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Kalendarium planowanych wydarzeń 
listopad - grudzień 2017

07 listopada Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej
09 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego
09 listopada Posiedzenie Komisji Kształcenia

10 listopada
Konferencja „Wykorzystanie homeopatii i refl ekso-
logii w praktyce zawodowej położnej” zorganizowa-
na przez Zespół ds. Położnych .

13 listopada Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

14 listopada

Warsztaty zorganizowane przez Zespół ds. Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego oraz fi rmę medyczną 
Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. „Jakość 
wyrobów medycznych w świetle obowiązujących 
wymagań prawnych”

14 listopada Spotkanie Zespołu ds. położnych
16 listopada Posiedzenie ORPIP w Katowicach

16 listopada
IX Ogólnopolska Konferencja „Pielęgniarstwo 
w kardiologii” zorganizowana przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa kardiologicznego.

16-18 listopada
VII krajowa konferencja naukowo-szkoleniowa „So-
lidarni ze zdrowiem przez szczepienia” zorganizo-
wana przez Polskie Towarzystwo Wakcynologii

20 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych 
w sterylizacji

21 listopada Spotkanie Zespołu ds. organizacji i za-
rządzania w pielęgniarstwie

21 listopada I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej

24-25 listopada V Małopolska Konferencja dla Położnych „Położna 
2017”

24 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychia-
trycznego

27 listopada XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa

28 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicz-
nego

28 listopada Posiedzenie Komisji Socjalnej

29 listopada Spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego i ba-
dań naukowych w pielęgniarstwie

30 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego

30 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego

06 grudnia Sotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach
07 grudnia Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach
07 grudnia Posiedzenie Komisji Kształcenia

8-9 grudnia
I Ogólnopolski Kongres „Współpraca położnej 
z ginekologiem – partnerstwo dla dobra naszych 
pacjentek”

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetolo-
gicznego

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych 
w sterylizacji

12 grudnia Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania 
w pielęgniarstwie

13-14 grudnia Po siedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych

14 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

14 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjne-
go

19 grudnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

27 grudnia Spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego i ba-
dań naukowych w pielęgniarstwie
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Jesienny „misz-masz”

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Zapewne wszyscy odczuwają już wpływ jesieni na nasze codzienne życie: dni są coraz 
krótsze, noce zimne, a pogoda co rusz zaskakuje nas swoją zmiennością. Widok kogoś 
ubranego w zimową kurtkę obok osoby w koszulce z krótkim rękawem jest obecnie 

rzeczą najzupełniej normalną... I choć długie jesienne wieczory nastrajają przede wszystkim do 
pozostania w domowych pieleszach, to ostatni kwartał roku – jak to zwykle bywa – obfi tuje w liczne 
wydarzenia i spotkania wymagające pełnej uwagi i mobilizacji w działaniu. Ten stan rzeczy nie ominął 
również samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych (do którego należy KAŻDA pielęgniarka 
i położna w Polsce) w tym Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W dalszym ciągu, dużo emocji budzi Ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych. W poprzednim numerze „Naszych Spraw” zamieszczony został 
obszerny artykuł dotyczący w/w Ustawy, natomiast na stronie internetowej OIPiP  w Katowicach 
znajdą Państwo stanowisko Ministra Zdrowia traktujące o realizacji rzeczonej Ustawy.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliły również Przewodnicząca ORPiP w Ka-
towicach Pani Anna Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Maria Grabowska pod-
czas spotkania Pełnomocników ORPiP w Katowicach, które miało miejsce 21 września 2017r. 
Podczas spotkania podana została data XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, który wyznaczono na 26 marca 2018 roku, omówiona została również kwestia wy-
korzystania przez Pełnomocników środków fi nansowych z Funduszu Integracyjnego przed koń-
cem bieżącego roku oraz przypomniane zostały przepisy dotyczące powoływania/odwoływania 
Pełnomocników oraz rezygnacji z tej funkcji.

Warto wspomnieć o interpretacji prawnej, otrzymanej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych, która dotyczyła rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Wątpliwości budził zapis art. 12 
ust. 1 pkt 2. W świetle obowiązującego prawa komisja może dopuścić do postępowania, złożone 
w postaci kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifi kacje zawodowe wymagane do zajmowa-
nia danego stanowiska poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, a kandydaci 
na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, kserokopie doku-
mentu potwierdzające to prawo. Rzeczona interpretacja również została zamieszczona na stronie 
internetowej Izby.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, minione kilka tygodni było dla wszystkich niezwykle 
pracowite – zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zakończenie sezonu urlopowego, z którego 
zapewne powrócili już ostatni wczasowicze. Ponadto, dla wielu Członków Izby początek paździer-
nika oznacza również konieczność podjęcia dodatkowego wysiłku związanego z inauguracją roku 
akademickiego na wyższych uczelniach.

Z dumą można stwierdzić, że pielęgniarki i położne realizują ustawowy obowiązek i sukce-
sywnie poszerzają swoją wiedzę i podnoszą kwalifi kacje, nie tylko na studiach licencjackich, 
magisterskich czy podyplomowych, ale też na kursach kwalifi kacyjnych, specjalistycznych, do-
kształcających czy w ramach specjalizacji. Warto wspomnieć, że OIPiP w Katowicach jest w trak-
cie przyjmowania wniosków (za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia) na specja-
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lizację „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka” organizowaną bezpłatnie przez 
Izbę. Wnioski należy składać do 31 października br., natomiast planowany termin egzaminu 
i rozpoczęcia specjalizacji to 30 listopada br.

Jednym z bardzo efektywnych, jak i popularnych sposobów zdobywania wiedzy jest uczestnic-
two w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach i warsztatach. O tym, jak chętnie środowisko 
pielęgniarsko-położnicze bierze w nich udział, może świadczyć niemal natychmiastowy brak wol-
nych miejsc i możliwości zgłoszenia swojego uczestnictwa.

W ostatnim czasie jedną z największych konferencji o zasięgu międzynarodowym, kierowaną 
przede wszystkim do pielęgniarek i położnych, była Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pie-
lęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” zorganizowana w Warszawie przez NIPiP w dniach 
9-10 października br. Uczestnicy Konferencji mogli wziąć udział w sumie w ośmiu sesjach do-
tyczących m. in. zmian systemowych w pielęgniarstwie, standardów praktyki klinicznej w pie-
lęgniarstwie, zarządzania opieką zdrowotną, profi laktyki współczesnych uzależnień, kształcenia 
pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej, komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie 
i in., podczas których swoim doświadczeniem dzielili się wybitni polscy wykładowcy, którzy swoją 
ścieżkę zawodową związali z ochroną zdrowia.

Szereg szkoleń, konferencji i warsztatów przeprowadzanych jest również przez Członków 
OIPiP w Katowicach skupionych w Zespołach działających przy ORPiP w Katowicach. W samym 
tylko listopadzie odbędą się m.in. bezpłatny 2-dniowy kurs dla pielęgniarek i położnych z zakre-
su obsługi i pielęgnacji portu naczyniowego (8-9 listopada), IV Moduł Warsztatów Praktycznych 
„Jakość wyrobów medycznych w świetle obowiązujących wymagań prawnych” (na który w dniu 
14 listopada zapraszają Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego oraz fi rma medyczna Lohman-
n&Rauscher Polska Sp. z o.o.), a 16 listopada będzie miała miejsce IX Ogólnopolska Konferencja 
„Pielęgniarka w kardiologii”, której organizatorem jest Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologiczne-
go. Dokładne informacje na temat bieżących wydarzeń znajdą Państwo na stronie internetowej 
Okręgowej Izby.

Za tym, iż wśród pielęgniarek i położnych panuje – można by rzec - „głód wiedzy” przemawia 
również fakt, iż podmioty lecznicze w dalszym ciągu zgłaszają zapotrzebowanie na szkolenie 
kadry pielęgniarsko-położniczej z zakresu odpowiedzialności zawodowej, dokumentacji medycz-
nej oraz ochrony danych osobowych. Szkolenie to jest standardowym, bezpłatnym szkoleniem 
przeprowadzanym przez  OIPiP w Katowicach, podczas którego w/w tematy przybliżają uczest-
nikom Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Pani Anna Janik, Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani 
Maria Grabowska, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pani Aleksandra Liszka (lub 
jeden z Zastępców Okręgowego Rzecznika) oraz mecenas Kinga Rudnik. Ma to na celu nie tylko 
przybliżenie środowisku obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim prewencję zdarzeń 
niepożądanych oraz zwiększenie świadomości kadry pielęgniarsko-położniczej na temat zarówno 
jej praw, jak i obowiązków oraz czynności niezbędnych, których należyte wykonanie zapewni jej 
ochronę w przypadku ewentualnych zarzutów czy roszczeń pacjentów.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wydarzenia – minione, jak i te, które dopiero nastą-
pią – nie można nie zauważyć, iż bieżący czas to dla samorządu pielęgniarek i położnych „gorący 
okres”, wymagający od nich dużej mobilizacji i nakładów energii. I choć pogoda bywa czasami 
niezwykle kapryśna i zniechęcająca do wszelkiego działania, można być pewnym, iż Członkowie 
OIPiP w Katowicach doskonale poradzą sobie ze wszystkimi wyzwaniami.
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7 września Jubileusz 55-lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu; uczestnictwo Przewodniczą-
cej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

8 września
Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Zdrowia „Promocja zdrowia podsta-
wą zdrowia publicznego”; uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii 
Grabowskiej

8 września
Debata Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia „Nowa Karta pracowników służ-
by zdrowia”; uczestnictwo Wiceprzewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Beaty 
Ochockiej

8 września XII Jesienne Warsztaty Szkoleniowe dla Pielęgniarek Opieki Paliatywnej; uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

8-9 września III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna im. ks. Dutkiewicza „Opieka zintegrowana 
- hospicyjne drogowskazy”

8-10 września Sympozjum I Uniwersyteckie Dni Onkologiczne i XIV Usteckie Dni Onkologiczne 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

13-14 września
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Gra-
bowskiej oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP  Iwony Borchulskiej

14 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

15 września III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kadra Zarządzająca jako ważny element 
w strukturach opieki zdrowotnej”

16 września XII Polskie Dni Naczyniowe; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik

16 września uroczyste obchody Święta Lekarza Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

19 września III Moduł warsztatów praktycznych „Standard bezpieczeństwa zdefi niowany w normie 
PN EN 13795 – właściwości i parametry wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

21 września Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach

22 września IV edycji konferencji pod hasłem „Cukrzyca dziś – wielofunkcyjne wyzwanie”; 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

24 września Centralne Obchody Światowego Dnia Serca, uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik

24 października Konferencja „Transplantacja narządów w służbie człowiekowi”

26 września Posiedzenie Komisji Socjalnej

28 września Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

29 września XV Konferencja naukowo-szkoleniową na temat „Żywienie enteralne i parenteral-
ne”; uczestnictwo Sekretarza ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

29 września V Jubileuszowa edycja konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”

29-30 września
Jubileuszowa Konferencja 60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz XVIII 
Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wybroczy; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik

30 września
-1 października XI Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni „Naturalnie Położna” 
5 października Posiedzenie Komisji ds. kształcenia

5-6 października Samorządowe Forum Zdrowia, uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

6 października Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Medycznej w So-
snowcu; uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

6 października Obchody Śląskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego; uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

6 października VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Pielęgniarek i Położnych 
„Ginekologia i położnictwo we współczesnym pielęgniarstwie operacyjnym”

6 października Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Ka-
towicach; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

9-10 października

Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”; uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Wiceprzewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Iwony Borchulskiej, Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani 
Marii Grabowskiej, Skarbnika ORPiP w Katowicach Pani Czesławy Brylak-Kozdraś, 
Dyrektor Biura OIPiP w Katowicach Pani Jadwigi Zasuń, Przewodniczącej OKR Pani 
Agaty Stącel i Kierownika Działu Kształcenia Pani Hanny Dobrowolskiej.

12 października Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

Kalendarium wydarzeń wrzesień-październik 2017
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16 października
Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Katowicach w Urzędzie Miasta Katowice; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik

17 października
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 – Wyższa Szkoła Planowania Strate-
gicznego w Dąbrowie Górniczej, uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik

18  października
VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw; uczestnictwo Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach 
Pani Marii Grabowskiej

18 października
Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego; uczest-
nictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

19 października 15-lecie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; uczestnictwo  Sekretarz 
ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

19-20 października „Rola Pielęgniarki ,Położnej W Respektowaniu Praw Pacjenta Rola Kadry Kierowni-
czej W Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych”

24 października Posiedzenie Komisji Socjalnej

Konkursy wrzesień - październik 2017r

Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny  nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii     Jolanta Pytraczyk 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedyczno-Urazowego  Barbara Tomczyk

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii 
z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej  Karina Ferdyn

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej    Małgorzata Matysiak

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Naczyniowej 
i Ogólnej    Agnieszka Kin

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  i Bloku Otolaryngologii    Alina Gurbiel

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Zakaźnych 
z Pododdziałem Skórno-Wenerologiczny    Mariola Zamora
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego    Małgorzata Adamczyk
Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału Okulistycznego   Małgorzata  Szota

SP Szpital Kliniczny nr 7 GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Urszula Niemiec
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Elektrokardiologii Małgorzata Freihoefer

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii, 
Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Bożena Dwulit
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Transplantacyjnego, 
z Pododdziałem Mukowiscydozy, z  pododdziałem Chirurgii 
Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc Alina Kliczka 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii i Angiologii  Beata Botor
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii C Katarzyna Noga- Wujda

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

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji
w dniu 31 sierpnia 2017 roku

Rozpoczęcie: godz. 15:00

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszo-
nych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do 
porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:

2.1. Podjęcie 39 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (7A, 
32P).

2.2. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (2A, 7P).

2.3. Podjęcie 12 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (5A, 7P).

2.4. Podjęcie 20 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(20P).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pie-
lęgniarek i położnych.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:

3.1. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Kształ-
cenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie uznania 
odwołań od decyzji Komisji Kształcenia i przy-
znania refundacji kosztów kształcenia.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwa-
ły nr 326/2016/VII ORPiP z dnia 28.04.2016 
roku.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania 
kandydata na członka do składu Komisji Bio-
etycznej ŚUM w Katowicach.

3.4. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wy-
konywaniu zawodu pielęgniarki.

3.5. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Ze-
społu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania ko-
misji lekarskiej do oceny niezdolności do wyko-
nywania zawodu położnej.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa nr 73 (rezygnacja).

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Peł-
nomocników ORPiP w Katowicach VII kadencji.

3.10. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie 
Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.11. Podjecie uchwały w przedmiocie uchylenia 
uchwały w zakresie wpisu do Rejestru Podmio-
tów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe 
Pielęgniarek i Położnych.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu 
serwera oraz usługi wdrożenia nowego serwera 
i zasobów sieciowych w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa danych w OIPiP w Katowicach.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofi nansowanie 
konferencji pn. „Opieka długoterminowa – jej 
rola i znaczenie w społeczeństwie” organizowa-
nej przez Zespół ds. opieki długoterminowej.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad 
i trybu kompensacji wynagrodzenia przez orga-
ny samorządu pielęgniarek i położnych za czas 
zwolnień od pracy pracownika będącego człon-
kiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży 
i innych uzasadnionych wydatków poniesionych 
przez członka samorządu w związku z wykony-
waniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Po-
lityki Rachunkowości OIPiP w Katowicach.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
pożyczki na działalność gospodarczą.

3.17. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.18. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg (2 losowych, 4 chorobowych).

3.19. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany 
Uchwały Nr 589/2017/VII z dnia 13 lipca 
2017 r. w przedmiocie przyznania Funduszu 
Integracyjnego.

3.20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
Uchwały nr 453/2017/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 11 lipca 2017 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

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

3.22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Re-
gulaminu Wynagradzania.

3.23. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 
11 maja 2017 roku.

3.24. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie przyjęcia 
protokołów niestacjonarnych posiedzeń Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (18, 19, 29.05.2017, 11, 27, 28.07.2017, 
07, 11.08.2017).

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 8 września 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 niestacjonarne-
go posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych zawierające informację 
o ostatecznym terminie głosowania,

2  Projekty 28 uchwał Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych: 
1 Nr 787/2017/VII w przedmiocie wyrażenia 

zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. or-
ganizacji i zarządzania w pielęgniarstwie kon-
ferencji naukowo-szkoleniowej nt. „Kadra za-
rządzająca jako ważny element w strukturach 
opieki zdrowotnej”,

2 Nr 788/2017/VII w przedmiocie przyznania za-
pomogi chorobowej członkowi samorządu,

3 Nr 789/2017/VII w przedmiocie przyznania za-
pomóg chorobowych członkom samorządu,

4 Nr 790/2017/VII w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zapłatę faktury za udział Człon-
ków Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego 
w Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratun-
kowej Kopernik 2017,

5 Nr 791/2017/VII w przedmiocie udzielenia po-
mocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-
nego,

6 Nr 792/2017/VII w przedmiocie przyznania za-
pomogi pośmiertnej członkowi samorządu,

7 od Nr 793 do Nr 802/2017/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2017 roku w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniar-
ki i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach,

8 od Nr 803 do Nr 806/2017/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2017 roku w przedmiocie wydania 
zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach,

9 od Nr 807 do Nr 809/2017/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2017 roku w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

10 od Nr 810 do Nr 814/2017/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2017 roku w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach.

3  Kartę do głosowania zawierającą infor-
mację o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 8 września 2017 
roku stwierdzono oddanie 15 głosów „za” podję-
ciem ww. Uchwał.

WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 22 września 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 niestacjonar-

nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych zawierające informację 
o ostatecznym terminie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych: 
1 Uchwały Nr 815/2017/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 22 
września 2017 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia,

2 Uchwały Nr 816/2017/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
22 września 2017 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację 
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 22 września 
2017 roku stwierdzono oddanie 19 głosów „za” 
podjęciem ww. Uchwał. 

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 28 września 2017 roku

1 Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji 
oraz zaproszonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1 Podjęcie 20 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(6A, 14P).

2.2 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (7P).

2.3 Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do 
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rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(4A, 5P).

2.4 Podjęcie 12 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(2A, 10P).

2.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 783/2012 Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
3 października 2012 roku.

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie skierowania 

pielęgniarki/położnej na odbycie przeszkolenia 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat oraz powołania komisji egzamina-
cyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej.

3.2 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
pełnomocnika ORPiP w Katowicach VII kaden-
cji.

3.4 Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych.

3.5 Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany skła-
du osobowego zespołów działających przy 
ORPiP w Katowicach VII kadencji.

3.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.7 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 
Członkom Izby zapomóg losowych. 

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego 
w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” 
w Tarnowskich Górach.

3.9 Podjęcie 8 uchwał przedmiocie wyrażenia zgo-
dy na rozłożenie na raty spłaty zaległych skła-
dek członkowskich.

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. 
położnych oraz dofi nansowanie konferencji 
pn. „Wykorzystanie homeopatii i refl eksologii 
w praktyce zawodowej położnej”.

3.11 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa kardiologicznego oraz dofi nanso-
wanie konferencji pn. „Pielęgniarka w kardio-
logii”.

3.12 Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu ka-
lendarzy „Położna 2018”.

3.13 Podjęcie uchwały w przedmiocie wsparcia fi -
nansowego na wykonanie relikwiarza Czcigod-
nej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.

3.14 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

4.2 Wnioski z posiedzenia.

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 12 października 2017 roku

1 Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji oraz zaproszonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                             
w Katowicach.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(5P, 2A).

2.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (3P).

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

2.4 Podjęcie 12 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(12P).

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wytypowania 

przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.2 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu w re-
jestrze podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.3 Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

3.4 Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.6 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wyrażenia 
zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległych 
składek członkowskich.

3.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego oraz dofi nan-
sowanie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Ślą-
skiej w Korbielowie.

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów noclegów 11 członków Zespołu ds. 
ratownictwa medycznego uczestniczących 
w Ogólnopolskiej Konferencji Ratownictwa 
Medycznego Kopernik 2017 r.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zakup kalendarzy ściennych na rok 
2018.

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

4.2 Wnioski z posiedzenia.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Tajemnica zawodowa a składanie zeznań

adwokat Kinga Rudnik 

Nałożona ustawowo tajemnica zawodowa, tj. nieujawnianie informacji, o których 
uzyskano wiedzę w związku z wykonywaniem zawodu,  nakłada obowiązek zachowa-
nia tych informacji zawsze, chyba że zaistnieją sytuacje, kiedy prawo dopuszcza ich 
ujawnienie. W każdym w tajemnicy innym przypadku, tj. ujawnienia informacji obję-
tych tajemnicą zawodową wbrew przepisom prawnym, może grozić odpowiedzialność 
prawna. Wśród tajemnic zawodowych rozróżniamy tajemnice medyczne. Do tajemnic 
zawodowych medycznych należy tajemnica pielęgniarska i tajemnica położnicza. 

Zarówno przepisy ustawy o zawodzie pielę-
gniarki i położnej, jak i Kodeks Etyki Zawodowej 
Pielęgniarki i Położnej odnoszą się do tajemni-
cy zawodowej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej Pielęgniarka 
i położna są obowiązane do zachowania w tajem-
nicy informacji związanych z pacjentem, uzy-
skanych w związku z wykonywaniem zawodu.
Z kolei pkt I części szczegółowej Kodeksu Etyki 
Pielęgniarki  i Położnej stanowi: Pielęgniarkę/
położną obowiązuje zachowanie w tajemnicy 
wszystkich wiadomości o pacjencie i jego śro-
dowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych 
w związku z pełnieniem roli zawodowej. Wo-
bec tak wyraźnego uregulowania ustawowego 
oczywistym jest, iż pielęgniarka i położna nie 
może ujawniać informacji objętych tajemnicą 
zawodową – czyli przede wszystkim dotyczą-
cych stanu zdrowia pacjenta, aż nie uzyska 
zgody uprawnionej osoby lub nie zaistnieje sy-
tuacja z ustawy, która umożliwi jej ujawnienia 
takich informacji. Ważne jest także, aby pa-
miętać, iż tajemnica zawodowa „działa”  rów-
nież  po śmierci pacjenta, zmiany przez pie-
lęgniarkę i położną pracodawcy, czy miejsca 
pracy, przejścia przez pielęgniarkę i położną na 
emeryturę czy rentę. 

Zatem zasadą jest zakaz ujawniania infor-
macji objętych tajemnicą zawodową, chyba że 
przepisy prawa wyraźnie uchylą w konkretnej 
sytuacji ten zakaz. Jedna z sytuacji, kiedy moż-
liwe jest uchylenie zakazu ujawniania informa-
cji objętych tajemnicą zawodową, to składanie 
przez pielęgniarkę i położną zeznań, jako świa-
dek w postępowaniu. Pamiętać należy, iż świadek
(z wyjątkiem wskazanym w przepisach) nie 
może odmówić złożenia zeznań oraz odpowiedzi 
na pytanie organu go przesłuchującego. Doty-
czy to także pielęgniarki i położnej wezwanej na 
przesłuchanie w charakterze świadka. Z drugiej 
strony jednak, odpowiedzi  na pytania zadawane

w trakcie przesłuchania pielęgniarki i położnej, 
mogą wymagać podania informacji objętych 
tajemnicą zawodową. W tym momencie pie-
lęgniarka i położna spotyka się z dwoma re-
gulacjami prawnymi, z jednej strony zakazu 
(pod groźbą odpowiedzialności prawnej) od-
mowy złożenia zeznań lub odmowy odpowiedzi 
na pytanie, gdyż: Na każdej osobie wezwanej 
przez organ procesowy w charakterze świad-
ka ciąży bezwzględny obowiązek stawienia 
się w miejscu i czasie określonym przez or-
gan procesowy (art.177 § 1 kpk). A Na świad-
ka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który 
bez należytego usprawiedliwienia nie stawił 
się na wezwanie organu prowadzącego po-
stępowanie albo bez zezwolenia tego organu 
wydalił się z miejsca czynności przed jej za-
kończeniem, można nałożyć karę pieniężną 
w wysokości do 3000 złotych (art. 285 kpk).
Z drugiej strony przepisy wprowadzają zakaz 
(również pod groźbą odpowiedzialności praw-
nej)  ujawniania informacji objętych tajemnicą 
zawodową. 

W przypadku składania zeznań przez pielę-
gniarkę i położną, mamy do czynienia z dwoma 
sytuacjami.

Pierwsza -  to składanie zeznań w charak-
terze świadka przed organami Okręgowej lub 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, a dru-
ga -  to składanie zeznań przed  powszechny-
mi takimi, jak sąd karny, organami  prokura-
tura, policja. W zależności od tego jaki organ  
wezwie pielęgniarkę i położną w charakterze 
świadka, przepisy wprowadzą różne zasady 
prawne w zakresie ujawnienia tajemnicy za-
wodowej. Najważniejsze, aby pielęgniarka 
i położna sama posiadała wiedzę na temat 
tych procedur prawnych, czuła się bezpiecznie 
i pewnie w każdym przypadku, kiedy składa 
zeznania.
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Pierwsza sytuacja, to ta kiedy pielęgniarka 
i położna składa zeznania jako świadek przed 
organami utworzonymi w ramach organizacji 
samorządu zawodowego, czyli przesłuchanie 
przez rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej (Okręgowego lub Naczelnego) oraz prze-
słuchanie przez sąd pielęgniarek i położnych  
(Okręgowy lub Naczelny). Tutaj pielęgniar-
ka i położna z mocy ustawy jest zwolniona 
z obowiązku zachowania informacji w tajem-
nicy zawodowej. Zwalnia z tego obowiązku 
przepis art. 42 ust. 4 ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych: nie stanowi naru-
szenia tajemnicy zawodowej składanie przez  
pielęgniarkę i położną zeznań lub wyjaśnień
w trakcie postępowania w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej. Jest to bardzo jasna
i bezpieczna sytuacja dla świadka, na którym 
ciąży obowiązek tajemnicy zawodowej. W każ-
dym przypadku, kiedy pielęgniarkę i położną 
przesłuchują organy 
samorządu zawodowe-
go w ramach prowadzo-
nego postępowania w 
przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej, 
następuje zwolnienie
z tajemnicy zawodowej 
z mocy ustawy. 

Natomiast zupeł-
nie odmienna sytu-
acja ma miejsce, kiedy pielęgniarka i położ-
na składa zeznania jako świadek w ramach 
postępowań prowadzonych przez sąd karny 
i prokuraturę (tu również policję działającą 
na zlecenie prokuratury). W tym przypad-
ku wymagane jest zwolnienie pielęgniarki 
i położnej z tajemnicy zawodowej. Zwolnie-
nie to wydaje się na piśmie w postaci posta-
nowienia z uzasadnieniem oraz pouczeniem 
zwalnianego z tajemnicy zawodowej świadka
o możliwości odwołania się od tego postano-
wienia w terminie 7 dni od daty doręczenia. 
Nie wolno podczas składania zeznań ujawniać 
informacji objętych tajemnicą zawodową bez 
uprzedniego otrzymania postanowienia o zwol-
nieniu z tajemnicy zawodowej na piśmie oraz 
uprawomocnienia się tego postanowienia. Nie-
prawomocne postanowienie o zwolnieniu z ta-
jemnicy zawodowej, nie uprawnia pielęgniarki 
i położnej do złożenia zeznań, w tym frag-
mencie kiedy zostaną ujawnione informa-
cje objęte tajemnicą zawodową.  Stosownie 
bowiem do art. 266 § 1 Kodeksu karnego: 

Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjęte-
mu na siebie zobowiązaniu,  ujawnia lub wy-
korzystuje informację, z którą zapoznał się 
w związku z pełnioną funkcją,  wykonywaną 
pracą, działalnością publiczną, społeczną, go-
spodarczą lub naukową,  podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2. Dopiero prawomocne 
postanowienie zwalniające pielęgniarkę i po-
łożną z tajemnicy zawodowej zapewnia bez-
pieczeństwo prawne (tj. niepodleganie odpo-
wiedzialności prawnej z art. 266 § 1 Kodeksu 
karnego) podczas składania zeznań. Pamiętać 
należy, iż postanowienie o zwolnieniu z ta-
jemnicy zawodowej musi wymieniać z imienia
i nazwiska pielęgniarkę i położną, której dotyczy 
oraz zwolnienie z tajemnicy obowiązuje tylko
w postępowaniu, w którym zostało wydane. 
Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy za-
wodowej może wydać w postępowaniu wy-

jaśniającym pro-
kurator lub sąd, 
a w postępowaniu 
sądowym sąd. Prze-
pis art. 180 § 1 Ko-
deksu postępowania 
karnego mówi, iż: 
Osoby obowiąza-
ne do zachowania
w tajemnicy informa-
cji niejawnych o klau-

zuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub 
tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu 
lub funkcji mogą odmówić zeznań co do oko-
liczności, na które rozciąga się ten obowiązek, 
chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od 
obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli usta-
wy szczególne nie stanowią inaczej. 

Opisane wyżej zasady zwalniania z tajem-
nicy zawodowej, jak i procedura dotyczą osób 
wykonujących zawody pielęgniarki i położnej 
i nie mają zastosowania do wszystkich tajem-
nic zawodowych medycznych. Tajemnica za-
wodowa np. lekarza,  została bowiem odmien-
nie uregulowana. 

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postę-

powania karnego (Dz.U. 1997, Nr 89 poz. 555 
z poźn. zm)

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

3.  ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038)

Nie wolno podczas składania zeznań 
ujawniać informacji objętych tajemnicą 
zawodową bez uprzedniego otrzymania 
postanowienia o zwolnieniu z tajemni-
cy zawodowej na piśmie oraz uprawo-
mocnienia się tego postanowienia.
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK) 

 WARUNKIEM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI !!!

Jak już kilkakrotnie informowaliśmy, w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja 2017 roku zmianie ulega min. sys-
tem  składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji, a tym 
samym wnioski złożone do dnia 1 maja 2017 roku tracą swoją ważność. Aktualnie pielęgniarki 
i położne, które planują udział w jakimkolwiek kursie lub specjalizacji zobowiązane są do za-
łożenia konta w systemie SMK ( instrukcja dostępna na stronie internetowej Izby 
w zakładce Aktualności Działu Kształcenia).

Z uwagi na ogłoszoną zmianę siatki wyna-
gradzania pielęgniarek i położnych spotyka-
my się z licznymi zapytaniami  o specjalizacje 
organizowane przez Izbę. Aktualnie zakoń-
czyliśmy 5 dziedzin specjalizacji, a w czerw-
cu bieżącego roku otwarte zostały dwie nowe 
dziedziny fi nansowane ze środków własnych 
Izby ( składek)     pielęgniarstwo internistyczne 
( dla pielęgniarek)  oraz pielęgniarstwo gineko-
logiczno – położnicze ( dla położnych). 

W listopadzie planujemy również otwarcie 
bezpłatnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek ( termin składania wniosków 
w systemie SMK mija w dniu 31 październi-
ka 2017 roku). Ponadto w związku z ogłoszo-
nym przez Ministerstwo Zdrowia przetargiem 
na specjalizacje, złożyliśmy ofertę na wszyst-
kie 12 dziedzin specjalizacji zaproponowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia dla województwa 
śląskiego. 29 sierpnia 2017 roku nastąpiło 
otwarcie złożonych ofert. Po tym terminie na-
stępuje ocena ofert, później ogłoszenie wyni-
ków, na które nadal oczekujemy.  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach każdorazowo przystępuje do przetar-
gów na wszystkie specjalizacje. Przygotowując 
ofertę do przetargu podajemy realną cenę za

 1 uczestnika szkolenia. Warto również za-
znaczyć, że uczestnicy specjalizacji orga-
nizowanych przez Izbę nie ponoszą żad-
nych dodatkowych opłat z tytułu udziału 
w szkoleniu, ponadto otrzymują materiały dy-
daktyczne w formie kilku  książek z wykazu 
literatury specjalistycznej. 

Planując dziedziny specjalizacji fi nansowa-
ne ze środków własnych Izby na rok przyszły,  
zwróciliśmy się z zapytaniem do pielęgniarskiej 
kadry kierowniczej szpitali, z prośbą o wska-
zanie priorytetowych dziedzin specjalizacji na 
rok 2018 i na podstawie tych danych w I i II 
połowie przyszłego roku zaplanujemy kolejne 
specjalizacje bezpłatne dla pielęgniarek i po-
łożnych w następujących dziedzinach:
1. Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pie-

lęgniarek
2. Pielęgniarstwa internistycznego dla 

pielęgniarek 
3. Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielę-

gniarek
4. Pielęgniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwa neonatologicznego  dla 

pielęgniarek i położnych
6. Pielęgniarstwa ginekologiczno – położ-

niczego  dla położnych

Oprócz specjalizacji,  w roku przyszłym planujemy kolejne kursy kwalifi -
kacyjne, specjalistyczne i dokształcające w następujących dziedzinach:

KURSY KWALIFIKACYJNE

LP DZIEDZINA KSZTAŁCENIA
Program prze-

znaczony 
dla

DODATKOWE WYMAGANIA 
( czas na realizację – do 

końca trwania kursu 
kwalifi kacyjnego) 

1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywna opieka Pielęgniarki RKO

EKG

2 Pielęgniarstwo chirurgiczne Pielęgniarki RKO
EKG

3 Pielęgniarstwo kardiologiczne Pielęgniarki RKO
EKG
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4 Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializote-
rapią Pielęgniarki RKO

5 Pielęgniarstwo onkologiczne Pielęgniarki -

6 Pielęgniarstwo operacyjne Pielęgniarki -

7 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Pielęgniarki -

8 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Pielęgniarki -

9 Pielęgniarstwo pediatryczne Pielęgniarki RKO
EKG

10 Pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarki -

11 Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarki RKO
RKON

12 Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarki -

13 Pielęgniarstwo środowiska nauczania 
i wychowania

Pielęgniarki -

14 Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pra-
cujących

Pielęgniarki -

15
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywna opieka w położnictwie i gine-
kologii

Położne RKO
EKG

16 Pielęgniarstwo rodzinne Położne RKO
RKON

17 Pielęgniarstwo epidemiologiczne Pielęgniarki 
Położne -

18 Pielęgniarstwo operacyjne Położne -

KURSY SPECJALISTYCZNE 
Programy kursów specjalistycznych 

dla pielęgniarek
1. Leczenie ran 
2. Szczepienia ochronne  
3. Endoskopia

Programy kursów specjalistycznych dla 
położnych: 

1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie 
laktacji 

2. Leczenie ran 
3. Szczepienia ochronne 

Programy kursów specjalistycznych dla 
pielęgniarek i położnych: 

1. Edukator w cukrzycy 
2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept 

( Część I i II)
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
4. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa no-

worodka 
5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektro-

kardiografi cznego 
6. Wywiad i badanie fi zykalne 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE – dla pielę-
gniarek i położnych

1. Przymus bezpośredni
2. Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowe-

go
3. Zakażenia szpitalne
4. Zakażenia w POZ
5. Zasady podnoszenia i przemieszczania 

pacjentów

Wszystkie osoby zainteresowane kur-
sami i specjalizacjami zobowiązane są do  
założenia konta w systemie SMK.

Osoby, które mają jakiekolwiek trud-
ności z założeniem konta w systemie 
SMK mogą to zrobić na miejscu w Dziale 
Kształcenia Podyplomowego OIPIP w Ka-
towicach przy ulicy Francuskiej 16 – par-
ter. Pracownicy działu na miejscu wyja-
śnią wszelkie wątpliwości oraz pomogą 
w założeniu konta oraz zapisaniu na wy-
brany kurs organizowany przez Izbę. 

   Hanna Dobrowolska
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego
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„DAJ SOBIE ODPOCZĄĆ”
- czyli kilka słów o zarządzaniu sobą w czasie

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

 „Odpocznij. Pole, które odpoczęło daje obfi te plony”.
Owidiusz

Czas ucieka, pędzi, goni… Co dopiero były wakacje, a już październik! Być może coraz częściej 
mówisz i słyszysz wokoło: „Brak mi czasu…”, „Nie mam czasu…”. Z roku na rok przybywa Ci obo-
wiązków, zadań, wyzwań. Często przekładasz coś na jutro, na później, na wtedy, gdy znajdziesz 
czas. Twoje zmęczenie rośnie, a tu jeszcze tyle spraw do załatwienia, tyle rzeczy do zrobienia, 
tyle… I jak tu wygospodarować czas na odpoczynek i przyjemności? Jak zapanować nad 
czasem???

Mam dla Ciebie w tej kwestii dwie wiado-
mości: złą i dobrą. Zła jest taka, że nie po-
siadasz władzy nad czasem – nie możesz go 
schwycić, zatrzymać, rozciągnąć, zwolnić ani 
przyśpieszyć. Od powstania świata czas jest 
nieubłaganie niezmienny: godzina ma 60 mi-
nut a minuta 60 sekund. Doba każdego z nas 
trwa tyle samo, czyli 24 godziny. Jest jednak 
i dobra wiadomość: możesz zarządzać sobą 
w czasie, gdyż „czas jest nieskończenie długi 
dla tego, kto potrafi  go docenić i wykorzystać” 
(J. W. Goethe). Możesz nauczyć się lepiej 
i efektywniej spożytkowywać swój czas, któ-
rym dysponujesz tak, aby wystarczało go na 
to, co dla Ciebie najważniejsze.

Właśnie… Co dla Ciebie jest najważniej-
sze…? Być może ułatwi Ci odpowiedź na to 
pytanie proste ćwiczenie. Będziesz na nie po-
trzebować kilku chwil, aby zorientować się, ja-
kim obszarom swojego życia oddajesz więcej, 
a którym mniej swojego cennego zasobu, ja-
kim jest czas.

1. Wypisz obszary życia, które są dla 
Ciebie najważniejsze na obecnym eta-
pie życia. Być może jest to… rodzina, 
praca zawodowa, pasja, przyjemności, 
odpoczynek, dom, rozwój i zdobywa-
nie nowych umiejętności, ..............
..................................................
.................................................
Umieść je w pustych miejscach przy 
poszczególnych ćwiartkach koła.

2. Zaznacz Twój poziom zadowolenia 
w każdym obszarze, nie namyślając 
się zbyt długo = środek koła to zero, 

obwód to pięć na umownej skali sa-
tysfakcji (skala ocen: 1 – minimalne 
zadowolenie, 5 – maksymalne zado-
wolenie).

3. Zaznaczone punkty połącz kreską 
i zobacz jakie jest Twoje indywidualne 
„koło życia”.

4.  Przyjrzyj się uważnie obszarom, które 
zaznaczyłaś/łeś. Zobacz czemu/komu 
poświęcasz więcej, a czemu/komu 
mniej czasu. Czy to co widzisz satys-
fakcjonuje Cię?

Możesz pójść krok dalej i odpowiedzieć 
sobie jeszcze na kilka pytań:

1. W których obszarach chciałabyś/
chciałbyś zwiększyć swój poziom za-
dowolenia?

2. Co możesz zrobić, aby to osiągnąć? 
Wyobraź sobie, jak to jest, gdy osią-
gasz swój cel w taki sposób, abyś mo-
gła/mógł się do niego uśmiechnąć.

3. Jaki poziom dla poszczególnych waż-
nych obszarów Twojego życia będzie 
dla Ciebie satysfakcjonujący?

4.  Jakie dostrzegasz powiązania i zależ-
ności między poszczególnymi ćwiart-
kami koła i jaki wpływ będzie mieć 
zwiększenie poziomu Twojego zado-
wolenia w jednym z obszarów na po-
zostałe? (*)

Ciekawe, do jakich wniosków i refl eksji do-
szłaś/doszedłeś? Być może warto coś zmienić? 
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Być może mała zmiana w organizacji Two-
jego czasu może przynieść nieoczekiwane 
rezultaty…

Pewnego razu był sobie rolnik, który posia-
dał duże pole. Obsiewał go co roku bardzo sta-
rannie, pielęgnował i chronił uprawę i czekał 
cierpliwie na plon. Ale nie wiedzieć, dlaczego 
z roku na rok zbiory stawały się coraz mniej 
obfi te, a ziarno mniej dorodne.

Za poradą żony zafrasowany rolnik udał się 
do miejscowego sędziwego mędrca i opowie-
dział mu o swoim zmartwieniu. Starzec wysłu-
chał go uważnie, podrapał się po swojej siwej 
głowie i rzekł:

Podziel swoje pole na trzy części. Każdego 
roku uprawiaj tylko dwie z nich, a trzecia część 
niech ugoruje. Jedno pole obsiej jesienią zbo-
żem ozimym, drugie obsiej wiosną zbożem ja-
rym, a trzecie pole niech odpocznie…

Zadziwiony i zaciekawiony rolnik powędro-
wał z powrotem do domu i zrobił dokładnie tak, 
jak poradził mu mędrzec. Jesienią obsiał jedną 
trzecią pola zbożem ozimym, wiosną na drugiej 
części posiał zboże jare a na trzecim polu pasał 

konia i krowy. Gdy po roku przerwy przyszła 
kolej na obsianie ugoru zdziwienie rolnika było 
ogromne… Właśnie ta część pola wydała naj-
bardziej obfi ty plon.

Być może każdy z nas otrzymał tyle czasu, 
ile potrzebuje, aby wystarczająco dobrze prze-
żyć swoje życie… I tylko od Ciebie zależy, jak go 
zagospodarujesz na to, co dla Ciebie naprawdę 
ważne. Dbając o siebie – dając sobie odpocząć 
– dajesz sobie szansę na akumulowanie energii 
i siły do realizacji spraw i zadań, które nadają 
Twojemu życiu blask i sens… Pamiętaj: „Czas 
robi swoje. A Ty, człowieku?” (S. J. Lec). 

(*) Ćwiczenie zaczerpnęłam ze skryptu do zajęć 
„Efektywne zarządzanie czasem” Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP w Warszawie.
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Kadra zarządzająca jako ważny element 
w strukturach opieki zdrowotnej 

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Każdego z nas – bez wyjątku – zapewne nachodzi czasem myśl, że coś mogło zostać 
zrobione lepiej lub, że JA sprawniej rozdzieliłbym zadania i dana praca zostałaby wykona-
na szybciej. Być może w wielu przypadkach mamy rację i rzeczywiście potrafi libyśmy zna-
leźć wydajniejszy sposób na przeprowadzenie jakiegoś procesu. Problem w tym, że mało 
kiedy bierzemy pod uwagę ogrom odpowiedzialności ciążący na osobach decyzyjnych. Nie 
każdy jest w stanie mu podołać i przynależeć do kadry zarządzającej, bez której nie mogą 
się obejść struktury żadnych szerszych inicjatyw, w tym opieki zdrowotnej, co wybitnie 
podkreślali organizatorzy III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Kadra zarządzająca 
jako ważny element w strukturach opieki zdrowotnej”, która odbyła się 15 września br. 
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach.

Konferencję otworzyła Pani Jolanta Pal-
ka - Przewodnicząca Zespołu ds. Organizacji 
i Zarządzania w Pielęgniarstwie przy ORPIP 
w Katowicach, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Otorynolaryngologii w SPSK im. A. Mielęckiego w 
Katowicach. Po przywitaniu zgromadzonych gości 
oraz Uczestników Konferencji, głos zabrała mece-
nas Dorota Tiszbierek, która przybliżyła zebra-
nym kwestię kadry zarządzającej w kontekście ko-
deksu pracy.

Kadrą zarządzającą (kierowniczą) nazywamy 
pracowników i ich zastępców, którzy w imieniu pra-
codawcy jednoosobowo kierują zakładem pracy (np. 
dyrektorzy) lub wchodzą w skład kolegialnego orga-
nu zarządzającego (np. zarząd spółki) oraz główni 
księgowi. Kadrę kierowniczą możemy podzielić na 
wyższą (osoby zarządzające całym zakładem pracy) 
i niższą (kierownicy poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych, np. pielęgniarki oddziałowe). Niestety, 
nie istnieje ustawowa defi nicja kierownika, jednak 
można przyjąć, iż jest to pracownik organizujący 
pracę, kierujący podległymi mu służbowo pracow-
nikami. Ważne jest, by wykaz funkcji kierowniczych 
zawarty został w układzie zbiorowym pracy/regula-
minie pracy, gdyż zapis w umowie o pracę o spra-
wowaniu funkcji kierownika, nie oznacza – w świetle 
prawa – iż dana osoba jest kierownikiem. Podobnie, 
gdy pracownik kieruje komórką organizacyjną i jed-
nocześnie wykonuje pracę na równi z podległymi mu 
współpracownikami z tej komórki, nie jest traktowa-
ny jako kierownik w rozumieniu ustawowym, ma też 
prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny 
nadliczbowe. Ograniczenie to nie dotyczy pracowni-
ków zarządzających zakładem pracy w imieniu pra-
codawcy oraz kierowników komórek organizacyj-
nych, ale tym ostatnim za pracę w niedzielę/święto 
przysługuje dzień wolny lub wynagrodzenie w przy-
padku jego nieotrzymania. W związku z powyższym 
pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania 
czasu pracy wyższej kadry kierowniczej, ale wobec 
niższej kadry kierowniczej należy prowadzić pełną 
ewidencję czasu pracy. Mecenas Tiszbierek podkre-
śliła jednak, iż dla pracowników zarówno wyższej, 
jak i niższej kadry kierowniczej praca w godzinach 
nadliczbowych nie może stanowić ciągłego obcią-
żenia, „[…] tylko dlatego, że jest to potrzebne do 
zachowania ciągłości pracy zakładu”, o czym mówią 

orzeczenia Sądu Najwyższego (z 1976 i 2004r.). Od-
powiednia organizacja pracy należy więc do zakładu 
pracy (pracodawcy).

 Kolejny z wykładów pt. „Adaptacja pracownika – 
społeczno-zawodowy proces wprowadzenia nowego 
pracownika” został wygłoszony przez Przewodni-
czącą ORPiP w Katowicach Panią Annę Janik.

Pani Przewodnicząca podkreśliła, iż wyrażenie 
„adaptacja pracownika” często jest – niestety – 
pojęciem abstrakcyjnym, obcym zarówno kadrze 
zarządzającej, jak i samym pracownikom. Jednym 
ze skutków tego stanu rzeczy jest m. in. problem, 

z którym boryka się środowisko pielęgniarsko-po-
łożnicze, mianowicie: niewielka ilość nowych osób 
wykonujących te zawody. Brak procesu adaptacyj-
nego nowego pracownika oraz nierzadko wystę-
pujące niewłaściwe podejście ze strony starszych 
współpracowników powoduje, iż młodzi ludzie są 
zrażani do pracy.

Tymczasem przeprowadzenie procesu adapta-
cyjnego, który ma na celu bezkonfl iktowe wdroże-
nie pracownika do danej organizacji i przyswojenie 
przez niego nowej roli tak, by był gotów łączyć swo-
je plany zawodowe z planami i rozwojem organiza-
cji, jest konieczne dla dobrej współpracy pomiędzy 
osobą nowo zatrudnioną a resztą zespołu. By mia-
ło to miejsce, adaptacja musi przebiegać na dwóch 

Relacja z konferencji
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płaszczyznach: zawodowej (przystosowanie do tre-
ści i warunków pracy, opanowanie zakresu obowiąz-
ków i oswojenie się z materialną stroną środowiska 
i czasu pracy) i społecznej (przystosowanie się do 
norm i zwyczajów danej organizacji). Dopiero gdy 
zrealizowane zostaną oba te procesy, możemy mó-
wić o „wejściu w środowisko” nowego pracownika.

Niestety, na ogół mamy do czynienia z tzw. ada-
ptacją spontaniczną – pozostawieniem pracownika 
bez wsparcia działaniami adaptacyjnymi z założe-
niem, iż zaaklimatyzuje się on w organizacji w spo-
sób samoistny oraz, że sam zdobędzie potrzebną mu 
wiedzę i umiejętności. Często skutkuje to wytwo-
rzeniem się u nowego pracownika szeregu złych na-
wyków. Dlatego warto jest przeprowadzić adaptację 
zorganizowaną, która przyniesie korzyści obu stro-
nom – nowo zatrudniony lepiej odnajdzie się w da-
nej jednostce, a fi rma zyska w pełni operatywnego 
i merytorycznie dobrze przygotowanego pracownika.

Do realizacji adaptacji zorganizowanej potrzebne 
jest konsekwentne postępowanie trzech podmio-
tów: bezpośredniego przełożonego (wprowadza no-
wego pracownika w jego stanowisko pracy, współ-
tworzy program szkolenia, informuje o normach 
i zwyczajach danej jednostki, ustala opiekuna no-
wego pracownika na czas adaptacji, a po upływie 
okresu próbnego – współdecyduje  przedłużeniu/
nieprzedłużeniu umowy o pracę), opiekuna (stano-
wi oparcie dla pracownika i zapewnia mu poczucie 
bezpieczeństwa) oraz specjalistę do spraw perso-
nalnych (pełniącego rolę doradczą i pomocniczą).

Warto podkreślić, iż opiekun współodpowiada 
za pomyślny przebieg procesu adaptacji, dlatego 
też osoba pełniąca tę funkcję musi być odpowied-
nio przeszkolona, znać historię i kulturę organiza-
cji oraz wykazywać chęć dzielenia się wiedzą, od-
znaczać się wysokim poziomem komunikatywności 
i kulturą osobistą. Zwraca się też uwagę, by nowego 
pracownika i opiekuna dzieliła różnica mniej więcej 
8-12 lat, gdyż zbyt duża różnica wieku sprzyja po-
wstawaniu relacji typu rodzic-dziecko, a zbyt mała 
– może doprowadzić do świadomej bądź nieświado-
mej rywalizacji.

Natomiast po zakończonym procesie adaptacji 
należy dokonać oceny nowego pracownika oraz zde-
cydować o ewentualnym przedłużeniu bądź nieprze-
dłużeniu umowy o pracę.

 Kwestią, która w ostatnim czasie jest nieustan-
nie poruszana i szeroko omawiana jest tajemnica 
zawodowa pielęgniarek i położnych. Temat ten zo-
stał przybliżony Uczestnikom Konferencji przez me-
cenas Kingę Rudnik.

Czym jest tajemnica zawodowa? Mówiąc naj-
prościej: wszystko to, czego pielęgniarka/położna 
dowiedziała się pacjencie wykonując swój zawód 
i w związku z wykonywaniem tego zawodu. Tajemni-
ca zawodowa ma służyć przede wszystkim ochronie 
pacjenta (nie personelu medycznego!) i obowiązuje 
ZAWSZE, chyba że co innego wynika z przepisów 
prawa (dot. np. składania zeznań przed Okręgowym 
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej) lub gdy 
zachowanie tajemnicy zawodowej może skutkować 
zagrożeniem zdrowia/życia innych osób. Tajemnica 

zawodowa nie obowiązuje przy przestępstwach tj. 
zabójstwo, terroryzm, szpiegostwo, zamach na ży-
cie prezydenta/siły zbrojne RP, porwanie oraz po-
rwanie statku/samolotu.

Wezwanie na świadka jest równoznaczne z ko-
niecznością stawienia się na miejsce wezwanie ce-
lem złożenia zeznań. Nieobecność należy wcześniej 
usprawiedliwić – w innym przypadku sędzia może 
ukarać wezwanego karą grzywny w wysokości na-
wet do 3 tys. zł.

Złożenie zeznań jest obowiązkiem prawnym, 
od którego uchylić się można tylko wówczas, gdy 
zeznania narażają świadka lub jego bliskiego na 
konsekwencje prawne. Ponadto pielęgniarka/położ-
na musi zostać zwolniona przez odpowiedni organ 
z tajemnicy zawodowej (przez prokuratora/sąd 
w postępowaniu wyjaśniającym, natomiast przy 
postępowaniu sądowym – tylko przez sąd) lub pa-
cjent/osoba go reprezentująca musi wyrazić zgodę 
na zwolnienie z tajemnicy zawodowej w przypadku, 
gdy zeznania świadka dotyczą osoby pacjenta.

Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawo-
dowej musi zostać wydane na piśmie i być prawo-
mocne. Odwołać się od niego można w ciągu 7 dni, 
jednak nie można złożyć zeznań, a następnie od-
woływać się od zwolnienia z tajemnicy zawodowej.

Na zakończenie, mecenas Rudnik podkreśliła, 
aby przed podpisaniem swoich zeznań, dokładnie je 
przeczytać. 

Po przerwie Pani mecenas udzieliła odpowiedzi 
na zapytania Uczestników Konferencji, a następnie 
oddała głos kolejnemu prelegentowi, Panu mgr inż. 
Włodzimierzowi Charchule, którego wykład dotyczył 
„Roli Pielęgniarek Oddziałowych w Systemie Za-
rządzania Szpitalem w tym Systemie Zarządzania 
Jakością”. Przede wszystkim podkreślone zostało 
ogromne znaczenie jakie dla organizacji ma dobrze 
wykwalifi kowany i zmotywowany pracownik, szcze-
gólnie że w przypadku pielęgniarek i położnych po-
szerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifi kacji jest obo-
wiązkiem ustawowym. Warto również wspomnieć, 
iż wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej to 
również kierowanie zespołem pielęgniarek i położ-
nych oraz wszystkie czynności administracyjne wy-
konywane w danym podmiocie leczniczym. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż szpital jest to organizacja bardzo 
skomplikowana, w której poszczególne ogniwa dzia-
łają na zasadzie „naczyń połączonych”, można więc 
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stwierdzić, że aby całość poprawnie funkcjonowała, 
organizacja musi posiadać: cele, do których będzie 
dążyć, mierniki, które określą stopień realizacji celu, 
procesy zmierzające do jego realizacji oraz pro-
cedury defi niujące rzeczone procesy, uczestników 
danego procesu zszeregowanych w odpowiedniej 
strukturze organizacyjnej. Tylko wówczas, gdy do 
w/w elementów systemu doda się politykę jakości 
ISO ze wszystkimi jej składowymi (księgą jakości, 
procedurami, instrukcjami, specyfi kacjami technicz-
nymi, formularzami i sprawozdaniami) możliwa bę-
dzie pełna realizacja przez szpital usługi jaką jest 
udzielenie świadczenia zdrowotnego. Nieodzowna 
jest tu rola kadry zarządzającej w tym pielęgniarek 
oddziałowych, które poprzez odpowiednie zarządza-
nie danymi procesami (zarządzanie, czyli planowa-
nie, organizowanie, kontrolowanie i motywowanie), 
skutecznie realizują postawione przed nimi zadania. 
Dlatego też ważne jest, by osoby te były nie tylko 
odpowiednio wykwalifi kowane, ale też zmotywowa-
ne i docenione.

 Pan mgr inż. Tomasz Banasik, Aktywny Ad-
ministrator Bezpieczeństwa Informacji w pod-
miotach leczniczych, Biegły Sądowy z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, Audytor wiodący 
systemu zarządzania jakością bezpieczeństwa 
informacji i ciągłości działania, zapoznał zebranych 
z tematem „Odpowiedzialność pracowników, zmia-
ny po wejściu w życie Ogólnego Rozporządzenia UE 
o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) dla pla-
cówek medycznych”. Obecnych czasach, jest to temat 
niezwykle istotny, biorąc pod uwagę nacisk jaki jest 
kładziony na bezpieczeństwo w informacji, co może 
poświadczyć ilość aktów prawnych, które powstają 
w tym zakresie. Jest to m. in. Ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych 
(z późn. zm.). 

Przede wszystkim mówi ona o tym, iż przetwa-
rzanie danych, których przetwarzać nie wolno, lub 
przetwarzanie danych przez osobę nieupoważnioną 
podlega karze – grzywny, ograniczenia/pozbawienia 
wolności do lat 2. Dokładnie taki sam wymiar kary 
może otrzymać osoba, która administrując zbiorem 
danych (zabezpieczając przed dostępem osób nie-
upoważnionych, zniszczeniem, uszkodzeniem) lub 
będąc zobowiązaną do ochrony danych udostępnia 
je/umożliwia dostęp osobom nieupoważnionym, 
przy czym warto podkreślić, iż w obu przypadkach 

działania nieumyślne mogą skutkować karą grzywny, 
ograniczenia/pozbawienia wolności do roku. 

Również w Kodeksie Karnym (artykuły od 266-
268) znajdują się zapisy dotyczące bezpieczeństwa 
informacji. Grzywna lub kara ograniczenia/pozba-
wienia wolności do lat 2 może zostać nałożona na 
osobę, która wbrew przepisom prawa/przyjętym zo-
bowiązaniom ujawnia/wykorzystuje informację uzy-
skaną w związku z pełnioną funkcją, a także osoba, 
która bez uprawnień uzyskuje dostęp do informa-
cji dla niej nieprzeznaczonej (np. poprzez otwarcie 
zamkniętego pisma, podłączenie do sieci telekomu-
nikacyjnej/systemu informatycznego, ominięcie za-
bezpieczeń) lub, która bezprawnie niszczy, uszka-
dza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji. 
Również udaremnienie/utrudnianie dostępu do in-
formacji osobom upoważnionym podlega karze. Na-
tomiast szkoda majątkowa powstała na skutek w/w 
czynów może skutkować karą pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat.

W bieżącym roku zmianie uległy niektóre prze-
pisy europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Da-
nych Osobowych. Art. 82 wyraźnie stwierdza, iż 
osoba, która poniosła szkodę (majątkową lub nie) 
wskutek naruszenia w/w Rozporządzenia ma prawo 
uzyskać odszkodowanie od administratora informa-
cji/podmiotu przetwarzającego pod warunkiem, iż 
odpowiadają oni za spowodowane szkody, powstałe 
wskutek niedopełnienia obowiązków.

Każdą osobę, którą defi niujemy jako pracownika, 
obowiązuje Kodeks Pracy, a jego nieprzestrzeganie 
może skutkować koniecznością poniesienia odpo-
wiedzialności materialnej, np. jeśli wskutek niewy-
konania lub nienależytego wykonana obowiązków 
pracowniczych pracodawca poniósł szkodę. Bardzo 
ważny jest Art. 100 Kodeksu Pracy, który mówi, 
iż „[…] Pracownik jest zobowiązany wykonywać pra-
cę sumiennie i starannie […]”, przy czym pracownik 
ponosi odpowiedzialność tylko w granicach rzeczy-
wistej straty, a nie utraconych korzyści. Nie zostały 
określone ograniczenia w nakładaniu kar na pracow-
ników, którzy umyślnie dopuścili się działań szkodli-
wych, jednakże w przypadku działań nieumyślnych 
odpowiedzialność materialna może wynosić do trzy-
krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Pracownik jest też zobowiązany do ochrony prze-
twarzanych danych osobowych, pod warunkiem, 
iż został on zapoznany z obowiązującymi procedura-
mi, otrzymał upoważnienie do przetwarzania danych 
i podpisał oświadczenie o poufności przetwarza-
nych danych. W w/w przypadku naruszenie zasad 
ochrony danych stanowić będzie ciężkie naruszenie 
obowiązków pracowniczych i skutkować może roz-
wiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, przy 
czym nie uchroni to pracownika od ewentualnego 
nałożenia na niego innych kar dyscyplinarnych, 
a osoba poszkodowana może wytoczyć mu powódz-
two w sądzie cywilnym.

O tym jak ważna jest kadra zarządzająca 
w strukturach danej organizacji, nie trzeba niko-
go przekonywać. Nie można jednak zapomnieć, że 
kadra zarządzająca to nie tylko grupa osób prede-
stynowanych do wykonywania pewnych zadań, ale 
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przede wszystkim są to ludzie, którzy powinni dbać 
o zdrowie swoje – dając dobry przykład innym, 
a także podległych im pracowników, co jest szcze-
gólnie istotne w przypadku personelu medycznego. 
Jednym ze sposobów zapobiegania chorobom są 
szczepienia ochronne o czym opowiedziała uczest-
nikom Konferencji dr n. med. Beata Ochocka, 
Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii (SPSK 
im. A. Mielęckiego SUM Katowice), Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego, w wykładzie pt. „Szczepienia per-
sonelu medycznego ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektu epidemiologicznego i ekonomicznego 
szczepień p/grypie”.

Niestety, grypa wciąż stanowi realne zagrożenie 
dla światowego zdrowia, gdyż jest jedną z najczę-
ściej występujących wirusowych chorób zakaźnych 
– co roku choruje na nią od 330 mln do 1,76 mld 
ludzi (w tym 5-10% dorosłych oraz 20-30% dzieci), 
a umiera od 500 tys. do 1 mln osób! 

Przytoczone statystki są zatrważające, zwłaszcza 
jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż istnieje prosty 
sposób na skuteczne ograniczenie zachorowań na 
grypę. Sposobem tym są szczepienia, które należy 
powtarzać każdego roku. 

Niestety, w poprzednim sezonie grypowym zale-
dwie 3,4% Polaków zdecydowało się na szczepienie. 
Być może główną tego przyczyną jest fakt, że wielu 
ludzi bagatelizuje niebezpieczeństwo jakie niesie ze 
sobą zachorowanie na grypę. Równie dużo nie zdaje 
sobie sprawy, iż powikłania pogrypowe są nieodwra-
calne. Wiedza społeczeństwa w tym zakresie jest 
bardzo ograniczona, a warto dodać też, że szczepie-
nie to nie jest darmowe (koszt szczepienia trakto-
wany jest jako „zbędny wydatek”), ani w żaden spo-
sób refundowane – nawet w przypadku personelu 
medycznego. Liczba lekarzy zaszczepionych przeciw 
grypie w przybliżeniu wynosi zaledwie 6,5%. Ba-
dania, w których udział wzięli pracownicy ochrony 
zdrowia wykazały, że wśród nich również krąży wie-
le mitów nt. skuteczności i bezpieczeństwa szcze-
pień. Na szczęście, istnieje szereg organizacji, które 
propagują konieczność szczepień, m. in. przeciw 
grypie. Są to np. Komitet Doradczy ds. Szczepień 
przy WHO, Amerykańskie Kolegium ds. Ginekologii 
i Położnictwa, Polskie Towarzystwo Medycyny Ro-
dzinnej czy Krajowy Ośrodek ds. Grypy NIZP-PZH, 
które podejmują szereg różnego rodzaju inicjatyw 
edukujących w temacie szczepień ochronnych.

Dr Ochocka podkreśliła szczególne znaczenie, 
jakie ma szczepienie personelu medycznego, który 
powinien nie tylko dawać dobry przykład, ale przede 
wszystkim dbać o zdrowie – swoje, jak i pacjen-
tów. Dlatego należy dążyć do przełamywania barier 
w tym temacie, obalania krążących mitów i jak naj-
szerzej rozpowszechnionej edukacji społeczeństwa.

 Niestety, w dzisiejszym świecie, w którym czas 
tak szybko goni do przodu, bardzo ciężko jest na-
leżycie o siebie zadbać. Wielu z nas wykazuje ten-
dencję do bagatelizowania drobnych, uciążliwych 
dolegliwości, które nie przeszkadzają nam w co-
dziennym życiu. O tym, jak niebezpieczne jest tego 
typu postępowanie, opowiedziała Pani Jolanta 
Palka, Przewodnicząca Zespołu ds. Organiza-

cji i Zarządzania w Pielęgniarstwie przy OR-
PIP w Katowicach, Piel ęgniarka Oddziało-
wa Oddziału Otorynolaryngologii w SPSK im. 
A. Mielęckiego w Katowicach, przybliżając ze-
branym temat: „Nowotwór krtani, leczenie, zapo-
bieganie – jakość życia po usunięciu krtani”.

Każdego roku nowotwory zbierają wśród cho-
rych śmiertelne żniwo. Rak krtani w Polsce zajmuje 
siódme miejsce wśród najczęstszych nowotworów 
u mężczyzn i stanowi około 2,7% wszystkich no-
wotworów u mężczyzn i około 0,4% nowotworów 
u kobiet. Ponadto, wyłączając nowotwory skóry, rak 
krtani jest najczęściej rozpoznawanym nowotwo-
rem w obrębie głowy i szyi.

Pomimo znaczącego postępu w sposobie leczenia 
nowotworów krtani, niejednokrotnie zdarza się, że 
u chorego, u którego wykryto złośliwe zmiany, koniecz-
ne jest przeprowadzenie zabiegu laryngektomii – cał-
kowitego usunięcia krtani. Warto wspomnieć, iż tego 
typu zabiegi przeprowadzane są już od 1866 roku! 

Zachorowanie na nowotwory krtani przypada na 
ogół na 6. i 7. dekadę życia, choć zdarzają się przy-
padki zachorowania u osób młodszych. Szczególnie 
narażone są osoby, które cechuje: palenie papiero-
sów, nadużywanie alkoholu czy niedobór witaminy 
A, jednak badania epidemiologiczne wykazały, że 
do większości zachorowań przyczyniają się czynniki 
zewnętrzne, m. in. zanieczyszczenie środowiska na-
turalnego, działanie metali ciężkich tj. chrom, nikiel, 
uran itp. Rak krtani może być również następstwem 
przewlekłego zapalenia krtani, oparzenia/urazu me-
chanicznego krtani, infekcji wirusowej (w wyniku 
której powstają brodawczaki krtani) czy choroba re-
fl uksowa przełyku. 

Niestety, rozpoznanie raka krtani nie jest łatwe, 
gdyż objawy mogą przypominać infekcję. Są to 
m. in.: chrypka utrzymująca się dłużej niż 2-3 ty-
godnie, uczucie ciała obcego w gardle i utrudnione 
przełykanie, zmiana barwy głosu, odkrztuszanie du-
żej ilości plwociny, kaszel, plucie krwią, guz na szyi, 
utrata masy ciała, zmęczenie. 

Pani Palka podkreśliła, iż nie należy ignorować 
dłużej utrzymujących się objawów tylko dlatego, że 
nie utrudniają one w sposób dotkliwy codziennego 
funkcjonowania. Może się okazać, że są wynikiem 
poważnego schorzenia, a w przypadku nowotworu 
– nie tylko krtani – jednym z najważniejszych czyn-
ników decydujących o skuteczności leczenia, jest 
czas rozpoznania choroby. Dlatego tak istotne są 
regularne badania i kontrola swojego stanu zdrowia, 
które mamy tylko jedno…

Patrząc na tematy poruszane na Konferencji oraz 
biorąc pod uwagę fakt, iż sala wykładowa wypełniona 
była po brzegi, wyraźnie widać jak ogromną wagę 
ma dla pielęgniarek i położnych znajomość przepisów 
prawa dotyczących ich pośrednio, jak i bezpośrednio. 
Nie da się przecenić wartości jaką ma nabyta wiedza, 
tym bardziej cieszy więc fakt, że Członkowie kato-
wickiej Okręgowej Izby dążą do podnoszenia swoich 
kwalifi kacji i umiejętności oraz że robią to nie dlate-
go, iż realizują ustawowy obowiązek, ale dlatego, że 
zależy im na jak najlepszym wykonywaniu swojego 
zawodu. Taka postawa liczy się tylko na plus.
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Edukacja pacjenta hemodializowanego
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Członek zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego 

,,Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas  jest największym źródłem dobrego samopoczucia”
Hipokrates

Hemodializa to metoda oczyszczenia pozaustrojowego, która zastępuje funkcję wy-
dalniczą nerek i jest najczęściej stosowaną metodą leczenia nerkozastępczego. Dzięki 
tej metodzie pacjent z niewydolnością nerek może żyć przez wiele lat. Każdy pacjent 
zakwalifi kowany do leczenia dializami powinien być objęty profesjonalną opieką. Nad-
zór nad pacjentem powinni sprawować nie tylko lekarz nefrolog, pielęgniarka i diete-
tyk ale także psycholog i rehabilitant. W tym okresie należy edukować pacjenta i jego 
opiekuna najlepiej indywidualnie i monitorować wyniki szkolenia, tak by umożliwić 
mu świadome uczestnictwo w procesie samopielęgnacji. 

Edukacja pacjentów leczonych hemodializami 
składa się z różnych aspektów wiedzy, jaką chory 
powinien przyswoić, aby leczenie przynosiło za-
mierzony skutek, a jakość życia była na jak naj-
wyższym poziomie. 

Terapia edukacyjna powinna zawierać elemen-
ty związane z samopielęgnacją, leczeniem diete-
tycznym, oraz rehabilitacją. 

1. Edukacja w zakresie postępowania 
pielęgnacyjnego

Na tym etapie edukacji pacjenci są przy-
gotowywani do samopielęgnacji i samoopieki 
w zakresie prawidłowej higieny (codzienna kąpiel 
a zwłaszcza przed dializą) oraz pielęgnacji prze-
toki tętniczo-żylnej, bądź cewnika permanentne-
go ewentualnie czasowego. 

Uzyskany akces naczyniowy nierzadko stano-
wi „ostatnią deskę ratunku” dla życia chorego. 
Wzrasta zatem znaczenie edukacji dlatego ko-
niecznie należy zapewnić pacjentom komplekso-
we nauczanie i uzmysłowić im znaczenie samo-
pielegnacji w procesie leczenia.

Przygotowanie chorego do rozpoczęcia tera-
pii nerkozastępczej metodą hemodializy zaczyna 
się już w okresie przeddializacyjnym. Prawidło-
wa pielęgnacja naczyń krwionośnych wpływa po-
średnio na losy uzyskanego dostępu naczynio-
wego. Nierozważne i częste nakłuwanie naczyń 
w celu pobrania krwi mogą decydować o później-
szym stanie przetoki. Częste hospitalizacje wy-
magają częstego nakłuwania żył. Ważne jest, aby 
nie tylko pielęgniarki nefrologiczne znały zasady 
protekcji naczyń krwionośnych i stosowały je, ale 
dbał o ich przestrzeganie sam pacjent. 

Istotne jest aby :
 Podczas pobierania krwi stosować tylko 

umiarkowany ucisk, wybierać naczynia wi-
doczne, w przyszłości niewykorzystywane do 
nakłuwania w celu wykonania zabiegu hemo-
dializy: preferowana okolica nadgarstka.

 W miarę możliwości nie nakłuwać kończyny 

niedominującej, przygotowywanej do wytwo-
rzenia zespolenia.

 Odpowiednio tamować miejsce wkłucia, tak 
aby zapobiec powstawaniu krwiaka.

 Zachowywać zasady aseptyki, leczyć powsta-
łe krwiaki. 

 Unikać podnoszenia ciężarów kończyną przy-
gotowywaną do wytworzenia zespolenia. 

 Odpowiednio wcześniej ( najlepiej około 
6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem 
terapii nerkozastępczej) skierować chorego 
do wytworze-
nia zespolenia 
tętniczo- żylne-
go. Okres ten 
umożliwia spo-
kojne „dojrze-
wanie przetoki” 
i przygotowanie 
jej do nakłuwa-
nia. 

Zaangażowanie chorego w proces samo-
pielęgnacji to kluczowy element edukacji po-
magający zapewnić dobrze funkcjonujący do-
stęp naczyniowy przez wiele lat. Pierwszym 
krokiem jest uświadomienie znaczenia dbało-
ści o własny dostęp naczyniowy. Edukacja po-
winna się rozpoczynać nabyciem umiejętno-
ści chorego z zakresu obserwacji zespolenia
 i badania szumu naczyniowego. 

Współczesna wiedza z zakresu pielęgnacji wy-
tworzonego zespolenia A-V zaleca proces eduka-
cji pacjenta poprowadzić w 3 płaszczyznach: 

• dotyczących zasad higienicznych,
• reguł prowadzenia treningu,,
• powinności istotnych do przestrzegania 

mających na celu utrzymanie zespolenia 
w jak najlepszej kondycji. 

Bezpośrednio po wytworzeniu zespolenia 
tętniczo- żylnego pacjent jest edukowany 
w zakresie:
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• codziennej zmiany opatrunków (przemy-
wanie roztworem który nie zawiera alkoho-
lu, używanie jałowych gazików),

• kontroli szumu przetoki ( co najmniej dwa 
razy na dobę),

• obserwacji okolicy zespolenia w kierunku 
stanu zapalnego, 

• prowadzenia ćwiczeń przetoki, które sprzy-
jają prawidłowemu wypracowaniu zespole-
nia.

Zasady ogólne, dotyczące higienicznego 
postępowania powinny obejmować m.in.: 
mycie kończyny z przetoką bezpośrednio przed 
każdym zabiegiem, zakaz noszenia biżuterii czy 
obcisłych rękawów, noszenia ciężarów, stosowa-
nia opatrunków okrężnych, zasady tamowania 
krwi po zabiegu i postępowanie z założonym opa-
trunkiem.

Trening zespolenia tętniczo żylnego wpły-
wa na uwidocznienie naczyń wykorzystywanych
 w hemodializie, poprzez wzmacnianie ścia-
ny naczynia czyniąc iż staje się ono bardziej 
odporne na nakłuwanie i ewentualne przekłu-
cia. Edukacja dąży do wypracowania u chorego 
umiejętności prawidłowego wykonania trenin-
gu, znajomości mogących temu towarzyszyć 
powikłań i zagrożeń. Inspiracją dla pacjen-
ta powinny być korzyści wynikające z dbania
 o zespolenie. 

Zasady treningu obejmują:
• Ustalenie terminu od którego możliwe jest 

rozpoczęcie treningu. Optymalny czas roz-
poczyna się od momentu usunięcia drenu 
Redona, wygojenia rany. 

• Trening powinien być poprzedzony kontrolą 
szumu naczyniowego.

• Ćwiczenia polegają na ściskaniu piłeczki, 
żabki do bielizny lub ćwiczeń paluszków. 

• Obecnie nie zaleca się standardowo uży-
wania stazy służącej do zaciskania naczy-
nia. 

• Ból jest sygnałem do przerwania ćwiczeń. 
• Trening powinien być zawsze zakończony 

kontrolą szumu naczyniowego. 

Elementy edukacji sprzyjające utrzyma-
niu zespolenia przez długi okres czasu to:

 Regularne stosowanie leków przeciwzakrzepo-
wych zalecanych przez personel stacji dializ. 

 Unikanie podnoszenia ciężkich przedmiotów, 
najlepiej powyżej 3 kg. 

 Unikanie sytuacji sprzyjających uciskaniu na-
czyń tj.: noszenie ciasnych rękawków, spanie 
na kończynie z zespoleniem, zakładanie po za-
biegu opatrunków okrężnych, zakładanie cia-
snych bransolet, zegarków.

 Zakaz pomiaru ciśnienia tętniczego i wykony-
wania wstrzyknięć podskórnych czy domię-
śniowych. 

 Unikanie gwałtownego spadku ciśnienia tętni-
czego. Realizacja możliwa poprzez zachowa-
nie reżimu płynowego, 
ustalenie prawidłowej 
wartości „suchej masy 
ciała”, właściwe stosowa-
nie leków hipotensyjnych.

 Palenie tytoniu wpływa 
negatywnie na stan ze-
spolenia tętniczo- żylne-
go.

Świadomy pacjent po-
winien być „strażnikiem” 

własnych naczyń i nie 
dopuścić do niewłaściwe-
go używania zespolenia

Pacjentów z założonym cewnikiem diali-
zacyjnym należy informować z zakresu: 

 przestrzegania zasad higienicznych, 
 obserwacji siebie w kierunku objawów mo-

gących świadczyć o rozwijaniu się zakaże-
nia, 

 zakazu naruszania ciągłości opatrunku wy-
konanego na stacji dializ podczas zabiegu. 

Pacjenta z założonym cewnikiem edukuje się 
w głównej mierze w kierunku objawów mogących 
świadczyć o wystąpieniu powikłań infekcyjnych. 
Są to: ból w okolicy założonego cewnika, stany 
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gorączkowe oraz dreszcze. Należy pouczyć pa-
cjenta aby zwracał szczególną uwagę na ujście 
zewnętrzne cewnika (zaciśnięte klemy i koreczki 
na końcówkach). W celu unikania infekcji zaka-
zuje się kąpieli w otwartych akwenach, Należy 
przed kąpielą zabezpieczyć ujście cewnika opa-
trunkiem wodoodpornym oraz unikać gorącej ką-
pieli w wannie.

 Podczas zabiegu hemodializy cewnikiem opie-
kuje się zespół pielęgniarski, który jest do tego 
przeszkolony. Pacjent ma zakaz samodzielnego 
wykonywania opatrunków wokół cewnika, a w razie 
odklejenia się najlepiej powinien skontaktować się 
z macierzystym ośrodkiem.

1 Edukacja w zakresie postępowania 
dietetycznego

Badania wykazały, że edukacja chorych 
z Przewlekłą Chorobą Nerek w zakresie poradnic-
twa dietetycznego wpływa korzystnie na stan od-
żywienia pacjentów, stopień kontroli gospodarki 
wapniowo fosforanowej oraz kontrolę niedokrwi-
stości, co pośrednio wpływa na spadek liczby od-
notowanych hospitalizacji i występowanie ewen-
tualnych powikłań. Z uwagi na istotny wpływ 
sposobu odżywiania na jakość życia pacjentów 
nefrologicznych w zespole edukacyjnym zaleca 
się zatrudnienie dietetyka, jednakże z uwagi na 
aspekt fi nansowy nadal znaczącą rolę w procesie 
edukacji odgrywają przede wszystkim pielęgniar-
ki nefrologiczne

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersy-
teckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wynikło, iż 
wskazówki dietetyczne wpływające na poprawę 
stanu klinicznego chorych są wysoko oceniane 
przez pacjentów cieszą się zatem dużym zain-
teresowaniem z ich strony. Natomiast badania 
przeprowadzone przez Zakład Dietetyki i Kate-
drę Dietetyki Wydziału Nauk Żywieniu Człowie-
ka i Konsumpcji pod kierownictwem Włodarek D 
i wsp. wykazały, iż stan wiedzy pacjentów doty-
czący zaleceń dietetycznych, dzięki którym moż-
na zapobiegać rozwojowi powikłań jest zbyt niski

Istotnym i najczęstszym tematem edukacji ży-
wieniowej chorego hemodializowanego jest kon-
trola bilansu płynów. Dostosowanie ilości spo-
żywanych płynów do uzyskanej diurezy znacząco 
wpływa na poprawę samopoczucia pacjenta. Czę-
ste stany przewodnienia skutkują skróceniem 
okresu życia chorego, najczęściej w przebiegu 
powikłań sercowo naczyniowych. Restrykcje pły-
nowe u chorych z anurią pozwalają średnio na 
przyjmowanie maksymalnie 1000 ml płynów na 
dobę, a przybory pomiędzy zabiegami hemodia-
lizy nie powinny przekraczać wartości 3% masy 
ciała pacjenta. . Objętość przyjmowanych płynów 
w dużej mierze zależy od wartości uzyskanej diu-
rezy stąd zasadność prowadzenia precyzyjnego 
pomiaru

Aby skutecznie monitorować przyrost 
masy ciała należy :

• Zalecić choremu wybranie jednego naczy-
nia i ustalić jego miarę. Pomocna będzie 
znajomość podstawowych miarek domo-
wych oraz prowadzenie dzienniczka bilansu 
płynów.

• Wskazać sposoby niwelowania pragnienia 
tj.: ograniczone solenie potraw, zażywania 
leków w miarę możliwości z posiłkiem, ssa-
nie kostek lodu lub plastra cytryny. 

• Codziennie kontrolować przyrost masy 
ciała, najlepiej po każdym posiłku 
i w jednakowej odzieży. Takie postępowa-
nie daje informację o ilości spożytych już 
płynów. 

• W okresie grzewczym zalecić choremu za-
montowanie nawilżaczy na kaloryferach, co 
zapobiega wysuszeniu błon śluzowych. 

• Oddawanie moczu do pojemnika z miarką 
• a uzyskaną liczbę uwzględnić w bilansie 

płynów. 
• Uwzględnianie wody znajdującej się w po-

karmach stałych,, a także owocach, jogur-
tach, galaretce, itp. 

Potas jako pierwiastek naturalny w większo-
ści pokarmów znajduje się przede wszystkim 
w warzywach i owocach. Jego nadmiar najczę-
ściej jest usuwany wraz z diurezą. Następstwem 
hiperkaliemii są groźne dla życia zaburzenia ryt-
mu serca prowadzące do asystolii włącznie. 

Zapobieganie hiperkalemii obejmuje :
• Ograniczenie spożywania warzyw i owoców 

do jednej dużej porcji dziennie lub dwóch 
małych.

• Unikanie spożywania suszonych warzyw 
i owoców, zastąpienie ich mrożonymi lub 
z puszki. 

• Stosowanie metod eliminacji potasu z po-
karmów. Obgotowywane warzywa zawie-
rają znacząco mniej potasu niż surowe co 
umożliwia ich częstszą konsumpcję. 

Kolejny problem terapeutyczny często sta-
nowi dodatni bilans fosforanowy. Stosowa-
nie leków wiążących fosfor w przewodzie pokar-
mowym skutecznie usuwa jego nadmiar tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy pacjent unika spożywania 
produktów wysokofosforanowych, Hiperfosfate-
mia skutkuje niewłaściwą przebudową mineral-
ną kości i jest kolejną przyczyną chorobowości 
śmiertelności chorych dializowanych. Zwiększone 
stężenie fosforu nieorganicznego w surowicy in-
dukuje przytarczyce do wydzielania parathormo-
nu, a proces ten w miarę upływu czasu prowadzi 
do wtórnej nadczynności przytarczyc, wymaga-
jącej leczenia chirurgicznego. Przeciętna dieta 
powinna zawierać ok. 800-1000 mg fosforu na 
dobę, większe ograniczenie staje się niemożliwe 
przy zbilansowanej diecie, bowiem będzie prowa-
dzić do niedożywienia. 
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Edukacja w danym zakresie powinna 
obejmować:

• Wyrobienie nawyku regularnego zażywania 
leków wiążących fosfor w przewodzie po-
karmowym wraz z pierwszym kęsem jedze-
nia. 

• Unikania żywności modyfi kowanej, kon-
serw, napojów gazowanych i pokarmów 
wędzonych. 

• Z szerokiej gamy dostępnych serów spoży-
wanie przede wszystkim twarożku.

• Preferowanie pieczywa jasnego. 
• Ograniczenie żółtka jaj do jednego tygo-

dniowo. 
• Spożywanie zamiennie mleka, jogurtu, ma-

ślanki do maksymalnie szklanki dziennie. 
•  Preferowanie gotowania jako najczęściej 

stosowanej metody podczas przygotowy-
wania posiłków. 

2 Edukacja w zakresie postępowania 
leczniczego.

Polega na wyjaśnieniu choremu i rodzinie:
• Konieczności przyjmowania zaleconych le-

ków (częsta konieczność stosowania su-
plementacji wapnia, żelaza i magnezu oraz 
witaminy D).

• Ważności przestrzegania zaleconego czasu 
antybiotykoterapii.

• Zakazu przyjmowania leków bez konsulta-
cji z lekarzem ponieważ wiele preparatów 
jest przeciwwskazanych u ludzi leczonych 
dializami. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na preparaty witaminowe dostępne na 
rynku, zalecane dla zdrowej populacji. 

• Dostosowaniu wskazówek adekwatnie do 
aktualnego stanu klinicznego pacjenta.

3  Edukacja w zakresie postępowania re-
habilitacyjnego.

Priorytetem tej edukacji jest uświadomienie 
chorym dializowanym jak ważnym elementem 
hemodializ jest wysiłek fi zyczny. Oczywiście 
powinien on być dostosowany do stanu zdrowia 
i możliwości pacjenta. Najnowsze badania su-
gerują że odpowiedni i systematyczny wysiłek 
fi zyczny wykazuje bardzo korzystny wpływ na 
jakość i funkcjonowanie w życiu społecznym i za-
wodowym, a przede wszystkim zwiększa szanse 
na dłuższe życie. Szczególne znaczenia zaobser-
wowano u chorych oczekujących na przeszczep 
nerki. Odnotowano zdecydowanie lepszą kondy-
cję po zabiegu u chorych, którzy mieli „wydolny 
fi zycznie organizm „ niż u tych, którzy mieli niską 
tolerancję wysiłku. 

Niestety nie każdy rodzaj treningu polecany 
jest chorym hemodializowanym. Podczas pla-
nowanej aktywności należy zwrócić uwagę na 
obecność przetoki tętniczo- żylnej i jej protek-
cję. Z uwagi na wielogodzinną obecność chorego 
w ośrodku dializ zaleca się, aby realizować pro-

ponowany trening podczas hemodializy. 
Poniżej przedstawiono proponowane dla cho-

rych leczonych nerkozastępczo rodzaje aktywno-
ści fi zycznej i sposób ich wykonywania:

• rozciąganie – którego zaletą jest to, 
że można je wykonywać w różnych miejscach 
i nie jest do tego potrzebny żaden specjali-
styczny sprzęt,

• treningi ,,cardio” – stosuje się je przy urzą-
dzeniach siłowych. Zalicza się do nich także 
chodzenie po schodach,

• trening z ciężarkami,
• kalistenika – do której zaliczamy  przysia-

dy, pompki, podciągnięcia, pajacyki, skoki 
i brzuszki,

• Joga,
•  Pilates.
Aby skutecznie zachęcić chorego do ruchu 

można przedstawić mu zalety aktywności fi zycz-
nej. Do nich należą przede wszystkim: 

• poprawa wydolności fi zycznej, 
• zwiększenie maksymalnego zużycia tlenu,
• zwiększenie siły mięśniowej,
• zapobieganie pojawieniu się stanów depre-

syjnych ,
• poprawa koordynacji i giętkości ruchów,
• u chorych z nadciśnieniem tętniczym spa-

da zapotrzebowania na leki, co pośrednio 
skutkuje zmniejszeniem kosztów leczenia,

• wzrost wskaźnika samooceny chorego,
• zmniejszenie ryzyka upadków i poprawa 

jakości i życia,
• zmniejszenie uczucia zmęczenia,
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy,
• poprawia jakość snu,
• Zahamowanie utraty masy kostnej,
• Korzystny wpływ na wyniki analiz medycz-

nych: morfologia, profi l lipidowy (spadek 
LDL, wzrost HDL.

Rehabilitacja powinna być dla pacjenta przy-
jemna i nie wywoływać uczucia zagrożenia. 
Czas trwania treningu i intensywność powinna 
być uzależniona od predyspozycji indywidual-
nych chorego. Pacjentom dializowanym zaleca 
się trening wytrzymałościowy na stacjonarnym 
rowerze bądź ćwiczenia ogólnousprawniające. 
Aktywność fi zyczna zapewne sprzyja poprawie 
stanu zdrowia pacjenta dializowanego, nie mniej 
jednak wszelkie planowane treningi wykonywane 
poza ośrodkiem dializ powinno się skonsultować 
z lekarzem nefrologiem, by ustalić czy na pewno 
stan kliniczny chorego pozwala na podejmowanie 
planowanej aktywności. 

Aby edukacja przyniosła spodziewane korzy-
ści od chorego oczekuje się postawy otwartej 
i gotowej na zmiany. Zmotywowani do współpra-
cy pacjenci funkcjonują ze zdecydowanie lepszą 
jakością życia i dobrym samopoczuciem.

Piśmiennictwo u autorek.
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Sprawozdanie z VIII Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej „Ginekologia i Położnictwo we 
Współczesnym Pielęgniarstwie Operacyjnym”

Mgr położnictwa Marta Dębska
Specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Zespól ds. pielęgniarstwa operacyjnego

Nadszedł długo oczekiwany dzień 6 października 2017 roku. Aura nie dopisała, ale 
kto by się tym przejmował skoro w holu Hotelu Q Plus w Katowicach panowała gorąca 
atmosfera? Jak co roku, Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego zorganizował konfe-
rencję naukowo-szkoleniową dla położnych i pielęgniarek zatrudnionych w blokach 
operacyjnych. Tym razem spotkanie poświęcone było pielęgniarstwu operacyjnemu 
w ginekologii i położnictwie.

Konferencja została objęta patronatem ho-
norowym przez Panią prof. dr hab. n. med. 
Anitę Olejek Kierownika Oddziału Kliniczne-
go Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii On-
kologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Bytomiu oraz Wojewódzkiego Konsultanta 
w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.

Konferencję rozpoczęła przewodnicząca ze-
społu Pani mgr Danuta Siemiątkowska. Po 
powitaniu gościa honorowego, zaproszonych 
osób oraz wysłuchaniu krótkiego wystąpienia 
Pani mgr Barbary Dąbrowskiej byłej prze-
wodniczącej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek, głos zabrał gość honoro-
wy Pani prof. Anita Olejek. W swoim cieka-
wym wystąpieniu pt. „Pielęgniarka i położna 
operacyjna prawą ręka operatora” inaugurują-
cym Konferencję, Pani profesor przeniosła nas 
w bardzo odległe czasy opowiadając jak daw-
niej leczono, jak zmieniała się rola i status 
położnej na przestrzeni wieków, jak powstał 
zawód pielęgniarki oraz jaki okres w historii 
przyczynił się do wyodrębnienia specjaliza-
cji operacyjnej w pielęgniarstwie. Pani prof. 
Olejek powiedziała wiele ciepłych słów pod ad-

resem pielęgniarek i położnych, szczególnie in-
strumentariuszek, które nazwała „arystokracją 
wśród pielęgniarek” podkreślając, tym samym, 
naszą ważną rolę podczas przygotowania i asy-
stowania do zabiegów operacyjnych. Pani pro-
fesor zwróciła uwagę na fakt, że obecnie wy-
kształcenie instrumentariuszki to długotrwały 
proces ze względu na zaawansowane techno-
logie stosowane w medycynie zabiegowej. Dla-
tego uważa, że ważne jest tworzenie stałych 
zespołów operacyjnych, w których każdy wie 
jaki jest zakres jego zadań, co przekłada się 
na bezpieczeństwo pacjentów i personelu, at-
mosferę pracy w bloku operacyjnym, a także 
powstanie unikatowego systemu porozumie-
wania się, często bez użycia słów.

Sesja I Położnicza rozpoczęła się wykła-

dem Pana dr n. med. Piotra Stołtnego ze 
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, 
który – jak sam zauważył – otrzymał trudne 
zadanie udzielenia odpowiedzi na pytanie „Cię-
cie cesarskie – czy zawsze lepsza opcja?”. Dzię-
ki wyczerpującemu omówieniu tematu rozwiał 
wiele wątpliwości, ale nie dał jednoznacznej 
odpowiedzi, gdyż jest to niemożliwe. Przedsta-

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

od lewej: mgr Barbara Dąbrowska
         mgr Marta Dębska
         mgr Danuta Siemiątkowska
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wił wiele zalet porodu naturalnego. Zaznaczył 
jednocześnie, że nie neguje słuszności decyzji 
o wykonaniu cięcia cesarskiego w sytuacjach 
wystąpienia patologii u matki lub u płodu unie-
możliwiającej poród siłami natury. Z przeka-
zu Pana dr Stołtnego należy wysnuć wniosek, 
że w położnictwie trzeba kierować się rozwagą 
w podejmowaniu decyzji o cięciu cesarskim. 
Zawsze powinno się zrobić bilans zysków i za-
grożeń dla matki i dziecka, które niesie za sobą 
ta poważna operacja.

Niełatwego zadania podjął się również Pan 
dr n. med. Łukasz Witek z tego samego szpi-
tala. W swoim wystąpieniu na temat „Postępo-
wanie operacyjne w krwotokach okołoporodo-
wych” usystematyzował metody postępowania 
w sytuacji zagrożenia życia kobiety zaczynając 
od najmniej inwazyjnych (zachowawczych), 
a kończąc na zabiegach operacyjnych jak np. 
podwiązanie tętnic biodrowych czy histerekto-
mia.

Kolejna prezentacja Pani dr n. med. Ewy 
Horzelskiej ze Szpitala Specjalistycznego 
Nr 2 w Bytomiu wywołała bardzo duże zain-
teresowanie uczestników. Tematem wystąpie-
nia były operacje przeprowadzane na płodach 
w sytuacji wystąpienia przepukliny rdzenio-
wej. Pani doktor w ciekawy sposób opowiadała 
o interdyscyplinarnym podejściu do problemu, 
o kwalifi kacji i etapach leczenia operacyjne-
go. Całość wzbogaciła zdjęciami wykonanymi 
w trakcie zabiegów operacyjnych, które wywo-
łały wiele pozytywnych emocji.

Podczas I Sesji Konferencji wysłuchaliśmy 
także wykładów Pani dr n. o zdr. Marioli 
Czajkowskiej Kierownika Zakładu Propedeu-
tyki Położnictwa ŚUM w Katowicach oraz Pani 
lek. med. Ewy Puchały ze Szpitala Specja-
listycznego Nr 2 w Bytomiu. Pani dr Czajkow-
ska w przystępny sposób przedstawiła trudny 
temat operacyjnych metod leczenia niewydol-
ności cieśniowo-szyjkowej u kobiet ciężarnych. 
Natomiast Pani dr Puchała zwróciła uwagę na 
problemy seksualne kobiet i pokrótce omówiła 
sposoby postępowania medycznego w zabu-
rzeniach seksualnych.

Po takiej dozie informacji nadeszła chwila na 
relaks przy fi liżance kawy. Wszyscy obecni zo-
stali zaproszeni na przerwę i mały poczęstunek.
II Sesję Ginekologiczną rozpoczęła Pani 
mgr Barbara Dąbrowska, która podczas 
swojego wystąpienia zrelacjonowała bieżącą 
działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek, uwzględniając arenę mię-
dzynarodową. Przypomniała, że Polska od po-
nad dwóch lat jest członkiem EORNA – organi-
zacji zrzeszającej stowarzyszenia pielęgniarek 
operacyjnych większości krajów europejskich.

Następnie głos zabrała Pani lic. Emilia 
Ryba ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Ka-

towicach. Nasza koleżanka wykazała się bar-
dzo dobrą znajomością zastosowania metod 
endoskopowych w ginekologii. Interesujące 
treści wzbogaciła licznymi zdjęciami z opera-
cji przedstawiającymi „to co widzi kamera” po 
wprowadzeniu do jam ciała kobiety. Po wykła-
dzie, w kuluarach rozgorzała dyskusja na te-
mat endoskopii w ginekologii. 

Niestety na Konferencję nie dojechała Pani 
mgr Izabela Szwed ze Szpitala Specjali-
stycznego we Wrocławiu, która jest jedną z kil-
ku instrumentariuszek pracujących w zespole 
mającym do dyspozycji jedynego w Polsce ro-
bota operacyjnego Da Vinci.

Kolejne wystąpienie dotyczyło przeglądu 
operacyjnych metod leczenia zaburzeń statyki 
narządów miednicy małej i nietrzymania mo-
czu u kobiet. Referat wygłosiła Pani mgr Marta 
Dębska ze Szpitala Zakonu Bonifratrów 
w Katowicach. Oprócz, przeważających dzisiaj, 
sposobów rekonstrukcji uszkodzonych struk-
tur z użyciem różnych siatek i taśm, przy-
pomniała „stare metody”, które obecnie re-
komendowane są u młodych kobiet w wieku 
rozrodczym i stanowią tzw. „złoty standard” 
w leczeniu nietrzymania moczu. W trakcie wy-
kładu z sali padały pytania ze strony zacieka-
wionych słuchaczy.

Przedostatni wykład Sesji Ginekologicznej 
pt. „Amputacja nadszyjkowa trzonu macicy 
jako alternatywa dla histerektomii” wygło-
siła Pani lic. Gabriela Wielgos z Katowic-
kiego Centrum Onkologii. W trakcie wystą-
pienia przedstawiła dane, z których wynika, 
że w Polsce przeważającym sposobem jest 
usuwanie macicy drogą laparotomii, co plasuje 
nas w końcówce rankingu państw rozwiniętych. 
Niewielki procent pacjentek ma amputowany 
trzon metodą laparoskopową lub usuwaną ma-
cicę przez pochwę. Są jednak ośrodki, w któ-
rych dąży się do zmiany.

Ostatnie wystąpienie w tej Sesji należało do 
Pani mgr Katarzyny Wojna pielęgniarki od-

mgr Katarzyna Wojna
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działowej Ginekologicznego Bloku Operacyjne-
go Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 
Pani mgr Wojna zwięźle przedstawiła proble-
my, z jakimi zgłaszają się kobiety do Porad-
ni Schorzeń Sromu przy SS Nr 2 w Bytomiu. 
Zwróciła uwagę na fakt, że nowotwór sromu 
rozwija się przez wiele lat, a znaczna część 
pacjentek Poradni była leczona przez dłuższy 
czas przez dermatologów zanim trafi ły do gine-
kologa onkologa. Wykład wzbogaciła zdjęciami 
dokumentującymi różne zmiany nowotworowe 
sromów kobiet zakwalifi kowanych do leczenia 
operacyjnego. Zaprezentowała także fotografi e 
wyremontowanych sal operacyjnych i zespołu 
pielęgniarek i położnych operacyjnych

II Sesję zakończyło wystąpie-
nie przedstawiciela fi rmy Braun.

W III Sesji, jako wystąpiła Pani 
mgr Kinga Rudnik adwokat, 
która w imieniu Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach Pani mgr Anny 
Janik omówiła temat tajemnicy 
zawodowej. Następnie na prośbę 
obecnych na sali położnych ope-
racyjnych odniosła się do proble-
mów z jakimi potykają się one 
w miejscu zatrudnienia.

VIII Konferencję Naukowo-Szkoleniową za-
kończono miłym akcentem – losowaniem na-
gród. 

W organizację wydarzenia zaangażowanych 
zostało wiele osób. Jak zwykle na wysokości 
zadania stanęła Pani mgr Danuta Siemiątkow-
ska – Przewodnicząca Zespołu, która koordy-
nowała realizację projektu. Podziękowanie na-
leży skierować do Pani mgr Katarzyny Wojny, 
która aktywnie włączyła się w przygotowanie 
Sesji Położniczej. Bez Jej pomocy i obecności 
tylu wspaniałych Wykładowców ze Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Sesja Położ-
nicza nie byłaby tak interesująca.

Do zobaczenia za rok!
Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego

Położna w życiu Kobiety - część III Położna w życiu Kobiety - część III Położna w życiu Kobiety - część III Położna w życiu Kobiety - część III Położna w życiu Kobiety - część III Położna w życiu Kobiety - część III 

Ważne informacje:Ważne informacje:Ważne informacje:Ważne informacje:Ważne informacje:Ważne informacje:
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Metody endoskopowe w Ginekologii
Emilia Ryba

Licencjat położnictwa
Położna operacyjna 

Specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Szpital Angelius Katowice

W ciągu ostatniego dwudziestolecia obserwuje się duży postęp zmian zachodzących 
w naukach medycznych, który spowodował rozwój technik chirurgicznych opartych 
na zasadzie małoinwazyjnej ingerencji w ludzki organizm. Wideochirurgia umożliwia 
przeprowadzenie praktycznie wszystkich operacji ginekologicznych wykonywanych 
dotychczas na drodze laparotomii oraz stanową wybór dla operatora w obszarze dzia-
łań diagnostyczno-leczniczych. Ograniczeniem dla przeprowadzenia zabiegu techniką 
endoskopową staje się zatem rodzaj i wielkość zmiany patologicznej oraz doświadcze-
nie i umiejętności lekarza przeprowadzającego zabieg.

W niektórych schorzeniach ( ciąża poza-
maciczna, łagodne zmiany przydatków ) la-
paroskopia stała się „złotym standardem”. 
W innych natomiast pozostaje metodą kon-
trowersyjną - tak jak np. w onkologii. Niedo-
ceniony zostaje tu aspekt małoinwazyjności, 
gdzie brak blizny oraz długiego okresu rekon-
walescencji w niejednokrotnie równoczesnym 
prowadzonym leczeniu onkologicznym stanowi 
mniejsze obciążenia fi zyczne i psychiczne dla 
pacjentki. 

Postęp diagnostyczny i leczniczy przy zasto-
sowaniu metod endoskopowych uzyskuje się 
w aspekcie niepłodności - choroby cywilizacyj-
nej XXI wieku oferując hydrolaparoskopię oraz 
histeroskopię gdzie w porównaniu do tradycyj-
nej Histerosalphingorafi i dodatkową zaletę sta-
nowi brak oddziaływania promieni RTG na na-
rząd rodny kobiety oraz środka kontrastowego.

Współczesna wideochirurgia oraz wykorzy-
stanie robotyki pozwala na uzyskanie lepszych 
wyników w zastosowanym leczeniu, skrócenie 
czasu hospitalizacji pacjentki oraz jej absencji 
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 
Zmniejsza się również liczba powikłań oraz wi-
doczność blizn. Uzyskuje się tym samym lep-
szy efekt kosmetyczny co stanowi dla pacjentki 
równie ważny argument w wyborze placówki. 

Postęp w technikach operacyjnych i zasto-
sowanie nowoczesnych procedur zabiegowych 
narzuca zespołowi terapeutycznemu ciągłe 
podnoszenie kwalifi kacji i umiejętności za-
wodowych. Obecnie w ginekologii zabiegowej 
znajdujemy najszersze zastosowanie metod 
endoskopowych.

Zaawansowany technologicznie sprzęt, pro-
gres w zakresie jego wykorzystania daje sze-
rokie możliwości operacyjne poprzez dostęp 
pochwowy lub brzuszny.

Dostęp pochwowy umożliwia przeprowa-
dzenie zabiegów takich jak:

• histeroskopia,
• resectoskopia
• TVL ( hydrolaparoskopia - totalna prze-

zpochwowa laparoskopia)
HISTEROSKOPIA jest małoinwazyjną me-

toda endoskopową w ginekologii, która pozwa-
la na ocenę w obrębie błony śluzowej kanału 
szyjki oraz jamy macicy. Przy czym diagno-
styczne jej zastosowanie może być wykorzy-
stane do celu operacyjnego. 

Zastosowanie diagnostyczne to przede 
wszystkim ocena kanału szyjki macicy, ocena 
ujść macicznych jajowodów, diagnostyka wad 
macicy oraz endometrium, diagnostyka nie-
płodności 

Zastosowanie operacyjne: usunięcie po-
lipów, usunięcie mięśniaków podśluzówkowch 
macicy, wycięcie przegrody, histeroskopowa 
ablacja endometrium, pobranie wycinków ce-
lowanych, trudności z zajściem w ciążę (nie-
płodność), problemy z donoszeniem ciąży 
(nawracające poronienia), nieprawidłowości 
w budowie macicy, podejrzenie przerwania 
ciągłości ściany macicy, zaburzenia cyklu men-
struacyjnego, krwawienia niewiadomego po-
chodzenia, zmiany rozrostowe endometrium 
lub zrosty 

Zabieg polega na wprowadzeniu optyki wraz 
z płaszczem roboczym poprzez kanał do jamy 
macicy, przy równoczesnym przepływie płyn-
nego medium, które umożliwia rozszerzenie 
macicy oraz obejrzenie jej wnętrza. Optyka 
wraz z płaszczem ma średnicę od 2-5 milime-
trów w zależności od zakresu naszych działań 
zabiegowych i użytego sprzętu. Płynne me-
dium powoduje rozprężenie macicy i możli-
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wość obserwacji powierzchni endometrium 
oraz ujść macicznych jajowodów. Zabieg wy-
konywany jest w krótkiej analgosedacji lub bez 
znieczulenia. Pacjentki opisują ewentualnie 
występujące dolegliwości bólowe jako niewiel-
kie przedmiesiączkowe, po badaniu może wy-
stąpić niewielki ból podbrzusza oraz plamienia. 
Do obrazowania używa się wieży w monitorem, 
kamery, endomatu oraz ewentualnie koagula-
cji bipolarnej ze względu na wypełnienie jamy 
macicy płynem.

Histeroskopia giętkim endoskopem - 
cel diagnostyczny

W diagnostycznym wykorzystaniu histero-
skopii płynnym medium może być 0,9 % NaCl 
lub Płyn Ringera. Korzystniejsze jest ogrzanie 
płynu do temperatury ciała za pomocą hy-
dromatu z wbudowanym podgrzewaniem lub 
w specjalnie do tego przeznaczonej szafi e z re-
gulacją i możliwością utrzymania jej na stałym 
poziomie - monitoring. Nie zaleca się stoso-
wania płynu irygacyjnego bez kontroli warto-
ści temperatury. Kontrola ciśnienia i przepły-
wu ilości na minutę płynnego medium użytego 
podczas zabiegu, zwiększa bezpieczeństwo 
oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań 
u pacjentki. Szerokie zastosowanie histerosko-

pii stwarza dla pacjentek możliwość diagnosty-
ki z równoczasową możliwością jej rozszerzenia 
o cel operacyjny przy okazji wykrycia zmiany. 

RESECTOSKOPIA - zabiegowa histerosko-
pia ma zastosowanie w leczeniu stanów choro-
bowych wykrytych w czasie histeroskopii dia-
gnostycznej.

Wskazania do badania obejmują niepłod-
ność i niemożność donoszenia ciąży, zrosty 
w obrębie jamy macicy, zrosty w obrębie ujść 
jajowodowych, polipy endometrium, mięśniaki 
podśluzówkowe, wrodzone wady macicy oraz 
krwawienia z jamy macicy i resekcja wykry-
tych zmian – mięśniaki, polipy endometrium, 
ablacja/resekcja endometrium. 

Resectoskopia wykonywana jest na bloku 
operacyjnym w znieczuleniu ogólnym. 

Sprzęt używany w trakcie zabiegu ma więk-
szą średnicę niż ten przy histeroskopii dia-
gnostycznej. Płaszcz optyki wyposażony jest 
w kanał roboczy który umożliwia wprowadze-
nie mikronarzędzi, które są pomniejszoną wer-
sją tych używanych w chirurgii otwartej i służy 
do usuwania polipów, mięśniaków, zrostów czy 
przegród. Już w 3 godziny po zabiegu pacjent-
ka może opuścić szpital. Jednak w uzasadnio-
nych przypadkach czas ten może zostać wy-
dłużony.

Resectoskopy operacyjne

TVL - HYDROLAPAROSKOPIA
Totalna przezpochwowa laparoskopia stano-

wi całkowite odejście od dostępu brzusznego. 
Prawidłowa kwalifi kacja pacjentek pozwala na 
jego bezpieczne przeprowadzenie. Wskazania 
diagnostyczne stanowią alternatywę do wy-
konania tradycyjnej laparoskopii Zabieg wy-
konywany w znieczuleniu ogólnym, pacjent-
ka zostaje ułożona w pozycji ginekologicznej. 
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Poprzez nakłucie tylnego sklepienia pochwy 
i wprowadzeniu optyki z płaszczem uzyskuje-
my dostęp do Zatoki Douglasa. 

Wypełnienie 0,9% roztworem NaCl a nie 
gazem CO2 jak w przypadku laparoskopii po-
woduje swobodną fl otację tkanek. Uzyskujemy 
możliwość diagnostyczną zabiegu w znacznym 
powiększeniu. Wykonuje się kontrolę drożności 
jajowodów, plastykę brzusznych ujść jajowo-
dów oraz elektrokauteryzację jajników.

TVL Hydrolaparoskopia

LAPAROSKOPIA to połączenie nowocze-
snej techniki z prawie dwoma wiekami do-
świadczeń i prób klinicznych. Jak każdy zabieg 
wymaga odpowiedniej kwalifi  kacji pacjentki 
oraz jej przygotowania. Liczba przeciwskazań 
do wykonania zabiegów metodą endoskopo-
wą znacząco zmniejszyła się na przestrzeni lat 
a liczba powikłań maleje. Stała się niezbędnym 
narzędziem diagnostyczno - terapeutycznym 
we współczesnej ginekologii a jej zaletą nie-
wątpliwie jest uniknięcie niepotrzebnych lapa-
rotomii. Związane jest to z wysokim stopniem 
wyszkolenia zespołu terapeutycznego. 

Etapowość zbiegu związana jest bezpośred-
nio z określonym ryzykiem wystąpienia powi-
kłania. Prawidłowe wytworzenie odmy otrzew-
nowej warunkuje dalsze powodzenie zabiegu. 
Prawidłowa kwalifi kacja pozwala uniknąć po-
wikłań i konwersji. Konwersja do laparotomii 
jest zawsze dobrą decyzją operatora i pozwala 
w bezpieczny dla pacjentki sposób przeprowa-
dzić zabieg operacyjny.

Zaawansowane techniki laparoskopowe wy-
korzystywane w ginekologii pozwalają na wy-

konanie wszystkich zabiegów wykonywanych 
dotąd metodą laparotomii. 

Zakres metod laparoskopowych:
• operacje na przydatkach ( łagodne zmia-

ny, torbiele, cysty, dermoidy,)
• diagnostyka endometriozy
• kontrola drożności jajowodów
• diagnostyka wad narządu rodnego,
• myomectomia laparoskopowa 

• LASH - usunięcie trzonu macicy 
bez i lub/z przydatkami,
• LAVH - Przezpochwowe usunię-
cie macicy w asyście laparoskopowej
• TLH - Totalna laparoskopowa hi-
sterectomia,
• pobranie diagnostyczne węzłów 
chłonnych biodrowych 
• onkologia - prewencyjne usu-
nięcie narządu rodnego i jajników 
w przypadku raka piersi 
• usunięcie macicy wraz z przy-
datkami z pobraniem węzłów chłon-
nych w przypadku raka trzonu ma-
cicy. 

Niezmiennym staje się aspekt 
małoinwazyjności w metodzie lapa-
roskopowej, która stanowi mniejsze 

obciążenie dla pacjentki. Metody endoskopo-
we stanowią grupę zabiegów, które obarczone 
są mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań 
jednak nie eliminują ich całkowicie. Znajomość 
przebiegu zabiegu, obsługi użytego sprzętu 
oraz prawidłowe jego zastosowanie warunkuje 
bezpieczne jego przeprowadzenie na każdym 
etapie. 

Wideochirurgia i jednodostępowe metody 
endoskopowe w ginekologii stanowią przykład 
zauważalnego progresu w zakresie wykony-
wanych zabiegów oraz całkowite odstąpienie 
od tradycyjnej chirurgii. Wprowadzenie i wy-
korzystanie zaawansowanych technik, sta-
łe szkolenia zespołów operacyjnych ( lekarzy 
operatorów i instrumentariuszek) stanowią 
alternatywę dla zabiegów wykonywanych dro-
gą laparotomii. Użycie nowoczesnego sprzętu 
oraz narzędzi pozwala na skrócenie czasu wy-
konywanego zabiegu oraz osiągnięcie zamie-
rzonego działania terapeutycznego z korzyścią 
dla pacjentki.

Ciągłe podnoszenie kwalifi kacji zawodo-
wych oraz udział w szkoleniach powinny stać 
się standardem w części praktycznej kształce-
nia pielęgniarki/położnej operacyjnej. 

Piśmiennictwo u autorki
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„Żywienie enteralne i parenteralne”

W dniu 29.09.2017 roku w Domu Lekarza miała miejsce XV Ogólnopolska konferen-
cja naukowo-szkoleniowa „Żywienie enteralne i parenteralne”. 

Konferencja została zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego działający w ramach ORPIP w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespół Chirurgiczny i Transplantacyjny 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach pod 
honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowe-
go i Metabolizmu.

Uroczystego otwarcia konferencji i przy-
witania uczestników dokonała mgr Iwona 
Woźniak – przewodnicząca komitetu organi-
zacyjnego oraz mgr Maria Grabowska Sekre-
tarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

Na konferencji została przedstawiona tema-
tyka z zakresu prawidłowego żywienia pacjen-
tów onkologicznych, prawidłowego żywienia 
w depresji, wpływu niedożywienia i otyłości na 
farmakokinetykę leków, żywienie a hemostaza 
fosforanowa oraz zaburzeń odżywiania u ko-
biet w ciąży.

Uczestnicy wysłuchali następujących refera-
tów:
• „Żywność genetycznie zmodyfi kowa-

na” –mgr piel. Iwona Woźniak, specjalista 
pielęgniarstwa onkologicznego (Przewodni-
cząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologiczne-
go ,Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia 
Onkologicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM 
w Katowicach)

• „Zaburzenia odżywiania u kobiet w cią-
ży” – prof. dr hab. n. med. Irena Krupka 
- Matuszczyk

 (Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach)

• „Wpływ niedożywienia i otyłości na 
farmakokinetykę” – dr n. far. Joanna 
Chłopicka

 (Zakład Bromatologii Collegium Medicum, Uniwer-
sytet Jagieloński)

• „Żywieniowe wspomaganie leczenia 
w depresji” – dr n. farm. Joanna Chłopicka

 (Zakład Bromatologii Collegium Medicum ,Uniwer-
sytet Jagieloński)

• „Leczenie żywieniowe jako ważny ele-
ment leczenia pacjenta” – dr n. far. 
Mirosław Perliński M Pharm Ph D

 (Cluster Medical Manager, Nestle Health Science, 
Warszawa)

• „Żywienie pacjentów onkologicznych, 
zalecenia ESPEN” – mgr Ewa Stręcioch – 
Florkowska

 (Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. Warszawa)

• „Współczesny styl życia a homeostaza 
fosforanowa – mgr Anna Janus, specjalista 
pielęgniarstwa nefrologicznego (Przewodni-
cząca Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologiczne-
go działającego w ramach ORPIP w Katowicach 
,Stacja dializ Fresenius Nephro Care, Zabrze).
Dziękuję za udział w konferencji wszystkim 

prelegentom oraz sponsorom konferencji. 
Zapraszam na kolejną, XVI konferencję, 

która odbędzie się 28.09.2018  roku.
Iwona Woźniak

mgr Anna Janus

Prof.dr hab.n.med.Irena Krupka - Matuszczyk

Dr n.farm Joanna Chłopicka

mgr Iwona Woźniak

Relacja z XV Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej
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„Mój sposób na profi laktykę chorób nowotworowych”

Wyniki Konkursu 

Ogłoszenie wyników ankiety ogólnokrajowej w jaki sposób staramy się w życiu codzien-
nym stosować profi laktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, 
rodzin lub w miejscu pracy, miało miejsce w dniu 29.09.2017 roku na XV Ogólnokrajowej 
Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne ” w Domu Lekarza 
w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w sondażu ankietowym głosowały w poszczególnych wo-
jewództwach na stronie internetowej Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

Wybrano najzdrowsze i najbardziej szkodliwe produkty w profi laktyce chorób nowotworo-
wych, jakie staramy się w codziennej diecie uwzględniać lub ograniczać. 

Za najzdrowsze produkty w codziennej diecie uznano:
• zieloną herbatę – 67,6 %
• jabłka – 64,7 % 
• czosnek – 57,8 %
• ryby – 54,9 %

Do produktów i substancji mających wpływ na powstawanie między innymi chorób no-
wotworów zaliczono: 

• żywność modyfi kowaną genetycznie – 32,7 %
• spleśniałe afl atoksyny – 26,7 % 
• pestycydy – 12,9 %
• akryloamid powstający w produktach skrobiowych (takich jak frytki podczas obróbki 

cieplnej) – 11,9 %
Dziękuję wszystkim osobom, które zagłosowały w konkursie.

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego 

działającego przy ORPIP w Katowicach 
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa 
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

IV MODUŁ WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCHIV MODUŁ WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCHIV MODUŁ WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCHIV MODUŁ WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCHIV MODUŁ WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCHIV MODUŁ WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH

„Jakość wyrobów medycznych w świetle „Jakość wyrobów medycznych w świetle „Jakość wyrobów medycznych w świetle „Jakość wyrobów medycznych w świetle „Jakość wyrobów medycznych w świetle „Jakość wyrobów medycznych w świetle 
obowiązujących wymagań prawnych.”obowiązujących wymagań prawnych.”obowiązujących wymagań prawnych.”obowiązujących wymagań prawnych.”obowiązujących wymagań prawnych.”obowiązujących wymagań prawnych.”

izba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.pl

Cel warsztatu:Cel warsztatu:Cel warsztatu:

Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnymjednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnymjednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnymjednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnymjednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnymjednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnym
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Relacja z konferencji

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„NOMED 2017”

W dniu 6.10.2017 roku w Domu Lekarz zorganizowano X Ogólnopolską konferencję 
naukowo-szkoleniową „NOMED 2017”. 

Konferencja została zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologiczne-
go działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Ze-
spół Chirurgiczny i Transplantacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Za-
rządzie Oddziału w Katowicach.

Uroczystego otwarcia konferencji i przy-
witania uczestników dokonała mgr Iwona 
Woźniak – przewodnicząca komitetu organiza-
cyjnego. Wśród zaproszonych gości uczestni-
czyła dr Grażyna Franek Viceprezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego w Warszawie.

Na konferencji została omówiona różnorod-
na tematyka z zakresu profi laktyki kompre-
syjnej, problemu opieki pielęgniarskiej u pa-
cjentów bólowych, monitorowanie bólu, prawa 
pacjenta do opieki pielęgniarskiej, metod za-
rządzania w szpitalu, współczesnej toksykolo-
gii, pielęgniarstwa w Chińskiej Republice Lu-
dowej.

Uczestnicy wysłuchali następujących refera-
tów:

„Współczesna toksykologia kliniczna 
w Polsce” – lek .med. Tomasz Kłopotowski

 (Ordynator Regionalnego Ośrodka Ostrych 
Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowi-
skowego w Sosnowcu, Konsultant Wojewódzki 
dla Województwa Śląskiego w dziedzinie Tok-
sykologii Klinicznej )

„Profi laktyka kompresyjna” –mgr piel. 
Iwona Woźniak, Specjalista pielęgniarstwa 
onkologicznego (Przewodnicząca Zespołu ds. 
Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w 
ramach ORPIP w Katowicach, Przewodnicząca 
Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy 
ZO. w Katowicach, Członek Sekcji Onkologii 
Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia 
Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, 
Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia 
Onkologicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM 
w Katowicach)

 „Czy naprawdę musi boleć? czyli na-
rzędzia walki z bólem ostrym w opiece 
pielęgniarskiej w świetle aktualnej wie-
dzy medycznej” – lek. med. Marta Sajkowska
 (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Szpital Wojewódzki Sp.zo.o., Opole)
„Ocena subiektywnego czucia bólu 

u chorych z zespołem stopy cukrzycowej 
w okresie okołooperacyjnym” – mgr piel. 
Anna Szumska

 (Oddział Zakażeń Narządu Ruchu ,Wojsko-
wy Instytut Medyczny CSK MON, Warszawa)

„Monitorowanie bólu u chorych z zaka-
żeniami ranami pourazowymi – studium 
przypadku” – mgr piel. Anna Szumska

 (Oddział Zakażeń Narządu Ruchu, Wojsko-
wy Instytut Medyczny CSK MON, Warszawa)

„Fakty i mity w antyseptyce rany” – mgr 
piel. Małgorzata Trojak

 (Schulke Polska Sp.zo.o. ,Warszawa)

„Automatyczne systemy infuzyjne – 
nowe możliwości” – Adrian Wolny

B/Braun ,Katowice)

 „Prawo pacjenta do opieki pielęgniar-
skiej w świetle ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzecznika Praw Pacjenta modele 
opieki – dr Katarzyna Dąbek – Krajewska 

(Uniwersyteckie Centrum kliniczne im. prof. 
K. Gibińskiego SUM w Katowicach)

„Lean management jako nowoczesna 
metoda zarządzania w szpitalu”– mgr 
Ewa Raczyńska (Katedra Przedsiębiorczości 
i Zarządzania Innowacyjnego, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach)

„Pielęgniarstwo w Chińskiej Republice 
Ludowej” – Zhang Wan Jun 

(Xiamen, prowincja Fujian, Chińska Repu-
blika Ludowa ).

Dziękuję za udział w konferencji wszystkim 
prelegentom oraz sponsorom konferencji oraz 
Anecie Kamińskiej za pomoc w sprawach orga-
nizacyjnych w dniu konferencji.

Zapraszam na kolejną, XI konferencję, któ-
ra odbędzie się 5.10.2018  roku.

Iwona Woźniak
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Wyniki Konkursu 
„ Moja rola w skutecznej kontroli bólu”

W związku z ogłoszonym konkursem „Moja rola w skutecznej kontroli bólu” do 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wysłano 9 prac konkursowych 
z województwa śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego.

Autorzy przedstawili pomysły grafi czne zaprojektowanej własnej propozycji skali leczenia 
bólu, jaki zastosowaliby w miejscu pracy.

Wybranie prac konkursowych odbyło się poprzez głosowanie  na stronie internetowej w po-
szczególnych województwach  Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie trzech nagród za zdobycie I, II, III miejsca  mia-
ło miejsce w dniu 6.10.2017 roku na X Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej 
„NOMED 2017” w Domu Lekarza w Katowicach.

W konkursie zagłosowało 185 osób:
I miejsce – 47,8% (88 głosów)
II miejsce – 37,5% (69 głosów)
III miejsce – 6 % (11 głosów)

Laureaci  konkursu „Moja rola w skutecznej kontroli bólu”:

I miejsce – Joanna Hofman 
Joanna Hofman absolwentka studiów magisterskich z pielęgniar-

stwa  ŚUM w   Katowicach,
Szpital Miejski w Zabrzu – oddział Chirurgii Ogólnej
Śląskie Centrum Urologii w Chorzowie
Asystent w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

II miejsce – Barbara Lorenc, Paula Pica, Aleksandra Jarema
Studentki pielęgniarstwa IV roku PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
            – Elisabeth Olbrecht 
Studentka pielęgniarstwa III roku PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie

III miejsce – Krystyna Gillner
Absolwentka AHE w Łodzi, ukończone studia Io i IIo z Informatyki na wydziale Zarządzania i Mar-
ketingu, uzyskany tytuł magistra inżynierii Informatyki ze specjalnością z grafi ki komputerowej 
i multimediów. 
Aktualnie studentka  studiów  pomostowych licencjackich z pielęgniarstwa w AHE w Łodzi, 
w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego.
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku-oddział Rehabilitacji Neuro-
logicznej i Wczesno Udarowej   
Prywatna praktyka pielęgniarska.

Laureatom konkursu zostały również wręczone nagrody ufundowane przez fi rmy: 
Nestle Health Science
Firmę KATI
B/Braun
oraz zespół muzyczny SELEX z Gliwic 

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ra-

mach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

mgr Joanna Hofman (od prawej) 
z autorką artykułu
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kondo l e n c j e

„Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą tak szybko?
Kochany człowiek nigdy nie umiera. 
Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach.”

Smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci Naszej 
Pielęgniarki Środowiskowej Bożeny Kantorowicz. 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia przekazują Pielęgniarki, 
Położne oraz wszyscy pracownicy ZOZ Epione w Katowicach. 

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami”
Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,  
jest zawsze gościem nie na czas….
Nie możemy nic zrobić, zmienić  i cofnąć.
Nie możemy ulżyć w bólu.
Z żalem więc próbujemy pogodzić się z tym co przynosi los…

Z ogromnym smutkiem żegnamy  
Naszą Koleżankę Pielęgniarkę Basię Grzesica

Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Oddziałowa 
 i Pielęgniarki Oddziału Otolaryngologicznego

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

w Tychach

„Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić”

Naszej Koleżance  Aleksandrze Bobik 
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Syna
składają Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Syna Koleżance Halinie Olejarczyk 

składają Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Słowa miłości, słowa nadziei zakryła ciemność
- jest ból i cierpienie”

Naszej Koleżance Irenie Jurga
szczere wyrazy współczucia i wsparcia z powodu śmierci Męża

składają Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem  
pielęgniarek, położnych , rejestratorek

oraz lekarze i pracownicy Zespołu Wojewódzkich 
Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Pielęgniarce Marcie Brzoza łącząc się 
w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci Mamy najszczersze wyrazy współczucia
składają koleżanki, koledzy i współpracownicy 

GCM w Katowicach-Ochojcu

Pielęgniarce Barbarze Jaworskiej wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  
składa Dyrekcja i współpracownicy Okręgowego 

 Szpitala Kolejowego w Katowicach

W trudnych chwilach sercem  jesteśmy z Tobą
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  
śmierci  Taty   Koleżance Edycie Uzarek

składają Pielęgniarka Naczelna z zespołem pielęgniarek 
ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

„Śmierć jest zawsze punktualna
ale nigdy nie w porę”

Koleżance Joannie Pluchrat wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem pielęgniarek, 
 położnych, rejestratorek oraz pracownicy Zespołu  

Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
Łączymy  się  z Tobą w bólu i smutku.

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pielęgniarce Halinie Bryjok z powodu śmierci Mamy

składają koleżanki MZOZ Lędziny

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
naszej Koleżance Marcie Brzoza składają 

 pielęgniarka koordynująca, 
pielęgniarki, lekarze, rejestratorki oraz współpracownicy

Przychodni Specjalistycznej GCM Katowice-Ochojec 

Koleżance Urszuli Wolny   

wieloletniemu członkowi  Prezydium ORPIP w Katowicach  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  Mamy  

składają Przewodnicząca i  członkowie ORPIP  w Katowicach
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Koleżance Wioli Warczak łącząc się w smutku 
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 

z powodu śmierci Ojca składa personel Bloku Operacyjnego 
Szpitala Dziecięcego w Chorzowie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca
Koleżance Magdalenie Stoleckiej

składają koleżanki z OITN z Rudy Śląskiej – Goduli

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim  
najdroższym, pozostaje ból i pamięć”

Naszej Koleżance Magdalenie Stoleckiej wyrazy 
najszczerszego współczucia z powodu śmierci Ojca 

składają pracownicy Fundacji Śląskiego 
Hospicjum Domowego dla Dzieci

Naszej Drogiej Koleżance Marii Prusakiewicz
Wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci Mamy

składają koleżanki i współpracownicy Oddziału Udarowego
UCK  im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

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

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 
z powodu śmierci Męża Koleżance Grażynie Dendra 

składają Pielęgniarki Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego
Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

„Łączymy się z Tobą w bólu i smutku w trudnych chwilach
Serem jesteśmy z Tobą”

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy

Naszej Koleżance Marcie Brzoza składają 
Pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki, sanitariuszki 

oraz współpracy I Oddziału Kardiologii G
CM Katowice-Ochojec

Wyrazy głębokiego wspólczucia i zrozumienia 
dla Koleżanki Małgorzaty Proczek 

z powodu śmierci Taty, składają 
Pielęgniarki Oddziału i Bloku Operacyjnego Okulistyki, 
Przełożona Pielęgniarek wraz z Zastępcą Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Brata
Koleżance Tereni Tułaza składają

Przełożona oraz pielęgniarki i położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

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

Drogiej Koleżance Anicie Cichy wyrazy szcze-
rego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają Koleżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

W roku 2017  pożegnaliśmy 
nasze Koleżanki  Pielęgniarki i Położne
Śp. Adrian Ciółek
Śp. Małgorzata Karpiel
Śp. Maria Sosna

Śp. Barbara Węgrzyn
Śp. Bożena Kantorowicz
Śp. Barbara Grzesica

Są ludzie i chwile, których się nie zapomina….
Śp. Maria Sosna



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

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

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

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

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

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

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

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

Konto do spłaty pożyczek: Getin Bank O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

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

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

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

23.02.2017 r. 25.05.2017 r 03.08.2017 r. 26.10.2017 r.

02.03.2017 r. 01.06.2017 r. 24.08.2017 r 02.11.2017 r.

23.03.2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

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


