburzenia psychiczne 
- umiarkowana lub ciężka choroba nerek
- choroba nowotworowa 
- czynne zakażenia HBV, HCV, HIV
-zaburzenia krzepnięcia
- ciąża 
Przeciwskazania względne dla żywych 

dawców
- brak zgodności  głównych grup krwi
- wiek powyżej 65lat
- otyłość BMI >30
- umiarkowane nadciśnienie tętnicze
- jednorazowy epizod kamicy nerkowej
Pierwsze robotowe pobranie nerki od 

dawcy żywego odbyło się  Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.
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 Dawcą nerki była matka pacjenta, 58-letnia 
kobieta. Biorcą był 32-letni mężczyzna chorują-
cy na przewlekłą chorobę niewydolność nerek.   

Przygotowanie instrumentarium
Zestaw do otwarcia jamy brzusznej, zestaw 

klipsownic  (po dwie z każdego rozmiaru),  jed-
norazowe nożyczki laparoskopowe, kleszczyki 
laparoskopowe, Igła Veressa, igła ssąco- płu-
cząca, przewód insuflacyjny, przewód do ko-
agulacji monopolarnej i bipolarnej, termos , 
worek Endo-bag, jednorazowe trokary 12mm.   
Sterylne mankiety do obłożenia ramion platfor-
my narzędziowej, mankiet do obłożenia głowi-
cy kamery.

Zestaw robotowych kaniul 8mm, jednorazo-
we uszczelki na kaniule, obturator, kalibrator. 

Narzędzia robotowe: haczyk, grasper bipo-
larny ,optyka 0 stopni. Zestaw do perfuzji ner-
ki, płyn do perfuzji , lód,  pojemnik na nerkę.

Przygotowanie platformy narzędziowej
 Aby zagwarantować szybkie, bezpieczne 

obłożenie należy je wykonywać w dwuosobo-
wym zespole ,pielęgniarka sterylna z nieste-
rylną. Ramiona należy owijać systematycznie 
przesuwając się od lewej do prawej strony, 
bądź odwrotnie. Zakładamy sterylny foliowy 
mankiet z adapterem, dociskamy adapter do 
ramienia. Kółka na sterylnym adapterze obra-
cają się i emitują sygnał oznaczający rozpo-
znanie adaptera przez system( rycina 1,2, 3, 
4). Platformę narzędziową ustawiamy  po lewej  
stronie stołu operacyjnego( rycina 6a i 6b ).

Obłożenie głowicy kamery
Pielęgniarka operacyjna sterylna podłącza 

głowicę kamery do sterylnego adaptera z folio-
wym mankietem. Naciąga sterylny mankiet na 
całą długość przewodów  i zabezpiecza przed 
skażeniem, następnie wykonuje balans bieli i 
kalibrację( rycina 5).   

Ułożenie pacjenta na stole operacyj-
nym

Po indukcji znieczulenia i intubacji dotcha-
wiczej, założeniu sondy do żołądka i cewnika 
Foleya do pęcherza moczowego, pacjenta ukła-
da się na lewym boku pod kątem 60 stopni na 
standardowym stole operacyjnym. Umożliwia 
to przemieszczenie się jelit w kierunku ku do-
łowi poza pole operowane, ułatwia bezpieczny 
dostęp do jamy otrzewnowej w czasie zakłada-
nia kaniul. Pacjent powinien być ułożony tak, 
aby zapewnić stabilność i zapobiec uszkodze-
niom nerwów spowodowanym uciskiem. Zgię-
cie stołu i wykonanie ławeczki jest opcjonalne. 
Wygięcie stołu powinno być pomiędzy grzebie-
niem talerza kości biodrowej a łukiem żebro-
wym. Zabezpieczenie rąk, nóg, kolan, kostek, 
biodra oraz łokci jest obowiązkowe. W celu 
zabezpieczenia uniesionego ramienia zakła-

da się podporę. Dolne ramie leży na płaskiej 
podpórce. Kończyna dolna jest zgięta w stawie 
kolanowym i biodrowym. Po ułożeniu, pacjent 
zostaje przymocowany do stołu pasem na wy-
sokości bioder i dodatkowo owinięty matera-
cem próżniowym. 

Technika operacji
Po przygotowaniu pola operacyjnego, przy 

pomocy igły Veressa, wprowadzonej pod le-
wym łukiem żebrowym, wytarza się odmę 
jamy otrzewnowej. Następnie wprowadza się 
trokar 12mm dla kamery robota w linii środ-
kowo obojczykowej na wysokości pępka. Dwie 
kaniule robotowe wprowadzamy odpowiednio 
w lewym górnym i lewym dolnym kwadrancie 
jamy brzusznej. Dodatkowo trokar 12mm dla 
asystenta  wprowadzamy  w okolicy okołopęp-
kowej. Preparowanie rozpoczynamy od uwol-
nienia zgięcia śledzionowego okrężnicy. Jelito 
grube przemieszczamy przyśrodkowo, identy-
fikujemy  lewy moczowód i lewe naczynia go-
nadalne. Kierując się dogłowowo odsłaniamy 
wnękę nerki, identyfikujemy  żyłę nerkową i 
tętnice nerkowe. Klipsujemy żyły lędźwiową  i 
nadnerczową,  następnie przecinamy. Prepa-
rujemy  tętnice , żyłę nerkową, zakładamy na 
nie tasiemki naczyniowe. Z cięcia Pfannenstila 
o długości 5 cm do jamy brzusznej wprowadza-
my worek Endo- bag 800 ml. Naczynia nerko-
we zamykamy klipsami naczyniowymi. Szypułę 
nerkową przecinamy po przecięciu moczowodu, 
nerkę  z jamy otrzewnowej usuwamy w wor-
ku Endo- bag. Pobraną nerkę schładzamy na 
stoliku płynem do perfuzji. W momencie wy-
dobycia nerki, drugi zespół chirurgiczny na sali 
obok rozpoczyna operację biorcy. Cięcie skór-
ne, a także otwory po usuniętych kaniulach po 
miejscowym znieczuleniu zostały zamknięte w 
sposób typowy.

Podsumowanie 
Dla biorcy najkorzystniej jest gdy nerka po-

chodzi od  żywego dawcy.  Perspektywa dawcy 
jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż do-
tychczas zdrowa osoba poddawana jest ope-
racji, która obarczona jest niewielkim, ale nie 
zerowym,  ryzykiem utraty zdrowia. Pobranie 
nerki od dawcy żywego wykonane przy po-
mocy robota chirurgicznego przynosi korzyści 
dla dawców , biorców , a także dla programów 
transplantacyjnych w wielu krajach. Robotowe 
i laparoskopowe pobranie nerki jest obecnie 
wykonywane rutynowo w wielu ośrodkach na 
całym świecie.  W Polsce przeszczepianie ne-
rek od dawców żywych nie jest często stoso-
waną metodą w porównaniu z innymi krajami. 
W sytuacji niedoboru narządów od dawców 
zmarłych istotne wydaje się rozpowszechnia-
nie przeszczepiania nerek od dawców żywych, 
zarówno w społeczeństwie jak i wśród lekarzy.
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 Przygotowanie robota chirurgicznego da Vinci 
do operacji przedniej resekcji odbytnicy

I. Szwed, A .Fiedziuk, M .Zawadzki, W. Witkiewicz

Początek XXI wieku w chirurgii 
przyniósł dynamiczny rozwój technik 
małoinwazyjnych. Robot chirurgicz-
ny jest najnowszych urządzeniem 
stosowanym w chirurgii małoinwa-
zyjnej. Jednym z głównych zasto-
sowań robota da Vinci w chirurgii 
onkologicznej jest przednia resekcja 
odbytnicy. System da Vinci wyma-
ga specyficznego przygotowania do 
operacji  całego zespołu: chirurga, 
pielęgniarki operacyjnej i zespo-
łu anestezjologicznego. Rola pielę-
gniarki operacyjnej w przygotowaniu 
robota do operacji jest kluczowa. 

Robot chirurgiczny da Vinci pra-
cuje w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym we Wrocławiu Ośrodku 
Badawczo-Rozwojowym  od grudnia 
2010 roku.  W tym czasie wykonano 
m.in. 35 operacji resekcyjnych jelita 
grubego z powodu nowotworu. Autorzy przed-
stawiają swoje doświadczenia zdobyte podczas 
tych operacji. 

Sterylne mankiety.

Obłożenie ramion platformy narzędziowej.

Naprowadzenie platformy narzędziowej nad pacjenta

Foliowy mankiet z adapterem.

Platforma narzędziowa
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Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym  
w dniu naszego święta życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy  

– wiele ciepłych słów uznania od  
Waszych przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie,  

by każdy pacjent przebywający na bloku operacyjnym czuł się bezpiecznie, by operacje  
przebiegały bez zakłóceń, by zawsze wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi procedurami. 

Życzę Wam również, by satysfakcja, jaką czerpiecie z pracy dawała poczucie dumy z przyna-
leżności do grupy pielęgniarek i położnych operacyjnych.

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech i zapał do realizacji wszystkich marzeń i 
planów. 

Z wyrazami szacunku
Joanna Borzęcka  

 Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

A teraz kilka słów od najważniejszych osób w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Bloku 
Operacyjnego: 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatyw świętowania Euro-
pejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego (EPND) w 2017 roku

Wybrane zostało motto:
Kontroluj dymy chirurgiczne -  bądź bezpieczny

W tym roku tematem przewodnim EPND jest bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych  
w salach operacyjnych.

Dymy chirurgiczne stanowią znaczące zagrożenia chemiczne i biologiczne. Zachęcamy do 
stworzenia i utrzymania zdrowego środowiska dla pacjentów i siebie podczas operacji. Wszy-
scy mamy prawo do pracy w środowisku, zapewniającym odpowiednią jakość i bezpieczeństwo  
zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu 

Jest to również misją EORNA.
Z poważaniem

May Karam – Prezes EORNA
Jana Wichsova – Wiceprezes EORNA
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 „Cukrzyca? To nie wyrok!”
Joanna Gruca

Asystent Biura OIPIP w Katowicach
W ostatnich latach bardzo często słyszy się o chorobach cywilizacyjnych. Są to choroby, 

które diagnozuje się u coraz większej liczby osób oraz do których przyczynia się rozwój 
cywilizacji. Jedną z tych chorób jest otyłość. Trzeba przyznać, że jesteśmy niemal bombar-
dowani informacjami nt. zdrowego stylu życia, właściwej diety i konieczności uprawiania 
sportu, a w telewizji dominują programy, których uczestnicy przechodzą spektakularne 
metamorfozy i tracą nawet po 100 kg. Nie da się zaprzeczyć, że wszystkim zależy na ładnej 
sylwetce, a stwierdzenie, iż każdy z nas choć raz w życiu był na diecie, bez przeprowa-
dzania badań w tym temacie, okaże się zaskakująco prawdziwe. Tymczasem, dużo mniej 
mówi się o potencjalnych konsekwencjach otyłości – jedną z nich jest ryzyko wystąpienia 
innej choroby uznanej za cywilizacyjną – mianowicie cukrzycy, podczas gdy na podstawie 
danych Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko w Polsce choruje na nią około 3,5 mln osób, 
przy czym ok. 1/3 z nich pozostaje niezdiagnozowana! Jest to spowodowane faktem, iż – 
choć każdy z nas słyszał o cukrzycy – niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym dokładnie 
jest ta choroba, jakie są jej objawy i jak zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Mianem cukrzycy określamy grupę chorób, 
których charakterystycznym objawem jest pod-
wyższony poziom stężenia glukozy we krwi. Jest 
on wynikiem defektu trzustki, która albo nie pro-
dukuje insuliny (hormonu odpowiedzialnego za 
umożliwienie komórkom organizmu poboru glu-
kozy z krwi) i wówczas mówimy o cukrzycy typu 
1, lub gdy produkowanej insuliny jest zbyt mało, 
ewentualnie działa ona nieprawidłowo – wtedy 
mówimy o cukrzycy typu 2. Niezależnie od ro-
dzaju, nieleczona cukrzyca stanowi dla chorego 
śmiertelne zagrożenie, dlatego edukacja społe-
czeństwa w tym zakresie jest niezbędna.

19 XI 2016 r. w Zabrzu odbyła się Ślą-
ska Konferencja Diabetologiczna w ramach 
kampanii „Wyprzedzamy cukrzycę” III 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecz-
nej SED 2016 pod honorowym patronatem 
prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Strojka, 
Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabe-
tologii. W organizację Konferencji czynnie za-
angażowane były pielęgniarki i położne należące 
do Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego 
działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach, a przewodziła im Pani 
mgr Barbara Mikołajec.

Uczestnicy Konferencji zostali powitani przez 
Panią Beatę Stepanow, Prezes Stowarzyszenia 
Edukacji Diabetologicznej (SED) oraz Panią Bo-
żenę Rabowicz, Edukatora ds. diabetologii. Pa-
nie przedstawiły cel Konferencji: zdobycie przez 
uczestników wiedzy nt. insulinoterapii w cukrzycy 
typu 2 oraz zmian terapii na poziomie podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

Wykład inauguracyjny został wygłoszo-
ny przez prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa 
Strojka z Oddziału Klinicznego Chorób We-
wnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardio-
metabolicznych Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu, ŚUM w Katowicach.

W pierwszej kolejności prof. Krzysztof Strojek 
określił cukrzycę mianem problemu społeczno-
-ekonomicznego i podkreślił, iż pacjenci wciąż 
bardzo mało wiedzą na jej temat oraz przytoczył 
kilka „mitów” krążących o tej chorobie, m. in.: 

że cukrzyca jest chorobą zakaźną, że diabetycy 
całkowicie muszą zrezygnować z cukru i słodyczy, 
że jedzenie cukru powoduje cukrzycę itp. Brak 
wiedzy jest zatrważający, gdyż w chwili obecnej 
co piąty człowiek pow. 60 r. ż. ma cukrzycę (w 
85% jest to cukrzyca typu 2), a przewiduje się, 
że do 2030 r. na świecie chorować będzie ponad 
400 mln ludzi, przy czym wielu z nich nie będzie 
miało o tym pojęcia. Na cukrzycę może cierpieć 
każdy, niezależnie od wieku czy pochodzenia. 
Dlatego tak ważna jest identyfikacja pacjentów 

cierpiących na cukrzycę oraz podjęcie przez nich 
leczenia, którego celem jest nie tylko uniknię-
cie śmierci czy kalectwa spowodowanego po-
wikłaniami, ale też zapewnienie maksymalnego 
komfortu życia, stąd ważna jest indywidualizacja 
leczenia i ustalenie konkretnych celów terapeu-
tycznych, a kluczem do ich osiągnięcia jest edu-
kacja i motywacja pacjenta. Warto podkreślić, iż 
prof. Strojek przyznał, że pielęgniarki są dla pa-
cjentów znacznie lepszymi edukatorami niż leka-
rze, bo nie ma między nimi takiego dystansu, jak 
na linii pacjent-lekarz.

Pacjenci bardzo często czują opór przed roz-
poczęciem insulinoterapii, bo np. boją się za-
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strzyków lub czują zażenowanie na myśl o ko-
nieczności iniekcji w miejscu publicznym. Dlatego 
też edukacja w cukrzycy powinna wyjaśnić istotę 
choroby, pokazać zależność posiłek-glikemia-in-
sulina, omówić działanie preparatów insulino-
wych i pokazać jak używać glukometru i wstrzy-
kiwacza.

Na zakończenie swojego wykładu prof. Krzysz-
tof  Strojek przypomniał zadania podstawowej 
opieki zdrowotnej, którymi m. in. są: promowa-
nie zdrowego stylu życia, identyfikacja czynników 
ryzyka, diagnostyka cukrzycy i powikłań czy kie-
rowanie na odpowiednie badania. Konieczna jest 
też współpraca całego zespołu terapeutycznego, 
do którego należą: lekarz, pielęgniarka diabeto-
logiczna, psycholog, edukator ds. diabetologii, 
pediatra i okulista. Tylko wówczas leczenie będzie 
przynosić efekty.

Kolejnym prelegentem był dr. n. med. Wi-
told Drzastwa (NZOZ Praktyka Lekarzy Ro-
dzinnych „Sanprom” S.C.), który podzielił się z 
uczestnikami Konferencji swoimi spostrzeżeniami 
nt. hipoglikemii oraz metod jej zapobiegania.

O hipoglikemii mówimy, gdy stężenie glukozy 
we krwi spada poniżej 70mg/dl (jest to tzw. nie-
docukrzenie). Mogą towarzyszyć temu objawy: 
neurowegetatywne – „wilczy głód”, obfite poty, 
kołatanie serca, bladość, drżenie mięśniowe; 
neurologiczne – osłabienie odruchów, zaburzenia 
czucia i/lub widzenia, senność (w skrajnych przy-
padkach śpiączka); psychiatryczne – zmienność 
nastrojów, stany depresyjne, halucynacje.

Hipoglikemia jest najczęstszym powikłaniem 
cukrzycy. Występuje niezależnie od typu cukrzy-
cy, sposobu jej leczenia, ilości i częstotliwości 
podawanych leków oraz stopnia wyrównania cu-
krzycy. Niedocukrzenie skutecznie obniża jakość 
życia chorego, a w niektórych przypadkach może 
doprowadzić do jego zgonu (szacuje się, że ⅟⅟⅟ 
zgonów wśród diabetyków ma związek z epizo-
dem hipoglikemii). Niestety, często chory nie za-
uważa objawów i występuje tzw. nieświadomość 
hipoglikemii – pacjent adoptuje się do pewnych 
dolegliwości. W tej sytuacji pomocne są osoby z 
jego najbliższego otoczenia, które często „widzą 
więcej” i dzięki ich spostrzeżeniom można w porę 
przeciwdziałać hipoglikemii np. poprzez spożycie 
dodatkowych węglowodanów.

Diabetycy są szczególnie narażeni na wystą-
pienie hipoglikemii podczas aktywności fizycznej, 
która obniża stężenie glukozy we krwi. Dlatego 
jej poziom należy mierzyć przed, w trakcie i po 
wysiłku. Na wszelki wypadek zawsze warto mieć 
przy sobie dodatkowe węglowodany, np. sok w 
kartoniku. W razie konieczności ich spożycia, na-
leży odczekać 15 minut i ponownie sprawdzić po-
ziom glukozy we krwi.

Systematyczna kontrola cukru daje nam wie-
dzę o cukrzycy i pozwala na odpowiedni dobór 
metody leczenia. Nie byłoby to możliwe gdyby 
służący do tego sprzęt był niedokładny, co pod-
kreślała przedstawicielka firmy Roche Diabetes 
Care, Pani Katarzyna Moor.

Dobry glukometr powinien być przede wszyst-

kim dokładny, prosty w obsłudze i poręczny, a 
cena pasków testowych nie powinna być zbyt 
wysoka, jednak najważniejsza jest dokładność 
pomiaru. Standardy dokładności analitycznej wy-
znacza norma ISO 15197:2013, wg której 95% 
wyników powinno mieścić się w granicy błędu 
+/- 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/
dl. Przy założeniu, że przeciętny pacjent doko-
nuje ok. 1095 pomiarów w roku, błędny wynik 
może dać tyko jeden pomiar w tygodniu. Jest to 
niezwykle ważne, gdyż od wyniku pomiaru zależy 
ilość insuliny, którą chory musi przyjąć, a zbyt 
mała/duża dawka może doprowadzić do hipogli-
kemii/hiperglikemii.

W dalszej części wykładu omówione zostały 
systemy glukometrów Accu-Check Performa.

Nie od dziś wiadomo, iż najlepsze efekty przy-
nosi edukacja poprzez zabawę, dlatego uczest-
nicy Konferencji mogli obejrzeć sztukę „Wywiad 
z cukrzycą” autorstwa Pani Magdaleny Baranow-
skiej. W roli cukrzycy wystąpiła Pani Marta Han-
derska, a w „ofiarę cukrzycy” wcielił się Pan An-
drzej Kozłowski.

Sztuka w zabawny sposób przekazała zgro-
madzonym podstawowe informacje nt. cukrzycy, 
podsumowując ją trafnym morałem, iż jeśli cu-
krzyca do kogoś się „doczepi”, to nie można jej 
uciec, bo w końcu i tak nas dogoni.

Po spektaklu nastąpiła krótka przerwa, a na-
stępnie lekarze oraz pielęgniarki i położne uczest-
niczyli w warsztatach przeznaczonych dla danej 
grupy zawodowej.

Pierwsze zajęcia dla pielęgniarek i położnych 
pt. „Podróż drogą samokontroli” miały charakter 
praktyczny i zostały  poprowadzone przez Panią 
Barbarę Mikołajec (Centrum Medyczne, Rybnik) 
oraz Panią Martę Leśnik (Miedziowe Centrum 
Zdrowia, Lubin) i Panią Marię Nowak (Zespół Za-
kładów Opieki Zdrowotnej, Ostrów Wielkopolski).

Barbara Mikołajec wyjaśniła czym jest sa-
mokontrola w cukrzycy - zespół czynności, któ-
re każdy chory musi podejmować, by skutecz-
nie kontrolować chorobę – i przyznała, iż dopiero 
uczestnicząc w warsztatach nt. samokontroli zro-
zumiała, jakim jest ona wyzwaniem. Wspomnia-
ła też, że w przeszłości, gdy nie było glukome-
trów, chory mógł dokonać pomiaru cukru tylko 
w laboratorium i to raz na 2 miesiące (!) przy 
okazji wizyty u diabetologa. Nigdy nie mógł być 
pewnym czy dożyje następnego dnia, a całe jego 
życie obwarowane było znakami zakazów. Stąd 
też, śmiało można powiedzieć, że największym 
osiągnięciem diabetologii jest udostępnienie glu-
kometrów. Niestety, pacjenci często zaniedbują 
kontrolę glikemii, dlatego ważne jest, by uświa-
damiać im korzyści płynące z regularnych pomia-
rów, przy czym podkreśliła, by uczyć ich tego, co 
jest im potrzebne na chwilę obecną, bez zbędnej 
nadgorliwości. Dzięki temu życie pacjentów nie 
będzie musiało upływać w strachu o każdy kolej-
ny dzień.

Po wprowadzeniu do tematu, pokazany został 
film instruktażowy z zakresu obsługi glukometru, 
a następnie miały miejsce zajęcia praktyczne, w 
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których wszyscy chętnie uczestniczyli.
Kolejnym istotnym tematem, poruszonym 

przez Panią Marię Leśnik, był zespół stopy cu-
krzycowej. Jest to powikłanie cukrzycy, które po-
wstaje na skutek uszkodzenia naczyń krwiono-
śnych i które może doprowadzić do amputacji. 
Na zespół stopy cukrzycowej cierpi 5-10% dia-
betyków, a co 25 minut w Polsce jest wykonywa-
na amputacja stopy i niemal pewne jest, że po 
amputacji jednej ze stóp, druga również będzie 
musiała być amputowana w ciągu najbliższych 
3 lat. Zespół stopy cukrzycowej jest niezwykle 
trudny do wyleczenia, tym bardziej, że w Polsce 
istnieje zaledwie 5 (!) zajmujących się tym ze-
społów. Dlatego należy postawić na profilaktykę, 
a chory na cukrzycę powinien: wykonywać bada-
nie stóp oraz badanie w kierunku zaburzeń czucia 
i niedokrwienia raz na rok, regularnie wykonywać 
zbiegi podiatryczne, nosić odpowiednie (nie ob-
cisłe) obuwie i skarpety, a w razie konieczności 
– wkładki ortopedyczne, unikać moczenia stóp w 
wodzie, nie powinien używać pumeksów ani sto-
sować maści na odciski, a wszelkie zmiany i ska-
leczenia należy konsultować z lekarzem.

Druga część warsztatów została poprowa-
dzona przez Pana Ludwika Szewczyka (Poradnia 
Diabetologiczna dla Dzieci, Młodzieży i Doro-
słych NZOZ UROMED, Nowy Sącz) i Panią Mariolę 
Wzowczyk (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 
Legnica), którzy podzielili się swoimi spostrze-
żeniami w temacie „Przestrzeganie zaleceń do-
tyczących insulinoterapii, bariery z nimi związane 
oraz najczęściej popełniane błędy”.

Od pacjenta, u którego zdiagnozowano cu-
krzycę wymaga się nie tylko zmiany stylu życia, 
ale też nabycia szeregu umiejętności związanych 
z pomiarem i iniekcją insuliny. Celem leczenia jest 
dobre wyrównanie metaboliczne i utrzymywanie 
glikemii na odpowiednim poziomie, dlatego nale-
ży dobrze dobrać terapię, na którą wpływ mają: 
wiek pacjenta, masa ciała, stres, czas trwania 
choroby, aktywność fizyczna, dieta, przyjmowa-
ne leki itp. Każdy pacjent jest inny, ale większość 
z nich ma te same obawy i opory przed insulino-
terapią. Rolą pielęgniarki jest rozpoznanie tych 
obaw oraz skuteczna edukacja pacjenta, która 
pozwoli mu na pozbycie się niechęci do terapii. 
Na skuteczną edukację składa się m. in. ukaza-
nie zalet insulinoterapii (poprawa komfortu życia, 
uniknięcie powikłań), nauka obsługi wstrzykiwa-
cza insuliny (kluczową rolę odgrywają tu precyzja 
i cierpliwość), pomoc w doborze odpowiedniego 
sprzętu (wstrzykiwacz, igły i wkłady z insuliną 
muszą pochodzić od jednego producenta!), prze-
kazanie informacji nt. odpowiedniego miejsca 
wkłucia (brzuch, ramię, udo, pośladek – miejsce 
ukłucia należy zmieniać co 2 tygodnie), przecho-
wywania insuliny (zapasy insuliny można prze-
chowywać do 28 dni w temp. 2-8°C) oraz kwestii 
monitorowania glikemii. Należy pamiętać o tym, 
by wszystkie informacje przekazywać w sposób 
spokojny, bez pośpiechu i zbędnych opisów.

Ostatnią część warsztatów dla pielęgniarek i 
położnych dotyczącą piramidy żywienia w kon-
tekście potrzeb pacjenta diabetologicznego po-

prowadziły Pani Marzena Pacholska(Przedsię-
biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.) oraz Pani 
Anna Borysiuk (NZOZ Centrum DIAGMEDICA, 
Białystok). Proces leczenia każdego rodzaju cu-
krzycy wymaga odpowiednio dobranej diety oraz 
podejmowania wysiłku fizycznego przynajmniej 2 
razy w tygodniu.

Aktywność ruchowa daje wiele korzyści: 
wzmacnia motorykę mięśni, pozwala spalić nad-
miar glukozy, utrzymać prawidłową masę ciała 
itp., jednak zanim osoba, u której stwierdzono 
cukrzycę zacznie uprawiać sport, musi wspólnie z 
lekarzem ustalić jaki rodzaj aktywności ruchowej 
jest dla niej odpowiedni. Może to być np. spacer, 
jazda na rowerze, pływanie, taniec, czy joga itp. 
Niezależnie od dokonanego wyboru, należy pa-
miętać o tym, aby ćwiczyć 1-1,5 godz. po posiłku 
(nie na czczo!), zawsze mieć przy sobie glukometr 
oraz przekąskę bogatą w szybkowchłaniające się 
węglowodany, kontrolować glikemię, a ubranie i 
obuwie były wygodne. Nie należy również zapo-
minać o rozgrzewce i uzupełnianiu płynów.

Często zdarza się, że osoby starsze lub z ogra-
niczeniami ruchowymi nie są w stanie wykonać 
prostych czynności wymaganych w codziennym 
życiu, nie mówiąc już o większej aktywności fi-
zycznej, ale i dla tych pacjentów opracowano 
szereg ćwiczeń, które można wykonywać na sie-
dząco. Wystarczy, że poświęci się na nie po 10 
minut 2 razy w tygodniu.

Żadne ćwiczenia nie przyniosą jednak efektu 
bez odpowiednio zbilansowanej diety, która jest 
sprawą kluczową dla diabetyków. Dietę należy 
dostosować do płci i wieku pacjenta, masy cia-
ła, poziomu aktywności, chorób towarzyszących, 
indywidualnych preferencji żywieniowych oraz 
sytuacji materialnej. Jednak niezależnie od tego 
należy pamiętać o kilku zasadach: w ciągu dnia 
należy jeść 4 posiłki co 3-4 godziny – bez pomija-
nia śniadań!, dieta powinna uwzględniać wszyst-
kie składniki pokarmowe w odpowiednich propor-
cjach, natomiast spożycie cukru i soli powinno 
zostać ograniczone. Przy układaniu diety, przy-
najmniej z początku pacjent powinien skorzystać 
z pomocy diabetyka, by uniknąć błędów tj. np. 
nieregularne jedzenie, nieprawidłowy rozkład po-
siłków, złe proporcje pomiędzy poszczególnymi 
grupami produktów itd.

Od pacjenta wymaga się całkowitej zmiany 
dotychczasowego stylu życia. Na szczęście – 
zmienić można wszystko, o czym po zakończeniu 
części warsztatowej przekonywał Trener z Fun-
dacji AKSJOMAT Pan mgr Paweł Musiałow-
ski. Podkreślił, że niektóre zmiany warto prze-
prowadzić szybko, a niektóre powoli, jednak aby 
zmiana była skuteczna, czyli uzasadniona, trwała, 
opłacalna, przeprowadzona z myślą o wszystkich 
zainteresowanych i zgodna z założeniami, trzeba 
wszystko najpierw gruntownie przemyśleć. Aby 
zmiana była skuteczna, trzeba jej chcieć i zaan-
gażować się w jej dokonanie. Zmiany często nas 
przerażają, dlatego trzeba mieć odwagę, by ich 
dokonać i pozostać konsekwentnym w jej realiza-
cji. Nie uda się to, jeśli nie posiada się odpowied-
niej motywacji (wizji tego, co będzie po zmianie) 
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i wyznaczonego celu, który będzie się chciało 
osiągnąć. Nie oznacza to, że  ze wszystkim trze-
ba się mierzyć samemu – osoby najbliższe mogą 
nie tylko pomóc, ale też podsunąć nowe pomysły, 
jednakże pod warunkiem, że poda się im powód 
zmiany, wyjaśni się go, jasno określi się kolejne 
kroki planu działań i wyznaczy się cel. 

Jak można zauważyć, zarówno osobie doko-
nującej zmiany i jej otoczeniu potrzebny jest 
konkretny cel, do którego będzie się dążyć, dla-
tego wyznaczając go, trzeba pamiętać by był 
on: szczegółowy (prosty, zwięzły, namacalny), 
mierzalny (w określonych wartościach/liczbach), 
ambitny (wyzwanie dostosowane do własnych 
możliwości), realistyczny (osiągalny), terminowy 
(określony w czasie), pod kontrolą i pozytywny. 
Metodę tą określamy mianem SMART UP! (od 
pierwszych liter angielskich odpowiedników tych 
słów).

Zmiany nigdy nie są łatwe, szczególnie, gdy 
zmusza nas do nich choroba, dlatego rolą spe-
cjalistów jest pomoc pacjentom w przemyśleniu 
wszystkiego „na chłodno”, znalezienia silnego 
źródła motywacji i wyznaczeniu „sprytnego celu” 
oraz byciu konsekwentnym. Warto posłuchać 
propozycji pacjenta – w końcu nikt nie zna go tak 
dobrze, jak on sam. Każda zmiana jest możliwa 
do przeprowadzenia, ale musi się ona „zacząć w 
głowie”.

Bywają sytuacje, w których zmiany trzeba 
przeprowadzić natychmiastowo. Jednym z takich 
przypadków jest wykrycie u kobiety cukrzycy cią-
żowej, czyli hiperglikemii  po raz pierwszy roz-
poznanej w trakcie ciąży. Wówczas, od szeregu 
podjętych decyzji zależy życie i zdrowie nie jed-
nej, ale dwóch osób – matki i dziecka. O nowym 
spojrzeniu na to schorzenie opowiedziały lic. po-
łożna Pani Renata Urbanek (NZOZ „JUDY-
TA”, Skierniewice) oraz Pani mgr Anna Chi-
tryń (SPSK nr 4, Lublin).

Czynnikami ryzyka ciąży cukrzycowej są: oty-
łość, uwarunkowania genetyczne, wcześniejsze 
ciąże cukrzycowe, ciąża pow. 35 r. ż. Niestety, 
często ciąża cukrzycowa rozwija się bezobjawo-
wo, czasem występują dolegliwości tj. często-
mocz, zmęczenie, przybieranie na wadze, napady 
głodu, co może zostać uznane za rzecz natural-
ną w okresie ciąży. Nieleczenie choroby jaką jest 
ciąża cukrzycowa może doprowadzić do infekcji 
nerek i dróg moczowych, a nawet spowodować 
wady rozwojowe płodu lub poronienie. Dlatego 
tak ważne jest, aby kobiety ciężarne zadbały o 
właściwą dietę (6 posiłków dziennie; odpowied-
nio dobrane i zbilansowane produkty) i umiarko-
waną aktywność fizyczną, np. spacery, pływanie, 
aqua aerobic itp. Stanowczo zabrania się nato-
miast sportów walki, siłowych lub grupowych.

Kobiety oczekujące potomstwa muszą czuć 
wsparcie ze strony położnych (stanowiących źró-
dło informacji o ciąży oraz udzielających prak-
tycznych wskazówek) oraz pielęgniarek (uczą-
cych ich samokontroli). Muszą być one spokojne, 
cierpliwe, zmotywowane i konsekwentne  w pod-
jętym wysiłku. Dzięki temu, ich dzieci przyjdą na 
świat całe i zdrowe.

Ostatni wykład wygłosiła Pani Beata Ste-
panow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Dia-
betologicznej. Opowiedziała jakie działania są 
podejmowane przez SED, by poszerzyć wiedzę 
społeczeństwa nt. cukrzycy, podkreślając, że aby 
dotrzeć do dużej ilości osób  w różnym wieku i z 
różnych środowisk, warto wyjść poza schematy. 
Stąd też zapoczątkowany został szereg inicja-
tyw tj. DIABETEATR, DiabeDance (promowanie 
aktywności fizycznej jako sposobu na walkę z 
cukrzycą), Menu Diabetyka (strona internetowa 
z informacjami nt. cukrzycy, diety cukrzycowej 
oraz przepisami na smaczne dania z uwzględnie-
niem potrzeb diabetyków), czy „Sztuka żywienia” 
(mieszkańcy 50 miast zostali zabrani do sklepów, 
gdzie uczyli się wybierania odpowiednich pro-
duktów itp.). Ponadto SED kształci edukatorów 
ds. diabetologii, których w chwili obecnej jest w 
Polsce ok. 4000, a niebawem powstanie „Mapa 
aktywnych edukatorów”, by pacjenci wiedzieli, 
gdzie szukać pomocy. Stowarzyszenie próbuje 
też wdrożyć nowe standardy i doprowadzić do 
zmiany istniejących przepisów np. do wydzie-
lenia świadczenia edukacyjnego jako odrębnej 
procedury realizowanej przez Edukatora, lub do 
powstania Poradni Edukacji Diabetologicznej. 
Wszystko to ma na celu pomoc i poprawę jakości 
życia osób chorych na cukrzycę.

Cukrzyca – jak każda choroba – narzuca na 
chorych pewne ograniczenia, ale w przeciwień-
stwie do innych dolegliwości, pacjent jest w sta-
nie w znacznym stopniu wpływać na jej przebieg. 
Wymaga to dużego zaangażowania i skupienia 
oraz samokontroli, ale w żadnym razie cukrzyca 
nie oznacza konieczności rezygnacji z normalne-
go życia. Mimo to, wiadomość o chorobie, może 
przerazić, dlatego tak istotne jest wsparcie ze 
strony pracowników ochrony zdrowia, w szcze-
gólności pielęgniarek i położnych. To od ich podej-
ścia zależy, jak szybko chory upora się z diagnozą 
i znajdzie w sobie motywację do „opanowania” 
cukrzycy. Zespół ds. pielęgniarstwa diabetolo-
gicznego działający przy OIPiP w Katowicach 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Edukacji Dia-
betologicznej, czynnie uczestnicząc w jego dzia-
łaniach. Ich pracę można określić mianem niemal 
syzyfowej, bo wciąż wzrasta liczba zachorowań 
na cukrzycę, ale wyraźnie widać jak bardzo zale-
ży im na zdrowiu każdego pacjenta. I za to nale-
ży im się ogromny szacunek i wdzięczność.

Relacja z konferencji
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Uśmiech dziecka jest bezcenny
Joanna Gruca

Asystent Biura OIPIP w Katowicach

O tym jak ważne jest zdrowie wie każdy z nas. Bardzo prosto wyraził to poeta Jan 
Kochanowski oddając istotę rzeczy już w pierwszych słowach swojej fraszki pt. „Na 
zdrowie”: „Szlachetne zdrowie,/Nikt się nie dowie,/Jako smakujesz,/Aż się zepsu-
jesz.” Skutki „zepsucia zdrowia” najmocniej odczuwają osoby, które choroba zmusza 
do długotrwałego pobytu w szpitalu, a w szczególności dotyczy najmłodszych pacjen-
tów. Długie miesiące spędzone poza domem i ograniczenia związane z chorobą są dla 
nich wyjątkowo dotkliwe w okresie Świąt. Na szczęście nie brakuje ludzi, którzy goto-
wi są poświęcić swój wolny czas organizując różnego rodzaju wydarzenia, które mają 
na celu jedno – wywołanie uśmiechu na twarzy małych pacjentów.

 Do osób tych należą pracownicy Gór-
nośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. 
Jana Pawła II w Katowicach, a w szcze-
gólności Pani Beata Wojciechowska-Mu-
sik (Specjalista ds. promocji i kontaktów z 
mediami), Pan Bartosz Krawczyński (Peł-
nomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa 
i Ochrony Informacji Niejawnych) oraz 
Pan Wojciech Gumułka (rzecznik praso-
wy). Dzięki ich staraniom 6 grudnia do 
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 
zawitała gromada Mikołajów!

Ten niezwykły dzień rozpoczął się od Mszy 
Świętej odprawionej w Kaplicy Aniołów Stró-
żów przez metropolitę katowickiego arcy-
biskupa Wiktora Skworca. Jego Ekscelencja 
nie tylko wygłosił piękną homilię, ale też pobło-
gosławił wszystkich pacjentów Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka uczestniczących we 
Mszy. Następnie udał się na Oddziały Onkologii, 
Hematologii i Chemioterapii oraz Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, gdzie spotkał się z mały-
mi pacjentami, ich rodzinami oraz personelem 
medycznym. Arcybiskup dla wszystkich znalazł 
chwilę czasu i ciepłe słowo oraz wyraził szcze-
gólną wdzięczność dla pracowników Centrum, 
którzy każdego dnia dbają, by ich podopieczni 
jak najszybciej wrócili do zdrowia. 

W tym samym czasie do szpitalnych porad-
ni zawitał Miś Zdrowuś – maskotka szpitala, 

tym razem w odsłonie mikołajkowej. Miś sta-
nowił nie lada atrakcję dla dzieci, których wi-
zyta u lekarza niefortunnie przypadła na dzień 
6 grudnia, szczególnie że Zdrowuś dla każdego 
miał drobny upominek, tj. maskotka, puzzle, 
jojo, mini gry itp. 

Ogromne poruszenie wśród pacjentów (oraz 
wśród ich rodzin i pracowników Centrum) wy-
wołało pojawienie się przed budynkiem czte-
rech wspaniałych aut marki Ferrari oraz 
dwóch samochodów marki Maserati. Niestety, 
mali pacjenci mogli podziwiać pojazdy tylko z 
okien szpitala, jednak aby im to wynagrodzić, 
przedstawiciele salonu Ferrari – ponad dziesię-
cioro Mikołajów, Śnieżynek i Elfów, przywieźli 
ze sobą górę prezentów, które następnie roz-

Relacja z konferencji
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niesione zostały na wszystkie oddziały Górno-
śląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Trzeba 
przyznać, że w roli pomocników Mikołajów do-
skonale spisały się pielęgniarki, które zadbały 
o to, by wizyta Mikołaja nie ominęła żadnego z 
ich podopiecznych. 

Przedstawiciele Ferrari wręczyli również 
nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego, 
którego tematem był wymarzony samochód 
wyścigowy. Laureaci (po opuszczeniu Cen-
trum) będą mogli nacieszyć się przejażdżką  
samochodem Ferrari.

Kolejnymi Mikołajami zostali wolontariusze 
Fundacji Stonoga, którzy wręczyli upominki 
pacjentom Oddziału Laryngologii oraz Kardio-
logii Dziecięcej. Towarzyszył im Miś Zdrowuś, a 
mali pacjenci przybijali z nim piątki, recytowali 
wierszyki, śpiewali piosenki oraz pozowali do 
zdjęć. 

Późnym popołudniem do Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka przybyła z upomin-
kami grupa kibiców drużyny K.S. Ruch Cho-
rzów, która nie tylko wręczyła dzieciom pre-
zenty, ale też podzieliła się z nimi swoją wiedzą 
na temat piłki nożnej i historii klubu.

Ostatnią z atrakcji tego pełnego wrażeń 
dnia, była wizyta strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej Żarki, którzy z nieukrywaną 
radością wcielili się w role pomocników Świę-
tego Mikołaja i wraz z nim rozdawali dzieciom 
świąteczne paczki. Mali pacjenci szczególnie 
zachwyceni byli maskotką misia-strażaka.

Nie da się ukryć, że całej imprezie towa-
rzyszyła spora dawka emocji, jednak szerokie 
uśmiechy na dziecięcych twarzach były najlep-
szą nagrodą dla wszystkich, którzy poświęcili 
swój czas i energię na jej organizację. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłości Mikołaj – ku uciesze 
najmłodszych -  zawita do jeszcze większej ilo-
ści placówek.

Relacja z konferencji

XII Ogólnopolska  Konferencja „Sterylizacja” 
IV edycja Podmiot leczniczy-perspektywa przyszłości

 
Konferencja odbędzie się 07.04.2017 o godz.9:00-14:30, 

Siemianowice Śląskie ul. Olimpijska 4 Hotel Vacanza

I sesja  „Sterylizacja” - Wystąpienia pracowników naukowych  Politechniki Ślą-
skiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, eksperta STO-
MOZ, MZ oraz kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych.

II sesja  „Nowości produktowe w branży medycznej”-wystąpienia partnerów me-
rytorycznych.

III sesja  „Działania edukacyjne w pielęgniarstwie” -wystąpienia doktorantek SUM 
w Katowicach oraz liderów PTP

 
 
Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać do dnia 31.03.2017r. na adres

 e-mail; izba@izbapiel.katowice.pl

Szczegółowe informacje na temat konferencji uzyskacie Państwo  
pod nr telefonu: 32/209-04-15
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KOPERNIK 2016

W dniach 18-19 listopada 2016 Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy OIPiP 
w Katowicach z przewodniczącą Beatą Tomsza, miał zaszczyt brać udział w X Ogólno-
polskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2016”, która odbyła się w Łodzi 
w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja od lat cieszy się niemalejącą 
popularnością w środowisku medycznym. Pro-
gram nawiązywał do aktualnych zmian oraz 
edukacji w medycynie ratunkowej oraz postę-
powania przedszpitalnego z pacjentem. Konfe-
rencja miała charakter interdyscyplinarny, jej 
uczestnikami byli zarówno pracownicy nauko-
wi i praktycy – lekarze, pielęgniarki, ratownicy 
medyczni oraz studenci.

Wkład inauguracyjny „Miejsce edukacji wy-
tycznych ERC 2015” wygłosił prof. Jerzy Robert 
Ładny Krajowy konsultant ds. ratownictwa me-
dycznego.

Sesje wykładowe zarówno w pierwszym jak 
i drugim dniu konferencji obfitowały w wiele 
różnorodnych tematów związanych z medycy-
ną ratunkową.

Poszczególne sesje naukowe dotyczyły na-
stępujących problemów:
SESJA 1 – Co nowego w edukacji w medycy-
nie ratunkowej?
1. Realizacja w praktyce wytycznych Europej-

skiej Rady Resuscytacji w zakresie stosowa-
nia leków p/płytkowych w karetkach pogo-
towia. – Piotr Adamski

2. Obecność rodziny przy resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej –  dr n. o zd. Patryk 
Rzońca

3. Niedokrwienny udar mózgu – co nowego? – 
dr n. med. Bożena Adamkiewicz

SESJA 2 – Zaburzenia psychiczne i problemy 
psychologiczne  w ratownictwie medycznym
1. SPIKES w Ratownictwie Medycznym – Paweł 

Rasmus
2. Rola psychologa w jednostkach ratownictwa 

medycznego. Wsparcie psychologiczne na 
podstawie doświadczeń Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego – Anna Zielenkiewicz, 
Martyna Tworkowska

3. Interwencja psychologiczna w zdarzeniach 
masowych – Martyna Tworkowska, Anna 
Zielenkiewicz

SESJA 3 – Problematyka kardiologiczna w SOR
1. Autoresuscytacja w ankiecie uczestni-

ków konferencji „Kopernik 2016” – dr n. 
med. Dariusz Timler,  prof. Dorota Zyśko

2. Utrata świadomości w Izbie Przyjęć lub SOR 
– prof. Dorota Zyśko

3. Postępowanie z pacjentem z kardiower-
terem-defibrylatorem (ICD) w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym – dr n. med.  
Przemysław Gworys

4. Powikłania leczenia przeciwkrzepliwego – co 
możemy zrobić? – prof. Grzegorz Piotrowski

SESJA 4 – Technologie w służbie edukacji i le-
czenia

1. USG w pomocy przedszpitalnej – prof.  
Waldemar Machała

2. Miejsce USG w resuscytacji – Tomasz  
Górecki

3. Telehealth utilization in the Emergency De-
partment – dr Nicole Piela

4. Remont czy reorganizacja SOR? – Jacek 
Gwoździewicz

SESJA 5- Edukacja a obrażenia wielonarządo-
we.

1. Methemoglobinemia  – dr n. med. Krzysztof 
Chmiela

2. Dostęp naczyniowy a obrażenia wielonarzą-
dowe w SOR – Leszek Zwolakiewicz

3. Pourazowe przedszpitalne unieruchomienie 
kręgosłupa. Deska i kołnierz w świetle naj-
nowszych doniesień – Szymon Zuber

4. Zatrzymanie krążenia spowodowane ura-
zem – i co dalej? Postępowanie w świetle 
Wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resu-
scytacji –  dr n. med. Grzegorz Cebula

5. Nieprawidłowości  drenażu klatki piersiowej 
– dr Szymon Wcisło

SESJA 6  Wybrane elementy organizacji ra-
townictwa przedszpitalnego i szpitalnego.

1. Katastrofa budowlana w Chorzowie w 2006 
roku z perspektywy 10 lat – prof. Krystyn 
Sosada

2. Zabezpieczenie medyczne biegów w Polsce. 
Analiza doświadczeń własnych na podsta-
wie zabezpieczeń biegów na dystansach:  
10 km, półmaratonów, maratonów i ul-
tramaratonów. – Jacek Szyzdek, Robert  
Sowiński i Krzysztof Tyburczy

3. Symulacja medyczna w Medycynie Ratunko-
wej – dr Maria Bartczak

4. SWD PRM – System Wspomagania Dowo-
dzenia – na jakim etapie jesteśmy obecnie? 
–  Klaudiusz Nadolny

5. Ostra niewydolność serca – prof. Jacek Gajek
6. Doświadczenie w nauczaniu ratownictwa 

medycznego na Katedrze Medycyny Ratun-
kowej Państwowego Uniwersytetu Medycz-
nego w Tarnopolu – prof. Roman Lyakhowicz

SESJA 1 – Problematyka terroryzmu w medy-
cynie ratunkowej

Relacja z konferencji
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1. Przygotowanie merytoryczne i emocjonalne 
studentów kierunku lekarskiego i ratownic-
twa medycznego do udzielania pomocy w 
sytuacji zagrożenia aktywnym strzelcem. 
Badanie ankietowe. – Paweł Panieński

2. Fenomen paniki i psychologia tłumu. – 
dr Paweł Rasmus

3. Specyfika działań ZRM w aktach terroru 
–  Przemysław Guła

SESJA 2 – Problematyka zabezpieczenia dróg 
oddechowych

1. Specyfika zabezpieczenia dróg oddechowych 
u osób otyłych – prof. Tomasz Gaszyński

2. Wpływ stosowania maski tlenowej na war-
tość etCO2 i częstości oddechu w zależności 
od przepływu O2 –dr Ignacy Baumberg

3. Zabezpieczenia dróg oddechowych u dzieci 
– prof. Wojciech Krajewski

4. Intubacja przedszpitalna – konieczna czy 
niebezpieczna? – dr Marzena Wojewódzka-
-Żeleźniakowicz

SESJA 3 Toksykologia w praktyce

1. Aktualne zasady diagnostyki i terapii zatruć 
grzybami –Magdalena Łukasik-Głębocka, 
Eryk Matuszkiewicz, Michał Szemień

2. Zagrożenia toksykologiczne w domu i na 
polu – na podstawie toksykologicznych kon-
sultacji telefonicznych. –Eryk Matuszkie-
wicz, Magdalena Łukasik-Głębocka, Michał 
Szemień

3. Aktualne postępowanie w zatruciu związ-
kami fosfoorganicznymi u dorosłych i dzie-
ci. – Michał Szemień, Magdalena Łukasik 
-Głębocka, Eryk Matuszkiewicz

SESJA MŁODYCH LEKARZY

1. Point of care ultrasound in fluid resuscitation 
– Morgan Oakland – Thomas Jefferson Uni-
versity Hospital(Philadelphia, USA)

2. Sedacja i leczenie bólu z zastosowaniem Ke-
taminy – Dorota Rutkowska – Katedra Me-
dycyny Ratunkowej i Katastrof, Collegium 
Medicum UMK w Bydgoszczy

3. Trauma scan kiedy, jak i czy warto? – Robert 
Bożek – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

4. Zastosowanie Propofolu w migrenowych bó-
lach głowy – Ewelina Kolańska– Klinika Me-
dycyny Ratunkowej Szpital Uniwersytecki nr 
1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

5. Wewnątrzszpitalne algorytmy – czy uspraw-
nią pracę w twoim SOR? – Janusz Sprin-
ger – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. 
o. (Gdańsk)

6. FOUR Score – alternatywa dla GCS – Łukasz 
Kumor – Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

SESJA Varia

1. Pozycjonowanie miejsca wezwania HEMS 
przy pomocy świec dymnych? – Piotr  
Karpiński, Bartosz Zagajewski

2. Komunikacja osób niepełnosprawnych z CPR 
– Leszek Marzec

3. Bezpieczna płynoterapia – schemat postę-
powania przy wyborze odpowiedniego płynu 
– Paweł Węgrzyn

4. Organizacja systemu ratownictwa medycz-
nego i pogotowia ratunkowego w obwodzie 
winnickim (struktura, problemy i perspekty-
wy rozwoju), – Nadia Marusiak – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia, 
Winnicka Obwodowa Administracja Pań-
stwowa

5. „Czy rozszerzenie uprawnień ratowników 
medycznych jest zagrożeniem?” – Adam 
Stępka, Włodzimierz Janiszewski

6. „Jakość analizy EKG w zespołach podstawo-
wych” – Adam Stępka

7. Wpływ stosowania maski tlenowej na war-
tość etCO2 i częstości oddechu w zależności 
od przepływu O2 –dr Ignacy Baumberg.

Każdej sesji towarzyszyło duże zaintereso-
wane i znakomita atmosfera, ożywione dys-
kusje przenosiły się w przerwach obrad z sali 
wykładowej do kuluarów. Pomimo bardzo in-
tensywnego planu zajęć aula wykładowa była 
pełna.

Wspaniałe uzupełnienie wykładów stanowiły 
interesujące warsztaty tematyczne, które od-
były się w piątek 18 listopada w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika  
w Łodzi, podczas których pod okiem instrukto-
rów uczestnicy mieli okazję do zdobycia wiedzy, 
umiejętności, wymiany własnych doświadczeń 
i zapoznania się z nowoczesnym sprzętem uży-
wanym w ratownictwie medycznym.

Konferencji towarzyszyła wystawa z licz-
ną prezentacją firm medycznych, najnowszej 
technologii stosowanej w medycynie oraz wy-
dawnictw medycznych.

Spotkanie towarzyskie, które odbyło się 
po obradach w pierwszym dniu konferencji w 
klubie Abracadabra Da Club, było okazją do 
nawiązania nowych kontaktów towarzyskich,  
a także sprzyjało i przyczyniło się do zacieśnie-
nia grona osób zainteresowanych medycyną 
ratunkową.

Dr n. med Dariusz Timler jako główny orga-
nizator planuje zorganizowanie kolejnej konfe-
rencji naukowo-szkoleniowej jesienią 2017, na 
którą już teraz zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych.

Izabela Siuda

Relacja z konferencji
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Profilaktyka i pielęgnowanie odleżyn

Jolanta Dyla 
 mgr pielęgniarstwa, Specjalista pielęgniarstwa  

neurologicznego - Górnośląskie Centrum  
Rehabilitacji ,,Repty” Przewodnicząca  

Zespołu ds. pielęgniarstwa neurologicznego

Odleżyny to odwieczny problem medyczny, doniesienia o tego typu zmianach występują 
już w starożytnym piśmiennictwie. 

Problem może dotyczyć osób starszych jak i młodych. Są powikłaniami występującymi  
u osób chorych na schorzenia podstawowe, długotrwale unieruchomionych.

Zaliczane są do grupy ran stanowiących ogromne wyzwanie dla osób zajmujących się 
ich leczeniem, występowanie ich wiąże się z ogromnym obciążeniem dla pacjentów, ich 
bliskich.

Profilaktyka przeciwodleżynowa u cho-
rych długotrwale unieruchomionych

Lata doświadczenia zawodowego, pielęgno-
wania chorych długotrwale unieruchomionych 
wskazują, że najskuteczniejszą metodą walki  
z odleżynami jest zapobieganie ich powstaniu, 
czyli profilaktyka.

Pierwszym etapem działań profilaktycznych 
jest rozpoznanie pacjentów narażonych na ryzy-
ko powstania odleżyn. Każdy pacjent przyjęty na 
oddział lub pod opiekę pielęgniarską w domu, po-
winien być oceniony przez pielęgniarkę pod ką-
tem ryzyka powstania odleżyn. Już podczas zbie-
rania wywiadu z pacjentem (opiekunem, rodziną) 
pielęgniarka ocenia stopień ryzyka, określa czyn-
niki ryzyka, a u osób długotrwale przebywających  
w łóżku, na wózku, niesamodzielnych ocenia 
czynniki zwiększające ryzyko rozwoju odleżyn. 

Zagrożenie należy ustalić u wszystkich nowo-
przyjętych pacjentów objętych opieką pielęgniar-
ską, pacjentów narażonych z powodu chorób neu-
rologicznych, chorób metabolicznych, zabiegów 
operacyjnych, czy przyjmowania leków (cytosta-
tyki, przeciw bólowe, przeciw zapalne, zwiotcza-
jące mięśnie), czyli czynników zwiększających 
ryzyko odleżyn chorych, u których stan zdrowia 
uległ pogorszeniu w trakcie hospitalizacji.

Ocena powinna być systematyczna, prowadzo-
na przynajmniej raz na dobę. Całościowa ocena 
czynników ryzyka pomaga w identyfikacji pacjen-
tów, u których ryzyko powstania odleżyny jest 
zwiększone, a to pozwala na zaplanowanie dzia-
łania dostosowanego indywidualnie do każdego 
chorego. W celu ułatwienia oceny zagrożenia po-
wstały skale ryzyka – skale punktowe, które są 
matematycznym modelem oceny pacjenta a rów-
nież narzędziem oceniającym skuteczność i po-
stęp wdrożonych działań. 

Najczęściej do oceny używamy skale Norton, 
Douglas, Waterlow. 

Zasady w profilaktyce przeciwodleży-
nowej, których należy bezwzględnie prze-
strzegać to:
1.Identyfikacja chorych z grupy ryzyka (ocena 

ryzyka powstania odleżyn, określenie przyczyn 

ich powstania, występujących czynników ryzy-
ka, pomagają nam w tym opracowane skale).

2.Rozpoznawanie i unikanie istniejących czynni-
ków ryzyka.

3.Ochrona narażonej skóry przed skutkami dzia-
łania zewnętrznych sił mechanicznych (ucisk, 
tarcie).

4.Poprawa wytrzymałości skóry na ucisk.
5.Edukacja chorych narażonych, a nie tylko tych 

z istniejącymi odleżynami.

Codzienna profilaktyka odleżyn prowadzona 
jest przez pielęgniarki oraz pozostałych członków 
zespołu terapeutycznego (opiekunowie medycz-
ni, fizjoterapeuci), którzy sprawują opiekę nad 
chorym niepełnosprawnym, długotrwale unieru-
chomionym.
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Utrzymanie ciała chorego w czystości 
Pielęgnowanie skóry rozpoczynamy od syste-

matycznej obserwacji skóry podczas wykonywa-
nia codziennych zabiegów higienicznych tj. my-
cie, kąpiel, zmiana ułożenia chorego. 

Dbałość o stan skóry u chorych, pielęgniarki 
utrzymują stosując wiele czynności higienicz-
nych, począwszy od wykonywania toalety cia-
ła porannej, wieczornej (mycie/kąpiel), wodą  
o temperaturze 37-39°C, środkami nienarusza-
jącymi neutralnego ph skóry, które nie powodują 
podrażnień, uczuleń. Po myciu skórę dokładnie 
osuszamy, pamiętając o powierzchniach skóry 
w okolicach fałdów (pod piersiami, pachami, po-
między pośladkami, podbrzuszem).

Na suchą skórę nakładamy środki o działaniu 
pielęgnacyjnym, antybakteryjnym, uelastycznia-
jącym oraz wzmacniającym skórę (w zależności 
od rodzaju i stanu skóry). Po myciu i osusze-
niu skóry możemy zastosować delikatny masaż, 
uwypukloną dłonią miejsc narażonych na ucisk 
(omijaj wyniosłości kostne), w celu pobudzenia 
ukrwienia skóry. W czasie masażu, nie rozciera-
my gwałtownie ciała pacjenta, ponieważ tarcie 
może uszkodzić skórę i głębiej położone tkanki. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem w pielęgno-
waniu pacjentów zagrożonych odleżynami jest 
łóżko pacjenta, dostęp do pielęgnowanego pa-
cjenta powinien być z każdej strony, pościel w 
łóżku powinna być bawełniana, niekrochmalona, 
prześcieradło, podkłady dokładnie naciągnięte, 
bez okruszek i fałdów, unikamy układania chorego 
na szwach, guzikach, należy pamiętać o codzien-
nym ścieleniu łóżka chorego.

 Zmiana ułożenia chorego w łóżku jest pod-
stawą zapobiegania odleżynom, jest bardzo waż-
na dla pacjentów długotrwale unieruchomionych. 
Przy zmianie pozycji chorego nie pociągamy za 
jego skórę, unikamy tarcia skóry o podłoże, po-
nieważ mogą powstać mikrourazy. Chorego prze-
nosimy na ślizgach lub na bawełnianym podkła-
dzie. Ułożenie chorego zmieniamy, co 1-3 godzin. 

 Stosując właściwą technikę przemieszczania 
chorego, obracania, zmniejszamy uszkodzenia 
skóry wywołane siłami tarcia i naciągania. 

Ważne w pielęgnowaniu chorych jest odciąże-
nie miejscowe ciała chorego, należy zawsze od-
ciążać równomiernie jak największą powierzchnię. 

Korzystnym rozwiązaniem w zapobieganiu 
odleżynom jest stosowanie materacy zmiennoci-
śnieniowych.

Materace należy dobierać indywidualnie dla każ-
dego pacjenta w zależności od jego stanu, przewi-
dywanego okresu korzystania, stopnia ryzyka roz-
woju odleżyny, stopnia istniejącej odleżyny. 

Zalety materacy zmiennociśnieniowych:
• zwiększają ukrwienie części ciała uciska-

nych w czasie leżenia
• zmniejszają ból spoczynkowy mięśni
• skutecznie zapobiegają powstaniu odleżyn
• polepszają ogólne samopoczucie chorego

• skracają czas leczenia odleżyn
• zmniejszają koszt leczenia odleżyn
• materace powinny być stosowane od pierw-

szej chwili unieruchomienia chorego, aby 
•  nie dopuścić do powikłań i konieczności le-

czenia odleżyn
• pozwalają na wydłużenie czasu pomiędzy 

czynnością odwracania chorych (ważne  
u chorych cierpiących z powodu bólu, jaki 
występuje podczas zmiany pozycji, pacjenci 

•  terminalni).
 Pielęgnowanie i leczenie odleżyn
 U pacjentów, u których profilaktyka przeciw-

odleżynowa nie przyniosła oczekiwanych skutków 
lub odleżyny powstały wcześniej, konieczne jest 
zastosowanie nowoczesnego sposobu ich lecze-
nia. Leczenie odleżyn jest procesem długotrwa-
łym i bardzo trudnym. Od personelu pielęgniar-
skiego wymaga opracowania planu opieki jego 

PC 30® V PŁYN

Jak dbać o chorego w domu?
ŁÓŻKO CHOREGO

Stosuj bawełnianą bieliznę pościelową
Codziennie ściel łóżko 
Stosuj udogodnienia, np. materace przeciwodleżynowe oraz zabiegi
poprawiające ukrwienie
Zmieniaj pozycję pacjenta min. co 2-3 h
Układaj chorego na obu bokach, plecach, brzuchu

UTRZYMANIE CIAŁA CHOREGO W CZYSTOŚCI
Codziennie myj chorego (temperatura 37-40°C)
Stosuj delikatne, mało pieniące się środki, np. PC 30 balsam 
Dokładnie osuszaj i wietrz skórę
Kontroluj systematyczność wypróżnień (polecamy czopki przeciw 
zaparciom Eva/qu®)

OCHRONA SKÓRY
3 x dziennie, na umytą i osuszoną skórę stosuj niewielką ilość płynu
PC 30V – lekko rozsmaruj płyn w miejscach narażonych na powstawa-
nie odleżyn i pozostaw do wchłonięcia
Unikaj tarcia skóry o pościel czy bieliznę
Zwróć uwagę aby chory nie leżał na szwach czy guzikach
Unikaj masowania wyniosłości kostnych

ODŻYWIANIE 
Podawaj lekkostrawne posiłki bogate w błonnik, białko, witaminy
Posiłki podawaj regularnie w małych ilościach (4-5 x dziennie)
Zapewniaj dużą ilość płynów do picia

Łatwy i oszczędny 
w dozowaniu

Szybko się wchłania

Nie zatyka porów

Umożliwia stałą kontrolę skóry

• ekonomiczne opakowanie• 
• miesiąc kuracji!•

•wzmacnia • pielęgnuje• 
•działa antybakteryjnie•

PC 30 bloczek_2 pant  05-12-13  14:12  Page 2
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monitorowania a w razie konieczności wprowa-
dzania zmian w terapii.

Czynniki sprzyjające powstaniu odleżyn:
• Zły stan ogólny chorego, wiek i stan umy-

słowy
• Typ budowy ciała (wyniszczenie, otyłość)
• Stan skóry pacjenta (wypryski, alergie, in-

fekcje skóry)
• Zaburzenia odżywiania (niedobory białkowe, 

witaminowe)
• Zaburzenia gospodarki wodno elektrolitowej
• Unieruchomienie i brak aktywności spowo-

dowanej chorobą
• Stany przebiegające z wysoką temperaturą
• Zaburzenia neurologiczne (uszkodzenie 

rdzenia kręgowego, niedowłady, porażenia, 
•  zaburzenia czucia)
• Niewyrównane choroby metaboliczne
• Zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie 

moczu i stolca)
• Działanie sił ścinających i tarcia
• Zawilgocenie skóry (mocz, pot, mokra po-

ściel)
• Błędy w pielęgnacji (niewłaściwe przemiesz-

czanie chorego, podciąganie zamiast 
•  unoszenia i obracania, narażenie skóry na 

rozciąganie i tarcie)
• Nieregularna zmiana pozycji
• Brak sprzętu przeciwodleżynowego (mate-

racy)
• Stosowanie unieruchomień (barierki, pasy, 

gips)
• Źle dobrane ubranie, obuwie zaopatrzenie 

ortopedyczne ( zbyt obcisłe, wykonane z 
•  materiałów syntetycznych)

• Nieodpowiednia pościel (krochmalona, po-
fałdowana)

• Nikotynizm, alkoholizm, leki ( przeciwbólo-
we, uspakajające, chemioterapeutyki)

Miejsca najbardziej narażone na powstanie 
odleżyn to te części ciała, których elementy kost-
ne znajdują się w bezpośredniej bliskości skó-
ry. Około 70 % odleżyn powstaje poniżej pasa 
w okolicy miednicy, stawów biodrowych, okolicy 
krzyżowej, pięt, kostek bocznych goleni, guzów 
kulszowych, krętarzy kości udowych, boczna  
i przyśrodkowa powierzchnia kostek, kolan.

Odleżyna to uszkodzenie skóry i głębiej le-
żących tkanek, które powstaje w skutek dłu-
gotrwałego ucisku, tarcia, oraz sił poprzecz-
nie tnących lub kombinacji tych czynników.
Odleżyna – jest obszarem martwicy tkanek 

Pierwsze objawy powstania odleżyn: 
Zaczerwienienie skóry nieznikające po zwol-

nieniu ucisku, pęcherze naskórka, otarcie na-
skórka, niewielkie zgrubienie, obrzęk, ból 

Postępowanie z odleżyną przebiega w kilku 
etapach:
 Etap pierwszy 

• Ocena stopnia odleżyny dokonana przy 
użyciu odpowiedniej skali np. Enisa i Sar-
miento, Thorrance`a, Kolorowej, podział 
na stopnie zaawansowania wprowadzono 
w celu ujednolicenia obserwacji, leczenia, 
ułatwia to porozumienie między lekarzami, 
pielęgniarkami zajmujących się leczeniem 
odleżyny

• Określenie lokalizacji odleżyny
• Pomiar wielkości (należy zmierzyć długość, 

szerokość, głębokość lub objętość rany)
• Ocena wysięku, jego charakteru i ilości 

(ropny, białkowy, krwisty)
• Ocena dna rany ( obecność martwicy, ziar-

niny, połączeń ze stawami, ścięgnami 
•  kośćmi)
• Ocena bólu (np.skala VAS)
• Ocena otaczającej skóry ( obecność mace-

racji, infekcji)
• Ocena brzegów rany ( ocena obecności  

i rozległość ewentualnych kieszeni, tuneli)
• Odróżnienie odleżyny od rany o innej etno-

logii (rana o podłożu nowotworowym).
Drugi etap.

• Właściwe leczenie ogólne – rozważenie 
wszelkich obciążeń zdrowotnych chorego 
w postaci chorób współistniejących, które 
mogą mieć negatywny wpływ na postęp  
w gojeniu rany ( cukrzyca, niedokrwistość, 
niedobiałczenie, niewydolność krążenia, 
obrzęk limfatyczny) należy podjąć próbę 
ich leczenia.

• Wyeliminowanie ucisku na zagrożony ob-
szar (wdrożenie działań profilaktycznych)

• Stała kontrola bólu 
• Niedopuszczenie do uszkodzenia ziarniny  

i nowo tworzącej się skóry
• Zapobieganie zakażeniom i ich leczenie
• Stosowanie antybiotyków w celu uniknięcia 

ogólnego zakażenia chorego
• Działania fizjoterapeuty mogą przyśpieszyć 

ziarninowanie i gojenie się rany na skutek 
•  zwiększenia dziennej aktywności, rehabi-

litacji ruchowej, biernej i czynnej rehabi-
litacji 

•  kończyn, drenażu limfatycznego, ćwiczeń 
w przypadku niewydolności krążenia i 

•  niewydolności oddechowej 
• Uzupełnienie niedoborów pokarmowych 

szczególnie białka, witamin i 
•  mikroelementów

 Piśmiennictwo u autorki
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Dyżury Okręgowego Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 roku pełnić będzie dyżury: 

w 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:

       
Terminy dyżurów:

5.01.2017 r. 4.05.2017 r 7.09.2017 r

26.01.2017 r. 25.05.2017 r 28.09.2017 r

2.02.2017 r. 1.06.2017 r 5.10.2017 r. 

23.02.2017 r 22.06.2017 r 26.10.2017 r

2.03.2017 r. 6.07.2017 r 2.11.2017 r

23.03.2017 r. 27.07.2017 r. 23.11.2017 r 

6.04.2017 r. 3.08.2017 r. 7.12.2017 r

27.04.2017 r 24.08.2017 r 28.12.2017 r. 

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej 

mgr Aleksandra Liszka 

Dyżury Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w 2017 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodni-
cząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury co 
drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:  
    

10.01.2017 09.05.2017 12.09.2017

24.01.2017 23.05.2017 26.09.2017

07.02.2017 06.06.2017 10.10.2017

21.02.2017 20.06.2017 24.10.2017

07.03.2017 04.07.2017 07.11.2017

21.03.2017 18.07.2017 21.11.2017

04.04.2017 01.08.2017 05.12.2017

18.04.2017 29.08.2017 12.12.2017

 Z poważaniem:
Przewodnicząca

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

mgr Barbara Gardyjas
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kondo l e n c j e

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

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy  
naszą Drogą Koleżankę, serdeczną i ciepłą 

Pielęgniarkę Małgorzatę Karpiel.
Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim składają  

Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki, Położne  
i współpracownicy Wielospecjalistycznego  

Szpitala Powiatowego S.S. w Tarnowskich Górach

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Z ogromnym bólem i głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Emerytowanej Pielęgniarki Oddziałowej  Marii Sosny.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Z Rodziną i bliskimi łączymy się w tych trudnych  

i bolesnych dla Nich chwilach
Naczelna Pielęgniarka wraz z Zespołem Pielęgniar-

skim oraz Dyrekcja Szpitala i Pracownicy
Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr K. Czumy

Wyrazy współczucia mgr Danucie Rudzkiej – Cesarz  
z powodu śmierci Mamy,  

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Oddziałowe  
wraz z całym Zespołem Pielęgniarskim  

SPSK-M SUM w Katowicach

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Żadne słowa czy myśl nie odzwierciedlą tego, co przeżywasz.

Koleżance Danucie Rudzkiej-Cesarz  
łącząc się w smutku i żalu  z powodu śmierci Mamy  

kondolencje składają koleżanki i koledzy  
z  Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

przy SPSK-M SUM w Katowicach

„Choć czas nas rozdzieli, serca nasze na zawsze są połączone…”
Łącząc się w smutku, wyrazy głębokiego żalu 

 i szczerego współczucia z powodu odejścia kochanej Mamy
Koleżance Danucie Rudzkiej-Cesarz

składają Przewodnicząca oraz Członkowie Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

„Pamięć jest największą miłością…”
Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia z powodu 
odejścia ukochanego Taty Koleżance Barbarze Gardyjas 

łącząc się w bólu składają Przewodnicząca oraz Członkowie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Koleżance Mari Urbańskiej- Grzegorzek
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci Mamy składają  
Przewodnicząca i członkowie Zespołu 

 ds. pielęgniarstwa operacyjnego

„Mimo, że odchodzą w sercach naszych pozostają na zawsze”
Koleżance Mari Urbańskiej- Grzegorzek

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Mamy składają koleżanki i koledzy z  

Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
przy SPSK-M SUM w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy   
Koleżance Grażynie Pałasz

składają koleżanki z Przychodni Nr.13,  
SP ZLA „Moja Przychodnia” w Katowicach

„Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać...”
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
dla Koleżanki Małgorzaty Szubert

 składają Pielęgniarki i Położne  ZLO Jaworzno

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Łącząc się w smutku, wyrazy głębokiego żalu 

 i szczerego współczucia z powodu odejścia kochanej Mamy
Koleżance Grażynie Franek składają  

Przewodnicząca oraz Członkowie Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Helenie Dajczak  
z powodu śmierci Mamy składa  

Przełożona Pielęgniarek wraz z wszystkimi pielęgniarkami  
Gliwickiego Centrum Medycznego 

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego żalu i bólu,  jesteśmy z Tobą 
Naszej Koleżance i Przyjaciółce  Grażynie Franek

wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci  Mamy

składa Zarząd i Członkowie
 Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział  w Katowicach
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„Im droższy człowiek 
tym większy ból, lecz wolą Boga jest rozstanie,
 Ale nadzieją w smutku jest dusz naszych spotkanie”

Drogiej Koleżance Danusi Rudzkiej 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy
składają Maria Żalińska i koleżanki z Jaworzna

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki  
Barbary Kowalek z powodu śmierci Mamy

składają Naczelna Pielęgniarka, Zespół Pielęgniarski  
Oddziału Psychiatrii III Centrum Psychiatrii w Katowicach

Naszej Koleżance Sylwi Gęsikowskiej   
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składa Przełożona Pielęgniarek wraz  
z wszystkimi pielęgniarkami Kliniki

Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia  
Środowiskowego w Sosnowcu

kondo l e n c j e

Koleżance Elżbiecie Kozak-Kusz  
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy  

składa personel Oddziału Neurologii WSS nr 4 w Bytomiu
Oddziału Neurologii WSS nr 4 w Bytomiu

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 
Pielęgniarce Beacie Smardzewskiej składają 

Koleżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

Koleżance Iwonie Styrn 
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża  

składa personel Oddziału Neurologii WSS nr 4 w Bytomiu

 Łączymy się z Tobą w bólu i smutku.
W trudnych chwilach sercem jesteśmy z Tobą.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
naszej Koleżance Brygidzie Sedlak składają  

Pielęgniarka Naczelna, oddziałowa, pielęgniarki  
operacyjne oraz współpracownicy z Bloku Operacyjnego  

GCZD    Katowice – Ligota

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

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
z powodu śmierci Męża

Koleżance Aleksandrze Kopczyńskiej
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z personelem  

Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4  
w Sosnowcu oraz Pełnomocnik 

„Człowiek nie rodzi się żeby umrzeć.
Człowiek umiera, aby żyć”

Niech te słowa będą pociechą i ukojeniem  dla  
naszej Koleżanki Basi Dąbek po śmierci Mamy.

Wyrazy szczerego współczucia składa
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

oraz cały Zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej,  
Endokrynologicznej i Onkologicznej

    Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Wobec ogromnej straty, która dosięgła Pani Rodzinę,  
niełatwo znaleźć słowa pociechy. Tylko czas może 

złagodzić ból, który obecnie Pani przeżywa. 
Dorocie Łobodzińskiej

Pielęgniarce oddziałowej Oddziału Reumatologii
z powodu śmierci ukochanej Mamy  wyrazy najszczerszego  

współczucia składają Pielęgniarka Naczelna oraz pielęgniarki  
oddziałowe  Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,  
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane „ 

Wiadomość o śmierci Mamy wstrząsnęła nami,  
współczujemy szczerze i przesyłamy wyrazy  

głębokiego żalu naszej Koleżance i Przełożonej  
Medycyny Szkolnej Barbarze Weiss  

 pielęgniarki i higienistki Medycyny Szkolnej  
z S.P.Z.L.A „ Moja Przychodnia” Katowice

W trudnych chwilach łączymy się z Tobą  
w bólu i smutku, sercem jesteśmy z Tobą.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu nagłej śmierci Syna
Koleżance Katarzynie Olszak składają
Pielęgniarka koordynująca oraz położne  

Oddziału Ginekologii Zachowawczej
Oddziału Klinicznego Ginekologii Położnictwa i Ginekologii 

Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

„Im droższy człowiek tym większy ból, 
lecz wolą Boga jest rozstanie,
ale nadzieją w smutku jest dusz naszych spotkanie”

Koleżance położnej Małgorzacie Głowackiej 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy
składają położne i pielęgniarki  ZlO Jaworzna



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 31

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

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

       Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego        
     Organizator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 19     www.jckziu.edu.pl    tel: 32 772 37 80; kom: 797 907 612

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne
na kursy specjalistyczne / kwalifikacyjne / szkolenie specjalizacyjne:

Kursy specjalistyczne:  nabór trwa                          W przygotowaniu:
  Kursy specjalistyczne: 

 

  Kursy kwalifikacyjne:

 Specjalizacja:

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
dla pielęgniarek i położnych

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE 
W PIELĘGNIARSTWIE
 dla pielęgniarek i położnych

OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH
dla pielęgniarek

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 
dla pielęgniarek

ORDYNOWANIE LEKÓW
I WYPISYWANIE RECEPT cz. I i II

dla pielęgniarek i położnych 

WYKONANIE I 
INTERPRETACJA ZAPISU 

ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
dla pielęgniarek i położnych

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-
ODDECHOWA 

dla pielęgniarek i położnych

JĘZYK  MIGOWY  
dla pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA 
NAUCZANIA I WYCHOWANIA

dla pielęgniarek


