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Nowy Rok - zmiany i nowe możliwości

„Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia”
           (William Wharton „Niezawinione śmierci”)

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Kiedy jakiś czas temu natrafiłam na powyższy cytat, przyszło mi do głowy, iż stano-
wi on doskonałe podsumowanie rzeczywistości, w której od dobrych kilku lat poruszają 
się polskie pielęgniarki i położne, rzeczywistości, o której poprawę walczymy każdego 
dnia. Zmiany – zarówno w kontekście prywatnym, jak i zawodowym – są w naszym 
życiu nieuchronne, nie da się ich uniknąć. Są rzeczy, które dzieją się niezależnie od 
naszej woli. Wiele jest jednak spraw, zależnych od nas, od naszych działań, a zmia-
ny, których doświadczamy, są ich realną konsekwencją. Dlatego też, musimy dokładać 
wszelkich starań, by nasze czyny skutkowały polepszeniem życia, zarówno naszego, jak 
i osób, które nas otaczają. Każda chwila jest dobra na dokonanie zmiany, ale nastanie 
Nowego Roku w sposób dodatkowy mobilizuje nas do podjęcia wzmożonego wysiłku, 
bo często zdarza się, że to właśnie na początku roku, otwierają się przed nami nowe 
możliwości, które same w sobie dokonują zmiany w naszym życiu, lub ją powodują,  
a tylko od nas samych zależy, jakie będą jej konsekwencje. Również Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, a co za tym idzie – wszyscy jej członkowie – została 
„dotknięta” noworocznymi zmianami. Najważniejszą z nich było przejęcie przez OIPiP  
w Katowicach prezydencji w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego. Tym samym, Przewodniczącą Forum została mgr Anna Janik – Przewodnicząca 
ORPiP w Katowicach.

Forum zostało powołane 27 IV 2016r. W celu wymiany myśli, poglądów i doświad-
czeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego, a także w celu konkret-
nych działań mających zapewnić poprawę warunków wykonywania zawodów zaufania 
publicznego, integrować środowiska zawodowe, jak i bronić interesów grupowych człon-
ków Forum. Służą temu regularne spotkania członków Forum (ostatnie miało miejsce  
29 I 2019r. I wówczas nastąpiło przekazanie prezydencji), a w związku z faktem,  
iż podobne inicjatywy powstały na terenie całego kraju, odbyły się już dwa Ogólno-
polskie Spotkania Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Drugie ze spotkań  
(20 IX 2018r.) zwieńczone zostało podjęciem czterech uchwał dotyczących:

- uczczenia pamięci przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, którzy swoją pracą  
i walką budowali zręby niepodległości i państwowości polskiej  po 123 latach nie-
woli;

- bezpieczeństwa zawodów zaufania publicznego;
- tajemnicy zawodowej;
- szczepień ochronnych.

Ustalone zostały też ramy organizacyjne działalności Ogólnopolskiego Zgromadzenia Sa-
morządów i wyłoniono Prezydium, którego pracami kierował będzie Koordynator dr Jacek  
Kozakiewicz.

Kolejne ogólnopolskie spotkanie odbędzie się już w kwietniu.
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Wracając do tematu zmian, kolejną, która miała miejsce w ostatnim czasie, związa-
na była ze zdawalnością egzaminu państwowego.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat 
informujący, iż 27 IX 2018r. Minister Zdrowia zmienił regulamin egzaminu państwowe-
go m. in w zakresie warunków uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu (wystarczy 
co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi – wcześniej było 70%). Obniżony próg ma 
zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r.

W związku z licznymi nadsyłanymi zapytaniami dotyczącymi kształcenia podyplomo-
wego metodą e-learningową, Centrum Kształcenia Podyplomowego wydało oświadcze-
nie, iż program kształcenia (zatwierdzony przez Ministra Zdrowia) nie uwzględnia tego 
rodzaju metody realizacji kursów, a firmy, które twierdzą, że jest inaczej –wprowadzają 
w błąd uczestników. Niestety, takich firm jest coraz więcej, więc w razie jakichkolwiek 
wątpliwości przed przystąpieniem do kursu, warto zasięgnąć informacji w Biurze OIPiP 
w Katowicach – pracownicy Działu Kształcenia chętnie odpowiedzą na wszystkie Pań-
stwa pytania.

Problem nierzetelnych realizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
zatacza coraz szersze kręgi i dotyczy całego kraju.

Gorąco zachęcam Państwa do uczestnictwa w kursach organizowanych przez OIPiP 
w Katowicach. Mogę zaręczyć, iż kursy te, dzięki doświadczonym wykładowcom, reali-
zowane są na najwyższym poziomie merytorycznym, a każdy, kto taki kurs ukończy, 
wzbogaci swoją wiedzę. Wszystkie informacje na temat kursów aktualnie organizowa-
nych przez OIPiP w Katowicach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Na zakończenie tego artykułu, chciałabym przypomnieć Państwu o jeszcze jed-
nej ważnej kwestii: do 31 III br. należy złożyć w Biurze OIPiP w Katowicach wnioski  
o przyznanie Statuetki „Diamentowy Czepek”. Statuetka wręczana jest osobom, które 
upowszechniają zasady etyki zawodowej, wzorowo wykonują swoje obowiązki i współ-
działają na rzecz integrowania środowiska zawodowego. Wniosek pobrać można z na-
szej strony internetowej, a złożyć go może: Kierownik podmiotu leczniczego, Naczelna 
Pielęgniarka/Dyrektor ds. pielęgniarstwa, Przewodniczący Organów Okręgowej Izby, 
Członkowie ORPiP, Pełnomocnicy ORPiP – wniosek podpisać muszą dwie spośród wy-
mienionych osób. W minionym roku, wręczyliśmy Statuetki 273 osobom i mam wielką 
nadzieję, iż w roku bieżącym odznaczonych będzie jeszcze więcej!

Szanowni Państwo, jeden pełny miesiąc roku 2019 jest już za nami. Myślę,  
iż wielu z nas – w mniejszym lub w większym stopniu – doświadczyło już jakichś 
zmian, raczej niezależnych od nas. Nie na wszystko mamy wpływ, ale to od nas za-
leży jaki będzie efekt tych zmian. Dlatego też drodzy Państwo, życzę Państwu – jak 
i sobie samej – by zmiany, na które nie mamy wpływu sprawiały, że nasze życie 
będzie lepsze, a jeśli to, co się zmieni, nie do końca będzie po naszej myśli – byśmy 
mieli siłę się z tym zmierzyć i dać sobie radę.

Z wyrazami szacunku   
Anna Janik  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach
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Trzeci rok działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach VII kadencji za nami ...
Maria Grabowska 

Sekretarz ORPiP w Katowicach

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jest jednym z czterech 
organów (obok Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach oraz Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej w Katowicach) tworzących Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach. Działalność Okręgowej Rady i Biura OIPiP w Katowicach jest regulowana 
przez dwa dokumenty, a mianowicie: Ustawę z dnia 1 VII 2011r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych oraz Regulamin ORPiP w Katowicach. Tradycyjnie już, jak co 
roku, zamieszczamy w Biuletynie „Nasze Sprawy” podsumowanie działalności ORPiP 
w Katowicach, jak i Biura Izby.

W 2018 roku ORPiP w Katowicach odbyła w sumie 14 posiedzeń, z których 4 miały cha-
rakter niestacjonarny (głosowanie odbywało się drogą elektroniczną). Miało również miejsce  
7 posiedzeń Prezydium ORPiP w Katowicach, a w sumie, w trakcie całego roku, podjętych 
zostało 1026 uchwał. Pierwsza z nich (Uchwała nr 1/2018/VII z dn. 15 I 2018r.) dotyczyła 
zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który odbył się  
26 III 2018r. w obiekcie Park Inn by Radisson Katowice przy ulicy Bytkowskiej 1 A w Katowi-
cach. Spośród 373 delegatów, na Zjazd przybyło 237 osób, co stanowiło 63,53% uprawnionych 
do głosowania (dla porównania w roku 2017 na Zjazd przybyło 73% delegatów), co oznaczało, 
iż Zjazd był prawomocny. Ogólnie podjętych zostało 6 Uchwał oraz 4 Apele.

Warto podkreślić, iż Delegaci na Okręgowy Zjazd są reprezentantami wszystkich 
pielęgniarek i położnych należących do OIPiP w Katowicach, których obecnie jest 32 748,  
w tym: 29 186 pielęgniarek (28 810 kobiet i 376 mężczyzn) oraz 3 598 położnych (3 595 ko-
biet i 3 mężczyzn), z czego zatrudnienie znajduje w chwili obecnej 22 766 osób (20 288 pie-
lęgniarek i 2 478 położnych).  Ogólna liczba pielęgniarek i położnych, wpisanych do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych ORPiP w Katowicach, zwiększyła się o 278 osób.

W roku 2018 392 osoby uzyskały Prawo Wykonywania Zawodu (312 pielęgniarek  
i 80 położnych), 71 pielęgniarek i 11 położnych wpisanych zostało do Rejestru, wykreślono  
z niego 105 osób – 89 pielęgniarek i 16 położnych, przy czym decyzję o zaprzestaniu wykony-
wania zawodu podjęło 10 pielęgniarek i 1 położna, a 109 osobom Prawo Wykonywania Zawodu 
zostało wygaszone. Ponadto 33 osoby – 28 pielęgniarek i 5 położnych, skierowanych zostało 
na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich  
6 lat (szkolenia nie ukończyła tylko 1 osoba).

W VII kadencji samorządu, powołanych zostało 124 Pełnomocników ORPiP w Katowicach. 
W roku 2018 zorganizowane zostały 4 spotkania Pełnomocników, podczas których poinformo-
wani zostali o aktualnych istotnych dla pielęgniarek i położnych kwestiach, omówione zostały 
również wszelkie sprawy podejmowane przez samorząd. Jednym z zadań Pełnomocników jest 
przekazywanie informacji pielęgniarkom i położnym z ich okręgów wyborczych o działalności 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych i naszej Okręgowej Rady, oraz integracja śro-
dowiska zawodowego (z Funduszu Integracyjnego na spotkania integracyjne wykorzystano  
258 794,80 zł). Poza tym, w gestii Pełnomocników leży dystrybucja prasy pielęgniarek i położnych - 
„Magazynu Pielęgniarki i Położnej”, jak i Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy”, który ukazuje się  
co 2 miesiące w nakładzie 3 750 egzemplarzy.
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Obowiązkiem ustawowym polskich pielęgniarek i położnych jest stałe aktualizowanie 
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych 
rodzajach kształcenia podyplomowego. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu OIPiP w Katowicach 
prowadzi szeroko rozumianą działalność szkoleniową i edukacyjną.

W roku 2018 OIPiP w Katowicach z własnych środków sfinansowała 6 specjalizacji (pielę-
gniarstwo internistyczne, pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, pielęgniarstwo anestezjo-
logiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, pielęgniarstwo psychia-
tryczne, pielęgniarstwo ratunkowe), w których wzięło udział 206 osób. Ze środków publicznych 
(przetarg Ministerstwa Zdrowia) sfinansowane zostały 4 specjalizacje (pielęgniarstwo aneste-
zjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo onkologiczne i dwie edycje pielęgniarstwa op-
eracyjnego – uczestniczyło w nich 120 osób.

Poza tym zrealizowanych zostało 11 edycji kursów kwalifikacyjnych  - wzięło w nich udział 
247 pielęgniarek i 49 położnych; 61 edycji kursów specjalistycznych, z których skorzystało 
1070 pielęgniarek i 404 położne; 4 edycje kursu „Przymus bezpośredni” oraz 9 edycji kursu: 
„Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego” - w sumie uczestniczyły w nich 364 osoby. Jeżeli 
chodzi o tzw. szkolenia miękkie, to w 2018r. miało miejsce 70 edycji kursu pt. „Jak kierować  
i zarządzać zespołem, Mobbing, Komunikacja, Negocjacje”, w których uczestniczyło 1000 osób.

W minionym roku wcielona w życie została nowa inicjatywa, znana wszystkim pod nazwą 
„Akademia Zarządzania”. Jest to cykl szkoleń i wykładów skierowanych do kierowniczej kadry 
pielęgniarskiej i położniczej oraz osób zainteresowanych tematyką zarządzania. Uruchomione 
zostały 2 edycje kursu (obie edycje trwają nadal), w których uczestniczą 32 osoby.

Bardzo cenionym w naszym środowisku zawodowym, jest szkolenie z odpowiedzialności 
zawodowej, realizowane przez OIPiP w Katowicach w ramach powierzonych zadań. W minionym 
roku, w podmiotach leczniczych, przeprowadzono około 30 takich szkoleń, podczas których 
omawiano zagadnienia związane z zszeroko pojętą odpowiedzialnością zawodową pielęgniarek 
i położnych.

Formą kształcenia, z której bardzo chętnie korzystają Członkowie OIPiP w Katowicach 
są wszelkiego rodzaju konferencje i szkolenia. W roku 2018 pielęgniarki i położne katowickiej 
Izby mogły wziąć udział w 19 szkoleniach i konferencjach – OIPiP w Katowicach była organi-
zatorem 10 z nich oraz współorganizatorem reszty. Uczestnictwo w wielu konferencjach było 
nieodpłatne, natomiast w przypadku konieczności uiszczenia opłaty za udział, Członkowie Izby 
mogli skorzystać z możliwości refundacji kosztów kształcenia – dotyczy ona również udziału we 
wszelkiego rodzaju kursach. W roku minionym złożonych zostało 771 wniosków o refundację 
kosztów kształcenia na łączną kwotę 730 454,32 zł. Zasady ubiegania się o refundację, okre-
ślone zostały w „Regulaminie refundacji kosztów kształcenia”, który znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej.

Znaczna ilość środków finansowych przekazana została na organizację i prowadzenie in-
stytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych. Jedną  
z nich jest możliwość pełnej lub częściowej refundacji kosztów leczenia sanatoryjnego 
 – z czego skorzystało 91 osób (na łączną kwotę 112 395,00 zł) oraz turnusów leczniczo-re-
habilitacyjnych – refundacja turnusów dla 3 osób wyniosła 8 400,00 zł. Poza tym, w okresie 
sprawozdawczym, 244 osobom przyznane zostały zapomogi (w tym 211 zapomóg z tytułu cho-
roby, 8 zapomóg losowych i 25 zapomóg pośmiertnych). Przyznana pomoc opiewała na kwotę  
230 580,00 zł. Udzielonych zostało też 886 pożyczek socjalnych ( na kwotę 1 772 000,00 zł) 
oraz pożyczki studenckie – wypłacono 6 transz na kwotę 11 540,00 zł.

Obowiązkiem ORPiP w Katowicach jest również nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zawodów pielęgniarki i położnej. W tym celu Członkowie Rady przewodniczą oraz biorą 
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udział w pracach komisji konkursowych, wyłaniających kandydatów na stanowiska kierownicze  
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

W roku 2018 wytypowani zostali przewodniczący i członkowie 51 komisji konkursowych 
(5 konkursów na stanowisko pielęgniarki przełożonej/naczelnej oraz 34 konkursów na sta-
nowisko pielęgniarki oddziałowej) oraz 8 przedstawicieli Okręgowej Rady do składów komisji 
konkursowych na stanowiska ordynatora oddziału (5 przedstawicieli), zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa (2 przedstawicieli) oraz kierownik SPZOZ (1 przedstawiciel).

Poza tym przy ORPiP w Katowicach działają 3 Komisje problemowe: Komisja Kształcenia  
i Standardów, Komisja Socjalna oraz Komisja ds. praktyk pielęgniarek i położnych oraz rejestru 
działalności regulowanej. Powołane zostały też 24 Zespoły problemowe, które mają za zadanie 
m.in. wspieranie merytoryczne pracy OIPiP w Katowicach, czy realizację postanowień Okręgo-
wej Rady. Miło nam odnotować, iż w roku 2018 powołane zostały dwa nowe Zespoły: Zespół  
ds. pielęgniarstwa geriatrycznego oraz Zespół ds. mobbingu. Wszystkie Zespoły prężnie dzia-
łają na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych organizując m. in. cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem szkolenia i konferencje.

Biorąc pod uwagę fakt, iż pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę pracowni-
ków medycznych w Polsce – jest nas ponad 300 tysięcy (!), integracja jest rzeczą niezwykle 
ważną. Jedną z okazji, podczas której możemy się spotkać poza miejscem pracy, jest wspólne 
świętowanie Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

W minionym roku uroczyste obchody naszego  święta miały miejsce 7 czerwca w Teatrze 
Rozrywki  w Chorzowie. Uczestniczyło w nich wielu wspaniałych gości, a 273 osoby wyróżnione 
zostały statuetką „Diamentowy Czepek”. Po części oficjalnej, zebrani w teatrze obejrzeli spek-
takl teatralny pt. „Seks dla opornych”.

Niniejszy artykuł stanowi tylko krótkie podsumowanie najważniejszych zadań realizo-
wanych przez ORPiP w Katowicach, oraz Biuro OIPiP w Katowicach. Nie sposób jest wymienić 
wszystkich działań podejmowanych przez Radę i obowiązków, które każdego dnia wykonują 
pracownicy Biura, jednak należy pamiętać, że każda podejmowana inicjatywa ma tylko jeden 
cel: pracę na rzecz pielęgniarek i położnych zrzeszonych w naszej Izbie.

15 lutego
Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

W imieniu Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz własnym w dniu Naszego 
święta życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy – wiele dobrych  i ciepłych słów uznania od 
Waszych przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie. Przyjmij-
cie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim ogromu 
satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych. Życzę również nieustannej energii 
w dążeniu do poszerzania swojej wiedzy oraz poczucia dumy z przynależności do grupy 
pielęgniarek i położnych operacyjnych.         

W życiu osobistym niech towarzyszy uśmiech, radość i zapał do realizacji marzeń  
i życiowych planów. Oby kolejny rok był dla Nas szczęśliwy.

 
Z wyrazami szacunku

Danuta Siemiątkowska – Przewodnicząca Zespołu  
ds. pielęgniarstwa operacyjnego ORPIP w Katowicach
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WYCIĄG 
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji

w dniu 18 grudnia 2018 roku
1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

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

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

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

2.1. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(2P).

2.2. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (5P).

2.3. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(4P, 1A).

2.4. Podjęcie 11 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (8P, 3A).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych wskutek 
wygaśnięcia PWZ (zgony).

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

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regu-
laminu przyznawania Statuetki „Diamentowe-
go Czepka”.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości 
wynagrodzeń dla kierowników kursów, wykła-
dowców  i opiekunów staży w ramach kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

3.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odbycie 
przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egza-
minu po przerwie w wykonywaniu zawodu.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Re-

jestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie 
Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących 
Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położ-
nych.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów konferencji dla położnych.

3.7. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.8. Podjęcie uchwały przedmiocie udzielenia po-
życzki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego. 

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

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 
pożyczki socjalnej.

3.12. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wybo-
ru oferty w celu udzielenia pomocy socjalnej 
w postaci leczenia sanatoryjnego (Iwonicz 
Zdrój).

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty w celu udzielenia pomocy socjalnej w 
postaci leczenia rehabilitacyjnego (Repty).

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty w celu udzielenia pomocy socjalnej w 
postaci leczenia rehabilitacyjnego (Neuro Care 
Clinic Siemianowice Śląskie).

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie korekty bu-
dżetu za rok 2018.

3.17. Podjęcie uchwały przedmiocie Prowizorium 
budżetu na I Kwartał 2019 roku.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego 
w GCR Repty w tarnowskich Górach.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia pro-
tokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach w dniu  22 listopada 
2018 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewod-

niczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad. 

WYCIĄG  
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 16 stycznia 2019 roku.

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

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

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 

1) Uchwały Nr 1/2019/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia  stycz-
nia 2019 roku w przedmiocie zwołania XXXVII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 16 stycznia 2019 
roku stwierdzono oddanie 18 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwały.
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Katowicach
w dniu 22 stycznia 2019 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 Pielęgniarek                  
i Położnych zawierające informację o ostatecz-

nym terminie głosowania,
2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych: 
1) Uchwały Nr 2/2019/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                 
22 stycznia 2019 roku w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 22 stycznia 2019 
roku stwierdzono oddanie 15 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwały.

WYCIĄG
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 24 stycznia 2019 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 Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

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 10 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. (8P, 2A)

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

2.3. Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
(7P+3A)

2.4.  Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. (11P+3A) 

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

3.1. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki/położnej na odbycie przeszkole-
nia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egza-
minacyjnej w celu przeprowadzenia egzami-
nu po przerwie w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej.

3.2. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

3.3. Podjecie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
Pełnomocnictwa.

3.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie powołania 
Pełnomocników.

3.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie zmiany 
składu Zespołów działających przy ORPiP w 
Katowicach.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia 

działalności Zespołu ds. pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego i intensywnej terapii.

3.7. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych. 

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany za-
łącznika do Regulaminu Wynagradzania. 

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru ofer-
ty pod obrady XXXVII OZPiP w Katowicach.

3.10. Podjęcie uchwały przedmiocie prenumeraty 
czasopism na 2019 rok.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.12. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wyrażenia 
zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległych 
składek członkowskich.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie organizacji 
spotkań w ramach Śląskiego Forum Samo-
rządów Zawodów Zaufania Publicznego.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowa-
nia wywiadów – reportaży z pielęgniarkami i 
położnymi. 

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie konferencji organizowanej przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa ratunkowego.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie konferencji współorganizowanej przez 
Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w ste-
rylizacji.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie 5 konferencji organizowanych przez Ze-
spół ds. położnych.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 października 2018 roku. 

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad. Sekretarz 

ORPiP w Katowicach
Maria Grabowska
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Kalendarium minionych wydarzeń styczeń - luty 2019

05.01.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

08.01.2019 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

08.01.2019 Spotkanie Zespołu ds. położnych

10.01.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia

10.01.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

12.01.2019
II Noworoczny Koncert Adwokatury, organizowany przez Izbę 
Adwokacką w Katowicach - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach

12.01.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

16.01.2019 Spotkanie Konwentu Przewodniczących w siedzibie Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych

17.01.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa neurologicznego

19.01.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

23.01.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

23.01.2019
Spotkanie  Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego 
organizowane przez Naczelna Izbę Pielęgniarek i Położnych - udział Pani 
Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

24.01.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego

24.01.2019 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

25.01.2019
Uroczyste otwarcie nowej siedziby  Warszawskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach

26.01.2019  Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

28.01.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

28.01.2019
Otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej  
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach- Megrez sp.  
z o.o. - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

29.01.2019 Posiedzenie Komisji Socjalnej

29.01.2019

Spotkanie Członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w 
Katowicach, Pani Marii Grabowskiej - Sekretarza ORPiP w Katowicach 
oraz Skarbnika ORPiP Pani Czesławy Brylak-Kozdraś

31.01.2019 Spotkanie Komisji  ds. praktyk pielęgniarek i położnych oraz rejestru 
działalności regulowanej

02.02.2019  Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

Kalendarium minionych wydarzeń  styczeń - luty 2019
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05-06.02.2019

Szkolenie dla Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, 
Skarbników, Księgowych oraz Pracowników obsługujących: SMK, Rejestr 
Pielęgniarek, Rejestr Położnych, Rejestr podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą oraz Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe, organizowane przez Naczelną Izbę Pielęgniarek  
i Położnych

06.02.2019
Pierwsze Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego I Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych- udział Pani Anny Janik - 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

09.02.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania- II edycja

11, 14-
15.02.2019

Szkolenie dla pielęgniarek zatrudnionych w Medycynie Szkolnej, 
dotyczące  problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, organizowane 
przez Zespół ds. pielęgniarek szkolnych

12.02.2019
Konferencja „Nowoczesne metody diagnostyczne w ginekologii 
onkologicznej” organizowana przez Zespół ds. położnych w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych

14.02.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia

15.02.2019

Spotkanie Komisji Prawa i Legislacji oraz Komisji Nauki, Kształcenia  
i Rozwoju Zawodowego organizowane przez Naczelna Izbę Pielęgniarek 
i Położnych - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach

16.02.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

23.02.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska zawo-
dowego pielęgniarek i położnych oraz zgłaszanym przez nich problemom został 
powołany Zespół ds. mobbingu przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, którego celem jest zwiększenie świadomości środowiska zawo-
dowego z zakresu rozpoznawania mobbingu, zapobiegania mu oraz wsparcie  
w sytuacjach mobbingowych.

Masz problem, napisz- email: antymobbing@izbapiel.katowice.pl. Czekamy.

W imieniu Zespołu,

Iwona Borchulska
Przewodnicząca Zespołu ds. mobbingu

Kalendarium minionych wydarzeń styczeń - luty 2019
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Godność i inne dobra osobiste 
pielęgniarki oraz położnej

adwokat Kinga Rudnik

Zdarzenie, które miało miejsce w jednym ze śląskich szpitali: oddział położniczy, 
pacjentka po porodzie leży w łóżku, na sali obecny jest także mąż pacjentki i kilku-
letni syn. Położna prosi męża i syna o opuszczenie sali na kilka minut, ponieważ chce 
zacewnikować pacjentkę. Mąż odmawia wyjścia z sali, położna prosi po raz kolejny  
o opuszczenie sali, zwracając uwagę, iż czynność nie powinna być wykonywana, 
zwłaszcza w obecności dziecka. Mąż pacjentki ponownie odmawia i zwraca się do swo-
jego syna słowami: „widzisz, musisz się uczyć, jak nie będziesz się uczył, to będziesz 
musiał tak pracować i robić takie rzeczy”. 

Dobra osobiste osoby wykonującej zawód 
pielęgniarki i położnej podlegają ochronie 
prawnej na tych samych zasadach, jak dobra 
osobiste każdego człowieka. Już Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej w art. 41 zapewnia 
nietykalność osobistą oraz wolność osobistą 
wszystkim swoim obywatelom. Dobra osobi-
ste to tzw. podmiotowe prawa osobiste, czyli 
prawa bezwzględne skuteczne wobec wszyst-
kich (erga omnes), czyli także wobec pacjenta 
i odwiedzających go osób. Nienaruszalność 
dóbr osobistych pielęgniarki i położnej jest 
obowiązkiem pacjenta i innych osób. 

Naruszenie dóbr osobistych pielęgniarki  
i położnej polega na przedstawieniu jej osoby 
w negatywnym świetle w odniesieniu do pa-
cjentów czy innych współpracowników. Może 
to mieć miejsce w pracy pielęgniarki i położ-
nej, w publikacjach prasowych, radiowych  
i telewizyjnych, we wpisach  na portalach spo-
łecznościowych  oraz w treści skarg składanych 
do różnych instytucji. Tak w sposób ustny, jak  
i pisemny. 

OCHRONA CYWILNA

Ochronę cywilną dóbr osobistych przewidu-
je art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego, gdzie 
m.in. czytamy, iż „Dobra osobiste człowieka, 
jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, 
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnica korespondencji, niety-
kalność mieszkania, twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozo-
stają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie 
od ochrony przewidzianej w innych przepi-
sach”. Jest to definicja dóbr osobistych, która 
tylko przykładowo wymienia część dóbr oso-

bistych, szerszą ich definicję można odnaleźć  
w orzecznictwie sądowym, gdzie wskazano:

„Dobrami osobistymi są wszelkie przynależ-
ne człowiekowi, jego osobie wartości niema-
jątkowe, związane z jego psychiczną i fizyczną 
integralnością oraz przejawami jego działal-
ności, uznane powszechnie w społeczeństwie. 
Wartości te określające pozycję człowieka  
w społeczeństwie,  stanowią przesłankę samo-
realizacji osoby ludzkiej. Godność osobista to 
między innymi oczekiwanie szacunku ze strony 
innych ludzi.(...)“ (tak:Wyrok SA w Warszawie 
z dnia 13 kwietnia 2011r. VI ACa 1310/10 LEX 
nr 852390). 

Dobra osobiste przejawiają się w każdej 
dziedzinie życia. Dotyczą także życia zawo-
dowego pielęgniarki i położnej. „Cześć, do-
bre imię, dobra sława człowieka są pojęciami 
obejmującymi wszystkie dziedziny jego życia 
osobistego, zawodowego i społecznego. Naru-
szenie czci może więc nastąpić zarówno przez 
pomówienie odnoszące się do życia osobistego 
i rodzinnego, jaki i przez zarzucenie niewła-
ściwego postępowania w życiu zawodowym, 
naruszające dobre imię danej osoby i mogące 
narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do 
wykonywania zawodu lub innej działalności.“ 
(tak:Wyrok SN z dnia 29 października 1971 r., 
II CR 455/71, OSNC 1972/4/77).

W razie zagrożenia lub naruszenia dóbr 
osobistych pielęgniarce i położnej przysługują 
konkretne kroki prawne przewidziane w Ko-
deksie cywilnych. Ten, czyje dobro osobiste 
zostaje zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania. Natomiast 
w razie dokonanego naruszenia można także 
żądać, aby osoba, która dopuściła się narusze-
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nia, dopełniła czynności potrzebnych do usu-
nięcia jego skutków, w szczególności by złożyła 
oświadczenie odpowiedniej treści i w odpo-
wiedniej formie, jak: przeproszenie, sprosto-
wanie, wyjaśnienie pewnych podanych faktów. 
Istnieje także możliwość żądania zadośćuczy-
nienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny  
w drodze pozwu cywilnego. 

Dochodzone roszczenie należy wskazać  
w pozwie składanym do sądu cywilnego, wraz 
z podaniem żądanej kwoty, a także dowodami 
potwierdzającymi okoliczność naruszenia kon-
kretnego dobra osobistego. Ważne jest, aby 
naruszenie dobra osobistego nastąpiło według 
oceny obiektywnej, a nie 
subiektywnej samej oso-
by poszkodowanej. Sąd 
Najwyższy w wyroku 
z 11.03.1997 r., stwier-
dził bowiem, iż „ocena, 
czy nastąpiło narusze-
nie dobra osobistego, jakim jest stan uczuć, 
godność osobista i nietykalność cielesna (art. 
24 § 1 Kc), nie może być dokonana według 
miary indywidualnej wrażliwości zainteresowa-
nego (ocena subiektywna). A zatem samo su-
biektywne uczucie osoby wnoszącej o ochronę 
swego dobra osobistego nie jest wystarczają-
cym argumentem do uznania powództwa przez 
Sąd jako zasadne”.( III CKN 33/97, OSNC 
1997/6-7/93).  

OCHRONA KARNA

Ochronę karną dóbr osobistych przewidział 
także Kodeks karny w art. 212  (pomówienie) 
oraz art. 216 (zniewaga). Pomówienie to prze-
stępstwo, które polega na pomówieniu innej 
osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niemającej oso-
bowości prawnej o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii 
publicznej lub narazić na utratę zaufania po-
trzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub 
rodzaju działalności i podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.  Jeżeli sprawca 
dopuszcza się ww. czynu za pomocą środków 
masowego komunikowania podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. Przestępstwo zniewagi, to  
z kolei znieważenie innej osoby w jej obecności 

albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicz-
nie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej 
dotarła i podlega grzywnie albo karze ograni-
czenia wolności. Jeśli znieważenie nastąpiło za 
pomocą środków masowego komunikowania, 
czyn ten podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Oba przestępstwa ścigane są z tzw. oskar-
żenia prywatnego, co oznacza iż osoba po-
krzywdzona sama (lub za pośrednictwem peł-
nomocnika) musi skierować do sądu karnego 
prywatny akt oskarżenia, z pominięciem po-
stępowania przygotowawczego (prowadzone-
go przez prokuratora, lub policję pod nadzorem 
prokuratora). Opłata za wniesienie prywatnego 

aktu oskarżenia wynosi 
300,00 zł. A następnie 
występować w trakcie 
postępowania sądowego 
jako tzw. oskarżyciel pry-
watny i popierać oskarże-
nie. Słuszne i wskazane 

jest, aby w takim przypadku dodatkowo zażą-
dać zasądzenia w wyroku karnym przeprosin  
o określonej treści i w określony sposób. 

Żadne, chociażby najmniejszej wagi, na-
ruszenie dóbr osobistych pielęgniarki czy po-
łożnej, nie powinno być ignorowane. Prawa te 
przynależne pielęgniarce i położnej,  nie mogą 
być usprawiedliwiane ani tłumaczone jakimi-
kolwiek okolicznościami przez pacjenta czy 
osoby go odwiedzające, a tym bardziej złym 
samopoczuciem, bólem czy dyskomfortem 
psychicznym związanym z pobytem w szpitalu. 
Stanowcza reakcja na każde takie zachowanie 
winna stać się standardem. Tym bardziej, że 
tylko i wyłącznie sama pielęgniarka lub położ-
na, której dobra osobiste zostały naruszone 
lub zagrożone, może podjąć kroki prawne, nikt 
inny w jej zastępstwie tego nie może uczynić. 
Złożenie pozwu cywilnego czy też oskarże-
nia prywatnego jest czynnością osobistą, nie 
wszczynaną z urzędu przez inne instytucje czy 
podmioty. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywil-

ny Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29;
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

Dz.U.2018.1600 t.j. z dnia 2018.08.21;

Ważne jest, aby naruszenie dobra 
osobistego nastąpiło według oceny 
obiektywnej, a nie subiektywnej sa-
mej osoby poszkodowanej. 
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Zasady ustalania wynagrodzeń w świetle ostatniej  
nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia   

z dnia 8 września 2015 r.  
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie  

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U., poz 1400)

Znowelizowane zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zro-
dziły szereg pytań odnośnie ich interpretacji oraz zasad obliczania wynagrodzenia 
przysługującego pielęgniarkom i położnym. Odnośnie najczęściej poruszanych zagad-
nień, wypracowano niżej przedstawione interpretacje.

1) W przypadku umów cywilno-prawnych kwo-
ta 1.600,00 zł to kwota brutto brutto, ponie-
waż pielęgniarka lub położna winna otrzy-
mać po nowelizacji nie mniej niż wynika to 
z poprzedniej wersji rozporządzenia, czyli 
4x400,00 zł. Zleceniodawca jest uprawnio-
ny przekazać kwotę wyższą, ale nie może 
jej obniżyć poniżej 1.600,00 zł brutto 
brutto. Otrzymuje on także z NFZ środki 
na pochodne, jak dyżury nocne, świątecz-
ne, stażowe oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy.

2) Wydatki związane z premiami, dodatka-
mi funkcyjnymi, pracą w godzinach nad-
liczbowych są kosztem pracodawcy, na-
tomiast NFZ pokrywa koszty związane z 
dyżurami za święta, noce i dodatek sta-
żowy oraz składki na ubezpieczenie spo-
łeczne i Fundusz Pracy, co wprost wynika 
ze stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie  
§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. Wszelkie inne pochodne 
leżą po stronie pracodawcy. 

3) Wspólnicy spółki partnerskiej, jeśli zosta-
li wykazani do NFZ jako osoby realizujące 
świadczenia zdrowotne, powinni otrzymać 
środki finansowe na realizacje płac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

4) W przypadku pielęgniarek i położnych POZ 
zatrudnionych na umowę o pracę, każda 
wykazana do NFZ pielęgniarka i położna, 
powinna otrzymać nie mniej niż 1.100 zł, 
natomiast środki jakie otrzymał pracodaw-
ca ze stawki kapitacyjnej na pielęgniarkę 
i położną POZ, może wypłacić w formie 
dodatku, premii lub nagrody. Środków nie 

wykorzystanych nie zwraca się do NFZ i nie 
można ich tez przeznaczyć na inne cele.

5) Jeśli ze stawki kapitacyjnej pielęgniarka  
i położna POZ z uwagi na małą liczbę zde-
klarowanych pacjentów nie osiągnie 1.100 
zł, pracodawca jest obowiązany z własnych 
środków pokryć różnicę jaka wynika z za-
wartego Porozumienia. 

6) W przypadku pielęgniarek i położnych 
przebywających na zwolnieniach lekar-
skich, jeśli przez część miesiąca pracow-
nik był niezdolny do pracy, jego wyna-
grodzenie podlegające składkom ZUS, 
zostaje odpowiednio pomniejszone o dni 
tej niedyspozycji, dotyczy to również do-
datku tzw. zembalowego. Przy wyliczaniu 
podstawy zasiłku chorobowego przysłu-
gującego pracownikowi uwzględnia się 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie pra-
cownika wypłacone za okres 12 miesięcy  
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pra-
cy (art. 36 ustawy z dnia 25.06.1995 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (Dz.U. Z 2017 r., poz.1368). 
Oznacza to, iż dany składnik pensji pod-
lega wliczeniu do podstawy wymiaru wy-
nagrodzenia chorobowego oraz zasiłków 
wypłacanych za okresy choroby, opieki nad 
członkiem rodziny, macierzyństwa lub wy-
padku w sytuacji, gdy:

a) pracownik nie zachowuje prawa do 
składnika za okresy pobierania ww 
świadczeń i nie jest on wypłacany za te 
okresy;
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b) przepisy wewnątrzzakładowe nie za-
wierają postanowień dotyczących zasad 
jego naliczania za dni, za które przysłu-
gują świadczenia chorobowe.

7) W okresie od 1 stycznia 2015 r. do  
31 sierpnia 2019 r. pielęgniarkom i po-
łożnym zagwarantowano sukcesyw-
ny wzrost poziomu miesięcznego wy-
nagrodzenia. Dokonywany jest on  
w postaci dodatku wypłacanego zgodnie 
z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, 
poz.1628). Kwotę przedmiotowego do-
datku ustalono w stałej miesięcznej staw-
ce. Jednak przepisy wskazanego aktu 
prawnego, jak i regulacje rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej (Dz.U. 2016, poz.1146) nie wskazują 
reguł naliczania dodatku za dni, za które 
zatrudnionej osobie przysługują świad-
czenia chorobowe, jak zasiłek za choro-
bę czy sprawowanie opieki nad dzieckiem 
czy innym chorym członkiem rodziny. 
Powyższe oznacza to, iż od przyjętych 
w danym podmiocie zasad kalkulowania rze-
czonego dodatku w przypadku absencji cho-
robowej, zależy sposób jego pomniejszania 
i wpływ na wysokość zasiłków należnych 
z ubezpieczenia chorobowego. 

 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia  

8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz.U., poz 1400)

Zmiana Regulaminu w zakresie refundacji !
Hanna Dobrowolska

Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
 w Katowicach,

doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,  
Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają zapisy Regulaminu udzie-
lania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Poniżej najważniejsze zmiany.
Wysokość refundacji udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sym-

pozjum, zjeździe, kongresie  naukowym nie może być większa niż 500,00 złotych na jedną 
osobę.

Wymagane do refundacji kosztów kształcenia poświadczenie od pracodawcy, że nie re-
fundował kosztów kształcenia – nie dotyczy osób wykonujących zawód wyłącznie w formie 
praktyki zawodowej, które zobowiązane są złożyć stosowne  OŚWIADCZENIE.

W przypadku czynnego udziału w naukowej konferencji, zjeździe, sympozjum, kongresie  – 
zgoda na nieodpłatną publikację w Biuletynie informacyjnym Okręgowej Izby „Nasze Sprawy”.  
W przypadku publikacji artykułu lub wystąpienia w innym czasopiśmie naukowym, dopuszcza 
się możliwość przedłożenia do publikacji w Biuletynie „Nasze Sprawy” streszczenia pracy.

Regulamin w pełnej wersji zamieszczony jest na stronie internetowej Izby w zakładce 
Kształcenie Podyplomowe - Aktualności Kształcenia Podyplomowego.
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Kształcenie podyplomowe 
Podsumowanie roku 2018

Hanna Dobrowolska
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wy-
dział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

W dniu 17 grudnia 2018 roku w siedzibie Okręgowej Izby w Katowicach odbyło się spotkanie 
z Kierownikami kursów i specjalizacji przygotowane przez Dział Kształcenia Podyplomowego.  
Na spotkaniu podsumowano miniony rok w zakresie realizacji kształcenia oraz funkcjonowania 
systemu SMK oraz przedstawiono plany na rok 2019. Poniżej krótkie podsumowanie roku w za-
kresie kształcenia podyplomowego.

Specjalizacje
otwarte w roku 2018 Finansowanie Liczba  

uczestników

Pielęgniarstwo Operacyjne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 29

Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek OIPiP w Katowicach 34

Pielęgniarstwo Psychiatryczne OIPiP w Katowicach 26

Pielęgniarstwo Ratunkowe OIPiP w Katowicach 26

Specjalizacje
2017-2019 Finansowanie Liczba  

uczestników

Pielęgniarstwo Operacyjne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 36

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensyw-
na opieka Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 30

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensyw-
na opieka OIPiP w Katowicach 40

Pielęgniarstwo Onkologiczne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 25

Specjalizacje
zakończone w roku 2018 Finansowanie Liczba  

uczestników

Pielęgniarstwo Internistyczne OIPiP w Katowicach 40

Pielęgniarstwo Ginekologiczno – Położnicze OIPiP w Katowicach 40

Kursy Kwalifikacyjne Liczba edycji Liczba  
uczestników

Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek 4 101

Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych 1 25

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensywna opieka 2 72

Pielęgniarstwo Chirurgiczne 1 22

Pielęgniarstwo Operacyjne dla pielęgniarek 1 17

Pielęgniarstwo Operacyjne dla położnych 1 24

Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania i Wychowania 1 36
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Kursy Specjalistyczne Liczba edycji Liczba  
uczestników

Wykonanie i Interpretacja Zapisu Elektrokardiograficznego 20 390

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 10 332

Resuscytacja Oddechowo-Krażeniowa Noworodka 5 132

Leczenie Ran dla pielęgniarek 6 106

Leczenie Ran dla położnych 4 96

Wywiad i Badanie Fizykalne 10 285

Edukacja w Okresie Laktacji 2 46

Szczepienia Ochronne 4 97

Kursy / Szkolenia (1-2 dniowe) Liczba edycji Liczba  
uczestników

Obsługa i pielęgnacja portów naczyniowych 8 230

Przymus Bezpośredni 4 107

Szkolenia „miękkie” Liczba edycji Liczba  
uczestników

Mobbing, Zarządzanie, Komunikacja, Negocjacje 70 1000

Akademia Zarządzania Liczba edycji Liczba  
uczestników

Cykl wykładów dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej  
i położniczej 2 32

Wnioski o refundacji kosztów kształcenia Liczba pozytywnie  
rozpatrzonych wniosków

Refundacja kosztów kształcenia za odpłatne kursy i specjalizacje 
realizowane u innego organizatora kształcenia 397

Refundacja udziału w konferencjach, zjazdach, sympozjach, kongresach
UDZIAŁ CZYNNY 9

Refundacja udziału w konferencjach, zjazdach, sympozjach, kongresach
UDZIAŁ BIERNY 222

Stypendia 23

Wszystkie planowane w roku bieżącym kursy oraz specjalizacje zamieszczane będą  
w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
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Aktualizacja danych 

pielęgniarek i położnych w Centralnym Rejestrze
 Natalia Waligórska

Kierownik Działu Rejestru OIPiP w Katowicach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w KatowicachZgodnie z art. 46 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisane do rejestru pielęgniarek 
lub rejestru położnych, są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wszelkich zmianach danych, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Aktualizacji danych należy dokonać dostarczając do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
arkusz aktualizacyjny danych w rejestrze (wybrane części od A – H) oraz dokumenty poświad-
czające zmianę, tj. :

- W PRZYPADKU ZMIANY NAZWISKA (arkusz aktualizacyjny- część „A”) orygi-
nał prawa wykonywania zawodu + oryginał dokumentu tożsamości do wglądu/oryginał 
dokumentu potwierdzający zmianę danych osobowych do wglądu

- W PRZYPADKU UKOŃCZONEJ SPECJALIZACJI (arkusz aktualizacyjny- część 
„G”) kserokopię dyplomu ukończonej specjalizacji (oryginał dokumentu do wglądu) + 
oryginał prawa wykonywania zawodu

- W PRZYPADKU AKTUALIZACJI WYKSZTAŁCENIA (arkusz aktualizacyjny- część 
„B”) kserokopię dyplomu wraz z kserokopią suplementu do dyplomu ukończenia stu-
diów wyższych licencjackich i/lub magisterskich (oryginały dokumentów do wglądu),

- W PRZYPADKU AKTUALIZACJI UKOŃCZONYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH, 
SPECJALISTYCZNYCH, DOKSZTAŁCAJĄCYCH (arkusz aktualizacyjny- część 
„G”) kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów (oryginały dokumentów do wglą-
du).

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze składa się z kilku 
części od cz. A do cz. H (w przypadku aktualizacji danych pielęgniarka/położna wypełnia 
tylko te części których dotyczą zamiany):

Cz. ”A” (dane identyfikacyjne dane osobowe, dane kontaktowe),

Cz. ”B” (dane identyfikacyjne, dane o wykształceniu, dane o stopniach i tytułach nauko-
wych),

Cz. ”C” (dane identyfikacyjne, dane o stażu podyplomowym),

Cz. „D” (dane identyfikacyjne, dane zawodowe),

Cz. „E” (dane identyfikacyjne, informacje o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonują-
cych     Działalność Leczniczą),

Cz. „F” (dane identyfikacyjne, dane o zatrudnieniu),

Cz. ”G” (dane identyfikacyjne, dane o kształceniu podyplomowym),

Cz. ”H” (dane do korespondencji, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwa-
rzaniu danych osobowych).
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Konkursy styczeń - luty 2019 r

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca  
w Katowicach Ochojcu 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pneumonologii Marzanna Przewoźnik

SP ZOZ Repty w Tarnowskich Górach 

Pielęgniarka Oddziałowa 
Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej       Iwona Fus

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO usytuowane jest w uzdrowiskowej części Kołobrzegu,  
w parku nadmorskim, w odległości 75 m od morza i szerokiej piaszczystej plaży. Na powierzchni blisko 
4 hektarów położonych jest pięć pawilonów połączonych w jeden kompleks  
hotelowo – sanatoryjny a całość wkomponowana jest  w unikalną i bujną zieleń.  

 

VERANO specjalizuje się w organizacji pobytów hotelowych, wczasowych, sanatoryjnych, 
rehabilitacyjnych, profilaktycznych, imprez okolicznościowych, konferencji i zjazdów. Organizujemy 
turnusy sanatoryjne oraz rehabilitacyjne dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób 
Niepełnosprawnych. 

Posiadamy 300 komfortowych pokoi w różnym standardzie: pokoje jednoosobowe, 
dwuosobowe, trzyosobowe, w tym również pokoje dostosowane do pobytu osób niepełnosprawnych,  
apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają balkony i wyposażone są min.  
w  telewizor, telefon, lodówka, czajnik. 

 

 

 

 

Przedstawiamy poniżej oferty udzielania pomocy socjalnej  
w postaci leczenia sanatoryjnego członków OIPIP  

w Katowicach na rok 2019 zatwierdzone uchwałami 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO  
 Kołobrzeg

Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO usytuowane jest w uzdrowi-
skowej części Kołobrzegu,  w parku nadmorskim, w odległości 75 m od 
morza i szerokiej piaszczystej plaży. Na powierzchni blisko 4 hektarów 
położonych jest pięć pawilonów połączonych w jeden kompleks  hote-
lowo – sanatoryjny a całość wkomponowana jest  w unikalną i bujną 
zieleń.  

VERANO specjalizuje się w organizacji pobytów hotelowych, wcza-
sowych, sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, imprez okolicznościowych, konfe-
rencji i zjazdów. Organizujemy turnusy sanatoryjne oraz rehabilitacyjne dofinansowane przez 
Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. 

Posiadamy 300 komfortowych pokoi w różnym standardzie: pokoje jednoosobowe, dwuoso-
bowe, trzyosobowe, w tym również pokoje dostosowane do pobytu osób niepełnosprawnych,  
apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają balkony i wyposażone są min.  w  telewizor, telefon, 
lodówka, czajnik. 

 

Nowoczesna baza zabiegowa oferuje blisko 50 różnych typów zabiegów leczniczych  i reha-
bilitacyjnych. Specjalizujemy się w leczeniu i profilaktyce osób ze schorzeniami układu ruchu, 
układu oddechowego, układu krążenia w stadium wydolności oraz schorzeń układu wydzielania 
wewnętrznego. Nasi Goście mają do dyspozycji basen solankowy z jacuzzi oraz strefą saun, salę 
fitness i siłownię. Solanka do basenu i zabiegów wodoleczniczych pochodzi z własnego źródła so-
lankowego. Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi gości niepełnosprawnych. Zapewniamy 
całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. 

 Na terenie Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” znajdują się dwie kawiarnie, sala konferencjo 
- widowiskowa na 200 miejsc, grota solna, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, kiosk z szeroką 
oferta handlową, apteka, galeria bursztynu, kantor wymiany walut, bankomat, wypożyczalnia 
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Centrum Zdrowia i Relaksu „ Verano” w Kołobrzegu dysponuje pokojami 2 – osobowy-
mi. Pokoje wyposażone są w telefon i telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. W każdym 
pokoju znajduje się również czajnik elektryczny i lodówka. Na terenie całego obiektu można 
korzystać z bezpłatnego WiFi.

HARMONOGRAM TURNUSÓW NA ROK 2019
04.05-18.05 (turnus I)
01.06-15.06 (turnus II)      
15.06-29.06 (turnus III)
07.09-21.09 (turnus IV)   
05.10-19.10 (turnus V)

Koszt turnusu 14-dniowego od osoby 
wynosi: 
2.605,00 zł (turnus I)
2.857,00 zł (turnus II i III)
2.744,00 zł (turnus IV)
2.618,00 zł (turnus V) 

Izba ponosi 50% kosztów leczenia  
sanatoryjnego w wysokości:
1.302,50 zł  za turnus I
1.428,50 zł  za turnus II i III 
1.372,00 zł  za turnus IV
1.309,00 zł za turnus V

PODANA CENA OBEJMUJE: 
zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, całodzienne wyżywienie - 3 posiłki dziennie w formie 
bufetu, pakiet zabiegowy - 3 zabiegi dziennie, łącznie 30 zabiegów leczniczych dla osoby w trak-
cie pobytu.
Pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się od godz. 14:00 i obejmuje: obiad i kolację. 
Ostatni dzień pobytu kończy się o godz. 10:00 i obejmuje śniadanie. W pierwszym  
i ostatnim dniu pobytu nie są wykonywane zabiegi lecznicze.
W Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” pobierana jest obowiązkowa opłata klimatyczna  
w wysokości 4,00 zł/dziennie 
Więcej informacji na temat Centrum Zdrowia i Relaksu "VERANO" i zabiegów mogą Państwo 
uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.verano.kolobrzeg.pl

rowerów, parking strzeżony. Ponadto część rekreacyjno sportowa - kort tenisowy, boisko do gry  
w piłkę plażową, siatkówkę, badmintona. Dla najmłodszych przygotowaliśmy salę oraz plac za-
baw.  

Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” przedstawia ofertę cenową dla Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach na organizację 14 dniowych turnusów leczniczych w roku 2019 

1. Podane ceny zawierają: 
- Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym 
- Całodzienne wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) w formie bufetu 
- Pakiet zabiegowy 3 zabiegi dziennie, łącznie 30 zabiegów leczniczych dla osoby  w trakcie 

pobytu. 
 
2. Opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu w recepcji przez uczestników turnusu według ak-

tualnie obowiązujących stawek
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Sanatorium uzdrowiskowe „Pod Jodłą” w Iwoniczu-Zdroju

Sanatorium  dysponuje  pokojami 2 i 3 osobo-
wymi. Każdy pokój posiada pełny węzeł sanitarny, 
telefon,  TV-SAT i radio. Sanatorium ma na miejscu 
stołówkę, gabinet lekarski i pielęgniarski. Istnieje 
możliwość skorzystania z mini pralni. Dla gości do-
stępny jest płatny parking (5,00 zł/dziennie). Przy 
obiekcie usytuowany jest ogród romantyczny. Obiekt 
wyposażony jest w dostęp do sieci Internet Wi-Fi, 
posiada windę. Sanatorium usytuowane jest w cen-
trum uzdrowiska, w bliskiej odległości tj. ok. 100- 
150 metrów od Pijalni Wód Mineralnych, Centrum 
Lecznictwa Uzdrowiskowego/miejsca wykonywania 
zabiegów/, restauracji i kawiarni.

Koszt turnusu 14-dniowego wynosi 1.960,00 zł /od osoby 

Izba ponosi 50% kosztów leczenia sanatoryjnego w wysokości 980,00 zł 

W Uzdrowisku pobierana jest obowiązkowa opłata klimatyczna w wysokości  
3,50 zł/dziennie

PODANA CENA OBEJMUJE: 

zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, ko-
lacja), 3 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych) według zlecenia lekar-
skiego, opiekę lekarską i pielęgniarską, codzienną 
kurację pitną w Pijalni Wód Mineralnych, 4 zabiegi 
haloterapii w Jaskini Solnej, 4 seanse aromaterapii  
z muzykoterapią -"pachnący relaks",zwiedzanie Iwo-
nicza-Zdroju z przewodnikiem

Pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się od godz. 13.00 i obejmuje: obiad i kolację. 
Ostatni dzień pobytu kończy się śniadaniem.

HARMONOGRAM TURNUSÓW  
NA ROK 2019

 
03.05 – 17.05 (turnus I)    
19.06 – 03.07 (turnus II)  
03.07 – 17.07 (turnus III) 
22.08 – 05.09 (turnus IV)  
05.09 – 19.09 (turnus V)    
03.10 – 17.10 (turnus VI)  
 
Więcej informacji na temat Sanatorium „Pod Jodłą” i zabiegów mogą Państwo uzyskać odwie-

dzając stronę internetową: www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl
Iwonicz - Zdrój ma bezpośrednie połączenie z Katowicami. Rozkład jazdy na stronie  http://

amigo.bieszczady.pl/ lub http://neobus.pl/rozklad-jazdy
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Neuro Care Clinic w Siemianowicach Śląskich
Zawód pielęgniarki i położnej wymaga dużo odporności psychicznej i fizycznej. Jego wykony-

wanie powoduje często urazy i dolegliwości bólowe wynikające z przeciążenia, stresu, ciągłego 
pospiechu,  czy opieki nad pacjentami wymagających dużej atencji.

Zapracowanie i ciągły brak czasu powoduje że nie zwracamy uwagi na swoje zdrowie – które 
jest największą wartością – a  symptomy chorób i 
dolegliwości zaleczamy doraźnymi środkami.

Pracując wiele lat w środowisku medycznym, 
wiem, iż Pielęgniarki i Położne pomagają wszystkim: 
pacjentom, rodzinie, znajomym – nie mając czasu 
na zadbanie o siebie. A trzeba i warto troszczyć się 
o nich, ale nie można zapominać o sobie i swoich 
potrzebach.

Chciałam Państwu zaproponować w Neuro Care 
Clinic turnusy 10 i 14 dniowe leczenia i rehabilitacji 
dopasowane do Państwa indywidualnych możliwości, 
potrzeb oraz do stanu zdrowia. Turnusy dedykowane 
są osobom po przebytym udarze, z zespołami bólo-
wymi (np. głowy, kręgosłupa, barku), po wszczepieniu endoprotez, czy po urazach i wypadkach 
komunikacyjnych oraz w innych chorobach neurologicznych.

W trakcie tych turnusów oferujemy leczenie połączone z zabiegami kinezyterapii i fizykotera-
pii, oraz konsultacjami dietetycznymi i opieką psychologiczną.

Proponowany przez nas dla Państwa plan leczniczo-rehabilitacyjny zawiera:
 ¾ Rehabilitację obejmującą kinezyterapię i zabiegi fizykoterapii – realizowaną w go-

dzinach od 8:00 do 18:00 przez 7 dni w tygodniu:
• plan działań rehabilitacyjnych oraz jego realizację prowadzimy pod nadzorem lekarza re-

habilitacji, 
• zabiegi dostosowujemy do stanu zdrowia Pacjenta i wykonujemy wg indywidualnego planu 

działań rehabilitacyjnych, 
• rehabilitację prowadzimy głównie metodami neurofizjologicznymi PNF i Bobath, stosujemy 

terapię manualną oraz metodę MDT McKenzie,
• zabiegi kinezyterapii ukierunkowujemy na reedukację chodu, ćwiczenia poprawiające rów-

nowagę i koordynacje. Prowadzimy również m.in.: ćwiczenia funkcjonalne, ćwiczenia czyn-
ne i ogólnousprawniające, ćwiczenia izometryczne i synergistyczne, jak również ćwiczenia 
sensomotoryczne,

• zmniejszenie napięcia mięśniowego i działanie 
przeciwbólowe uzyskujemy poprzez masaż kla-
syczny oraz kinesiotaping. W ośrodku wykonujemy 
również masaż limfatyczny,

• w ramach zabiegów fizykoterapii stosujemy: krio-
terapię miejscową, ultradźwięki, elektroterapię 
(wszystkie rodzaje prądów), terapię polem magne-
tycznym, naświetlanie lampą sollux,

 ¾ Indywidualny plan żywieniowy opracowany 
przez dietetyka, uwzględniający potrzeby Pa-
cjenta i jednostki chorobowe:

 ¾ Pomoc i opiekę psychologiczną:
 ¾ Terapię logopedyczną:
 ¾ Nadzór lekarzy specjalistów:
 ¾ Pakiet badań podstawowych (realizowanych wg wskazań lekarza prowadzącego).
Zapewniamy komfortowe warunki pobytu w 2-3 osobowych pokojach z węzłem sanitarnym  

i dostępem do mulitimediów.
Zapraszamy serdecznie do Neuro-Care, a my dołożymy wszelkich starań aby zniwelować/

zmniejszyć Państwa dolegliwości oraz poprawić jakość codziennego funkcjonowania. Naszą misją 
jest Przywracanie Radości Życia, co czynimy z wielką pasją.

dr n. med. Gabriela Kłodowska
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Emocjonalne konsekwencje 
choroby nowotworowej

mgr Anna Kępka 
SPSK  im. A. Mielęckiego  ŚUM w  Katowicach

Doktorantka, Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego  
Wydział Nauk o Zdrowiu ŚUM w Katowicach

EMOCJE - stan psychiczny, rodzaj przeżywania, są efektem stosunku między człowiekiem  
a światem. Emocja to gotowość do działania, ustalanie priorytetów i stymulowanie planów. 
Towarzyszą jej komponenty zmian somatycznych, działań i ekspresji lub podniet do działania.

Emocje mogą powstać w dwojaki sposób. Mogą być odpowiedzią na pewną zmianę sytuacji, 
zmianę która ma duże znaczenie dla adaptacji podmiotu. Emocje wyzwalane przez wyraziste 
czynniki sytuacyjne stanowią pomost łączący nas ze światem zwierząt. Znane są też struktury 
nerwowe, które są odpowiedzialne za wyzwalanie takich emocji. Najczęściej są to struktury 
podkorowe a głównie ciało migdałowate. Z drugiej jednak strony istnieją emocje które są 
wzbudzane przez sam podmiot. Czynniki sytuacyjne albo nie odgrywają żadnej roli we wzbudzaniu 
tych emocji, albo też mają charakter drugoplanowy. Czasami jest tak, że człowiek szuka takich 
czynników, które mógłby obarczyć odpowiedzialnością  za powstanie emocji.[1]

Czynnikiem sytuacyjnym wpływającym nie-
wątpliwie na nasze zachowanie jest choroba. 
Burząc dotychczasowy porządek świata zarów-
no wewnętrznego jak i zewnętrznego, stawia 
człowieka w obliczu całkowicie nowych i nie-
znanych przeżyć. Złożoność, intensywność  
i zmienność  nieznanych wcześniej stanów 
emocjonalnych oraz zatarcie granicy między 
bólem fizycznym a psychicznym sprawia, że 
życie emocjonalne jest niezwykle trudne.[2]

Choroba w ogóle a w szczególności choroba 
nowotworowa jest sytuacją kryzysową w życiu 
człowieka. Wyzwala poczucie lęku, cierpienia, 
bólu. Obawy dotyczą relacji z rodziną, znajo-
mymi. Napawa lękiem nie tylko osobę nią do-
tkniętą, ale również najbliższych. Trudno jest 
pogodzić się z diagnozą nawet w obliczu wyso-
ko rozwiniętej medycyny, możliwości diagno-
stycznych i terapeutycznych.

Początkowe symptomy choroby mogą być 
zupełnie banalne, dlatego po poznaniu diagno-
zy pierwszą reakcją jest szok i niedowierzanie 
oraz chęć potwierdzenia diagnozy i konsultacje  
z innymi specjalistami w danej dziedzinie. Dia-
gnoza burzy naszą stabilizację wizję siebie jako 
osoby zdrowej.

Lęk związany z zagrożeniem życia na długo 
zaburza dotychczasowe  funkcjonowanie zanim 
oswoimy się z rozpoznaniem najważniejsze 
jest aby pozwolić sobie na wyrażenie emocji.
Cechy charakterystyczne dla emocji to;

1. znak emocji (przyjemne, przykre)
2. intensywność emocji (natężenie), pobu-

dzenie emocjonalne. Dwa bieguny natęże-
nia emocji;
• brak reakcji na bodźce zewnętrzne tzw. 

śpiączka
• skrajne podniecenie emocjonalne

3. treść procesów emocjonalnych (zależy od 
bodźca wywołującego emocje oraz po-
trzeb) tj.
- strach, lęk, złość, gniew.

Według Elizabeth Kubler – Ross w przystoso-
waniu do choroby  wyróżnia się pięć stadiów 
reakcji emocjonalnych;

Stadium I – szok, niedowierzanie
Często przybiera postać zaprzeczenia prze-

jawiając się twierdzeniem, że wyniki badań 
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to pomyłka, że na pewno nie są moje. Taka 
reakcja pozwala oswoić się z diagnozą, w ten 
sposób również bronimy się przed załama-
niem. Jednak zaprzeczenie jako mechanizm 
obronny zniekształca naszą rzeczywistość  
i jako taki w dłuższej perspektywie nie służy 
adaptacji przed zagrażającymi zdarzeniami 
związanymi z chorobą. Może jednak zmniej-
szyć możliwość wystąpienia depresji tak nie-
korzystnej w początkowej fazie leczenia opóź-
niającej niejednokrotnie rozpoczęcie walki  
z chorobą.

Stadium II - gniew, bunt
Dlaczego ja?, To niesprawiedliwe!, Co ta-

kiego złego zrobiłem że mnie to spotyka?.......
tego typu pytania zadajemy sobie gdy próbuje-
my skonfrontować się z chorobą, przystosować 
się do choroby. W tym stadium nie ma zgody 
z naszej strony na zaistniały stan rzeczywisto-
ści jest to również etap w którym nie staramy 
się tłumić naszych negatywnych emocji. Złość, 
gniew nawet jeśli są emocjami negatywnymi 
mogą być czynnikiem mobilizującym do podję-
cia leczenia, ale bywa również formą wołania o 
pomoc, opiekę i wsparcie.

Stadium III – układy, pertraktacje
Jest to czas targowania się z losem ma na 

celu przywrócenie stanu sprzed choroby – 
przywrócenie zdrowia. Pojawia się nadzieja 
na wyleczenie. Rozpoczynamy pertraktacje z 
Bogiem, obiecujemy sobie poprawę naszego 
postępowania; jeśli wyzdrowieję to......, gdy 
wyzdrowieję to już nigdy nie zapalę, będę dbać  
o swoje zdrowie....

Stadium IV – depresja
Kiedy pertraktacje nie przynoszą efektów  

a choroba postępuje niejednokrotnie rozpo-
czyna się faza załamania psychicznego obja-
wiając się bezradnością, rozpaczą, depresją. 
Emocjom mogą towarzyszyć zaburzenia snu  

i jedzenia, utrata zainteresowań, myśli pesy-
mistyczne ogólne złe samopoczucie.

Chory w tym czasie najczęściej jest w toku 
intensywnego leczenia chemioterapeutycz-
nego, podczas którego ze względu na swoje 
samopoczucie nie jest wstanie wypełniać obo-
wiązków osobistych i zawodowych. Sytuacja 
taka może trwać nawet kilka tygodni.   

Stadium V – akceptacja
Po tych fazach głęboko emocjonalnych, w któ-

rych staramy się  zrozumieć sytuację, oswoić się  
z chorobą,  po czasie załamania i bolesnych 
przeżyć większa grupa chorych zaczyna akcep-
tować swoją chorobę. W tym stadium pojawia 
się wyciszenie, zgoda na to co nieuniknione 
chory wydaje się pogodzony z losem. Lepsze 
zrozumienie siebie, swoich emocji może w zna-
czący sposób pomóc w walce z chorobą.[3]

By chory mógł przyjąć do wiadomości posta-
wioną diagnozę potrzeba czasu. Dochodzi do 
weryfikacji wiadomości o chorobie, zadawania 
pytań lekarzowi, bliskim, ale przede wszystkim 
sobie o istotę choroby. Przyszłość postrzegana 
jest jako niepewna a przeszłość często jest ide-
alizowana. W poukładaniu emocji związanych  
z diagnozą potrzebny jest adekwatny obraz 
choroby.[4]

Niestety nie ma gotowej recepty jak zacho-
wać się w sytuacji choroby, jednak na pew-
no należy wyrazić swoje emocje. Wyrażenie 
emocji przez osoby dotknięte chorobą po-
zwoli łatwiej przejść do działania a co za tym 
idzie podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia. 
Warto także zauważyć, że powrót do zdro-
wia zaczyna się od małych rzeczy, rozpoczę-
cie leczenia, wola walki z chorobą wzmacnia  
i potęguje działanie leków oraz możliwości 
współczesnej medycyny.

Piśmiennictwo u autorki
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Postępowanie z pacjentem w hipotermii
lic.piel Katarzyna Sadowska 

specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej
WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Szpitalny Oddział Ratunkowy

Mechanizm termoregulacji zapewnia ludzkiemu organizmowi optymalne warunki 
do przeżycia. Istnieje wiele modeli termoregulacji, w sposób szczegółowy opisujący 
procesy transportu ciepła w organizmie, jednak najczęściej stosowany jest dwuskład-
nikowy model Gaggego. 

Zakłąda on, że procesy termoregulacji  
w organizmie tworzą dwa współśrodkowe wal-
ce: wewnętrzny czyli kora (w skład którego 
wchodzą mózg, narządy jamy brzusznej i klat-
ki piersiowej) utrzymujące się w temperaturze 
własnej ok. 37 st. C oraz zewnętrzny, tzw. po-
włoka (czyli skóra, tkanka tłuszczowa i mię-
śnie) o temperaturze w zakresie 28 do 35 st. C.  
Skóra pełni w tym układzie funkcję buforu mię-

dzy korą a otoczeniem zewnętrznym. 
Ryc. 1 Schemat temperatury ciała w wa-

runkach optymalnych oraz temperaturze ze-
wnętrznej niskiej 

Obniżenie temperatury narządów wewnętrz-
nych poniżej 35 st. C określana jest mianem 
hipotermii. Jej podstawę stanowi zaburzenie 
zdolności do utrzymywania stałej temperatury 
centralnej niezależnie od panujących warun-
ków .

Przyczyny hipotermii pierwotnej:
• Długotrwałego przebywania w zimnej 

wodzie;
• Ekspozycji na zimny wiatr;
• Osłabionej odpowiedzi fizjologicznej na 

zimno (np. zatrucie alkoholem);

• Niewłaściwe zachowania w zimnych wa-
runkach (np. nieodpowiednie ubranie).

Hipotermia wtórna natomiast rozwija się 
u ludzi obciążonych ogólnoustrojowym scho-
rzeniem upośledzającym mechanizmy termo-
regulacyjne.

Tabela 1 Czynniki ryzyka wystąpienia hipoter-
mii wtórnej 

Mechanizm Przyczyny

Upośledzenie 
termoregula-
cji

• Centralne – incydent naczynio-
wy mózgu, udar mózgu, dys-
funkcja podwzgórza, dysfunkcja 
metaboliczna, choroba nowo-
tworowa, choroba Parkinsona, 
efekt działania leków lub toksyn, 
anoreksja;

• Obwodowe – przerwanie rdze-
nia, neuropatie, upośledzona 
termo geneza;

• Endokrynologiczne/metabo-
liczne – niewydolność tarczycy, 
niewydolność nadnerczy, niewy-
dolność szyszynki, kwasica mle-
czanowa, cukrzycowa lub alko-
holowa kwasica ketonowa;

• Niedobory energetyczne – skraj-
ny wysiłek fizyczny, hipoglike-
mia, niedożywienie;

Zwiększenie 
utraty ciepła

• Choroby skóry – oparzenia, cho-
roby pęcherzowe, uszkodzenia 
polekowe/toksyczne;

• Jatrogenne – infuzje dożylne, 
krążenie pozaustrojowe (CVVH);

• Inne – wyniszczenie nowotworo-
we, ciężka niewydolność krąże-
niowa i/lub oddechowa, ciężkie 
zakażenia, ciężki uraz (wielo-
narządowy, wielomiejscowy), 
wstrząs; 

Najszybciej na utratę ciepła narażone są 
osoby mające kontakt z zimną powierzchnią  
w zimny, suchy i wietrzny dzień. 

Ocenę głębokości hipotermii można posił-
kując się tzw. klasyfikacją szwajcarską (Swiss 
Staging System), bazującą na objawach kli-
nicznych.
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Tabela 2 Klasyfikacja szwajcarska (według 
Brown i ICAR) 

Tempera-
tura ciała 
w st. C

Sto-
pień Objawy kliniczne

35 – 32 HT I Pełna przytomność, drże-
nie mięśniowe

32 – 28 HT II Upośledzona przytomność, 
dreszcze obecne lub nie

28 - 24 HT III Utrata przytomności, za-
chowane objawy życiowe

< 24 HT IV NZK lub stan hipoperfuzji 
(brak lub śladowe oznaki 
życia)

< 13,7 HT V Śmierć wskutek nieodwra-
calnego wychłodzenia

Występowanie zaburzeń w hipotermii zależ-
ne jest zarówno od warunków zewnętrznych 
(wilgotność powietrza, temperatura zewnętrz-
na, ubiór poszkodowanego), stanu zdrowia 
(choroby, urazy) jak i tempa z jakim następuje 
wyziębienie organizmu. W przypadku „natural-
nej” hipotermii depresja wszystkich układów 
następuje stopniowo. 

Tabela 3 objawy kliniczne hipotermii wg Kem-
painen 

Objawy Klasyfikacja

Łagodna                             
(35 – 32 st. C)

Umiarkowana                          
(32 – 28 st. C)

Ciężka                                    
(< 28 st. C)

Neurologiczne • splątanie, amnezja, 
ataksja, dyzartria

•  metabolizmu 
mózgowego

• Halucynacje, zachowania 
paradoksalne

• Pogorszenie przytomności 
aż do jej utraty

• Poszerzenie źrenic

• Śpiączka,
• Zanik odruchów,
• Spłaszczenie krzywej EEG 
(płaska linia < 26 st. C)

Metaboliczne •  katecholamin (NA)
•  VO2
• Wzmożone drżenia 

mięśniowe;
• Hiperglikemia

•  tempa metabolizmu,
•  VO2,
• Zahamowanie drżeń mię-

śniowych (< 30 st. C)

• Dalszy spadek metaboli-
zmu do 20% wartości pod-
stawowej

Krążeniowe • Tachykardia,  CTK,  
rzutu serca,

• Wydłużone odstępy 
PR i QT,

• Migotanie przedsion-
ków (<33 st. C),

• Krzywa dysocjacji 
Hgb  L

• Bradykardia,  rzutu serca,
•  ryzyka nadkomorowych i 

komorowych zaburzeń ryt-
mu,

• Fala J Ousborna w EKG,

• Ciężka bradykardia, hipo-
tensja,
• Komorowe zaburzenia ryt-
mu serca,
• Asystole przy < 20  st. C

                                                                                                               
Oddechowe

• Tachypnoe  VE,
• alkaloza oddechowa,
• zmożone wydzielanie 

śluzu,

• bradypnoe  VE,
• utrata odruchów obron-

nych,

• bezdech < 24 st. C,
• obrzęk płuc,

Nerkowe • poliuria („zimna diu-
reza”)

• poliuria („zimna diureza”) • oliguria

H e m a t o l o -
giczne

• stopniowy  HCT (2% na każdy st. C < 34 st. C)
• koagulopatia – stopniowe upośledzenie czynności płytek (TxB2), trombocy-
topenia (depresja szpiku, sekwestracja śledzionowa),  aktywności czynników 
krzepnięcia,  aktywności fibrynolitycznej (?)

Żołądkowo – 
jelitowe

• niedrożność jelit, zapalenie trzustki, uszkodzenie śluzówki żołądka, upośle-
dzenie funkcji wątroby

W przypadku postępowania z osobą w hi-
potermii obraz kliniczny i nasilenie poszczegól-
nych objawów może być niejednoznaczny, co 
związane jest z istnieniem dodatkowych czyn-
ników: behawioralnych, kulturowych, okolicz-
ności zdarzenia oraz współistniejących.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu w hipo-
termii w warunkach pozaszpitalnych udzielają  
z reguły przechodnie, świadkowie zdarzenia lub 
najbliżsi członkowie rodziny. Ważne jest, aby 
posiadali oni umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy ze względu na specyfikę zaburzeń 
towarzyszących wyziębieniu. Szczególnie, że 
dla wielu osób nie posiadających medyczne-
go wykształcenia zimne ciało i zesztywnienie 
mięśniowe jednoznaczne jest ze zgonem. Tym-
czasem w przypadku hipotermii kto jest zimny 
nie jest martwy. Nawet jeśli istnieje poważna 
trudność w prawidłowej ocenie oddechu  i krą-
żenia u człowieka nieprzytomnego.
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Z chwilą przekazania poszkodowanego ZPR najważniejszą czynnością jest określenie stopnia 
wychłodzenia zgodnie z Klasyfikacją Szwajcarską oraz dokonanie pomiaru temperatury zgodnie 
z wytycznymi PRC. 

 Ryc. 3 Algorytm postępowania z pacjentem w hipotermii wg PRC

TAK

TAK

NIE

NIE

Ryc.2 Algorytm postępowania 
z poszkodowanym z podejrze-
niem hipotermii przed wezwa-
niem pomocy
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Metody podnoszenia temperatury u pa-
cjenta z hipotermią zależne są od jego 
stanu.
Tabela 4  Postępowanie z pacjentem w hipo-
termii 

Stopień
Tempe-
ratura 
w st. C

Postępowanie

H 1 35 - 32 Ogrzewanie pasywne (ciepłe 
pomieszczenie, suche ubra-
nie, ciepłe i osłodzone napo-
je, dopuszczalna aktywność 
fizyczna

H 2 < 32 
- 28

Monitorowanie krążenia, 
unieruchomienie w pozycji 
leżącej, termoizolacja, ogrze-
wanie aktywne – minimal-
nie inwazyjne (pakiety/koce 
grzewcze chemiczne lub elek-
tryczne, system ogrzewania 
ciepłym powietrzem, ogrzane 
płyny infuzyjne)

H 3 < 28 
– 24

Jak H 2 + utrzymanie droż-
ności dróg oddechowych, 
ogrzewanie inwazyjne – po-
zaustrojowe (ECMO) u ofiar z 
niestabilnym krążeniem

H 4 < 24 Jak H 2 i H 3 + zabiegi  resu-
scytacyjne zgodnie z ERC, al-
ternatywne metody ogrzewa-
nia aktywnego wewnętrznego 
(płukanie jam ciała: otrzew-
nej, opłucnej)

Aktualnie nie ma opracowanej jednej sku-
tecznej metody podnoszenia temperatury ciała 
w hipotermii. Zastosowanie określonej tech-
niki zależne jest od dostępności sprzętu oraz 
od wiedzy i inwencji personelu sprawującego 
opiekę nad pacjentem.

Tabela 5 Metody podnoszenia temperatury  
w hipotermii 

Metoda

Ogrze-
wanie                 
(st. C/
godz.)

Wska-
zania Uwagi

Pasywne i aktywne – minimalnie inwazyjne

Ciepłe po-
mies z c ze -
nie, suche 
u b r a n i e , 
ciepłe i osło-
dzone płyny 
p.o., aktyw-
ność rucho-
wa

Ok.  2 H 1 Szybkość, ogrze-
wanie od ciepła 
m e t a b o l i c z n e -
go (podstawowa 
przemiana materii, 
drżenia mięśnio-
we)

Ogrzewanie 
aktywne pa-
kiety / koce, 
s y s t e m y 
konwekcyj-
ne, ogrzane 
płyny infu-
zyjne

0,1 – 
3,4

H 2 / 
H 3

W H 3 pod warun-
kiem stabilnego 
krążenia

Aktywne – inwazyjne

Płukanie 
jam ciała 
(otrzewna, 
opłucna

1 – 3 H 4 Metody alterna-
tywne przy braku 
do ECMO i CPB, 
dyskusyjny bilans 
korzyści / ryzyko

Techniki 
nerkoza-
stępcze cią-
głe (CVVH)

2 – 3 ? Szybkość ogrze-
wania uzalężniona 
od wydajności wy-
miennika ciepła / 
pompy

ECMO (V-V) 4 ?

ECMO (A-V) 6 H 3 – 
H 4

Chorzy z niesta-
bilnym krążeniem 
(SPB < 90, komo-
rowe zaburzenia 
rytmui/lub inne 
metody niesku-
teczne

CPB 9 H 3 / 
H 4

Podczas ogrzewania pacjenta z hipotermią 
jedną z metod jest płukanie jam ciała ciepły-
mi płynami. Pielęgniarka samodzielnie może 
wykonać zabieg płukania pęcherza moczowe-
go oraz żołądka. Przy czym przed wcześniej-
szym wykonaniem zabiegu płukania żołądka 
należy dokładnie sprawdzić położenie sondy 
żołądkowej zgodnie  z przyjętymi w danym od-
dziale procedurami. Ma to na celu zapobiegnię-
cie podania płynu do drzewa oskrzelowego.  
W trakcie płukania pęcherza moczowego oraz 
żołądka zastosowanie ma NaCl 0,9% ogrzane 
w cieplarce do temperatury 37 st. C. Ważne 
jest aby po odczekaniu ok. 5 minut odciągnąć 
z jam ciała taką ilość płynu jaką podano.

W przypadku pacjentów w hipotermii głębo-
kiej (pon. 30 st. temperatury centralnej) na-
leży zmodyfikować resuscytację krążeniowo – 
mózgową:
• Nie należy opóźniać intubacji dotchawiczej, 

jeżeli stan pacjenta tego wymaga;
• Ocena funkcji życiowych powinna trwać  

1 minutę, dodatkowo należy dokonać oce-
ny rytmu tętna na jednej z centralnych tęt-
nic, wskazane aby pacjent był równocześnie 
zmonitorowany (monitor EKG lub LifePack 
transportowy);

• Badania dodatkowe typu Echokardiografia, 
NIRS i badanie USG z Dopplerem mogą po-
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twierdzić, czy istnieje adekwatny rzut serca 
lub perfuzja obwodowa;

• W trakcie RKO ze względu na sztywność klat-
ki piersiowej należy rozważyć zastosowanie 
urządzenia do automatycznego uciskania 
klatki piersiowej (LUCAS);

• W trakcie RKO należy dokonywać regularne-
go pomiaru temperatury centralnej termo-
metrem do tego przystosowanym;

• Należy uwzględnić zaburzenia metabolizmu, 
co może wpływać na spowolniały metabo-
lizm leków np. skuteczność amiodaronu w 
hipotermii jest mocno ograniczona, adrena-
lina zwiększa ciśnienie przepływu wieńcowe-
go ale nie zwiększa przeżywalności, leki waz 
opresyjne zwiększają szanse na skuteczną 
defibrylację ale w temperaturze centralnej 
ciała pon. 30 st. rytm zatokowy często ulega 
przekształceniu w VF;

• Adrenalinę oraz defibrylację (ze względu na 
ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego) na-
leży wykonywać dopiero, gdy temperatura 

centralna ciała będzie ≥ 30 st. C., przy czym 
po osiągnięciu tego poziomu odstępy między 
podawaniem leków powinny być dwukrotnie 
większe niż w przypadku pacjenta w normo 
terapii (adrenalinę podaje się co  6 – 10 mi-
nut);

• W hipotermii często występują zaburzenia 
rytmu serca, które za wyjątkiem VF, ustę-
pują po podniesieniu temperatury centralnej 
ciała. Defibrylację wykonuje się wówczas, 
gdy bradykardia występuje w połączeniu  
z niewydolnością hemodynamiczną, pomi-
mo ogrzania pacjenta. W sytuacji hipotermii 
głębokiej, jeżeli 3 wyładownia nie odnoszą 
oczekiwanego skutku, należy wstrzymać ko-
lejne defibrylacje do podniesienia tempera-
tury centralnej ciała do poziomu ≥30 st. C. 
Dopóki temperatura centralna pacjenta nie 

zostanie podniesiona nie należy stwierdzać 
zgonu. Stan ten jest stwierdzany dopiero wów-
czas, gdy ciało pacjenta jest ogrzane a czyn-
ności resuscytacyjne nie przynoszą żadnego 
skutku.

Warsztaty wiedzy z zakresu ginekologii  
i położnictwa dla położnych 

Mgr Joanna Kuźnik

W dniach 16 -17 listopada 2018 odbyła się Konferencja naukowo -szkoleniowa 
„Warsztaty wiedzy z zakresu ginekologii i położnictwa dla położnych „ zorganizowana 
przez Polskie Towarzystwo Położnych. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i 
warsztatów a zakres tematyczny obejmował  neonatologię, położnictwo, ginekologię i 
onkologię ginekologiczną.

Zupełną nowością były warsztaty, na któ-
rych uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia 
swojej wiedzy rozwiązując zadania testowe.

Na kilka miesięcy przed planowaną konfe-
rencją wykładowcy zostali poproszeni o opra-
cowanie kilkuset pytań testowych z odpowie-
dziami jednokrotnego wyboru, należało podać 
literaturę, datę wydania, oraz numer strony na 
której znajduje się odpowiedź. Przy tworze-
niu pytań obowiązywała najnowsza literatura 
medyczna z poszczególnych dziedzin, oraz ak-
tualne rekomendacje i akty prawne związane  
z wykonywaniem zawodu położnej. Powstała 
niezwykle przekrojowa, a zarazem szczegó-
łowa baza pytań, która została opublikowana  
w kilku zeszytach, które stanowiły zarazem 
materiały konferencyjne.

Wychodząc naprzeciw położnym przygoto-
wującym się do egzaminów państwowych, zo-
stały przygotowane materiały, które mogą być 
niezwykle pomocne.

Grono uczestników konferencji stanowiły  
w głównej mierze położne, które planują roz-
poczęcie specjalizacji, lub są w jej trakcie.

W związku z ogromnym zainteresowaniem 
położnych zupełnie nowatorską formą warsz-
tatów Polskie Towarzystwo Położnych planuje 
zorganizowanie kolejnej konferencji w maju 
2019, na którą serdecznie w imieniu organiza-
torów zapraszam.
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Relacja z XI Konferencji naukowo-szkoleniowej  
„NOMED 2018”

Iwona Woźniak
mgr pielęgniarstwa 

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarstwa chirurgicznego
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego 

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Ży-
wienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

W dniu 5.10.2018r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa „NOMED 
2018” zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz  Zespół ds. Pielę-
gniarstwa Psychiatrycznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddzia-
łu w Katowicach. Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonała mgr 
Iwona Woźniak – przewodnicząca komitetu organizacyjnego. Uczestnicy konferencji wysłuchali 
następujących referatów:

• „Ryzyko ekspozycji na kleszcze i choroby 
odkleszczowe. Jak uniknąć inwazji paso-
żyta?”      dr.n.med. Marek Asman (adiunkt 
Zakładu Parazytologii ŚUM, V-ce Przewodniczą-
cy Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzy-
stwa Parazytologicznego), omawiając ryzyko 
ekspozycja na kleszcze skupił się na kleszczu 
pospolitym Ixodes ricinus, który ma największe 
znaczenie epidemiologiczne na terenie Polski. 
Podczas omawiania tego gatunku kleszcza zo-
stała zwrócona uwaga m. in. na jego budowę, 
cykl życiowy oraz sezonowe szczyty aktywno-
ści w poszukiwaniu żywiciela przypadające na 
wiosnę i jesień. Potencjalne ryzyko odklesz-
czowej infekcji takimi patogenami jak wirus 
kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), Borrelia 
burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocyto-
philum i Babesia microti zostało omówione na 
przykładzie kilkuletnich badań prowadzonych w 
Zakładzie Parazytologii SUM w Katowicach na 
wybranych terenach rekreacyjnych wojewódz-
twa śląskiego. W podsumowaniu została zwró-
cona uwaga, że najwyższe potencjalne ryzyko 
odkleszczowej infekcji B. burgdorferi s.l., A. 
phagocytophilum i B. microti istnieje na bada-
nych terenach Beskidu Żywieckiego. Natomiast 
na badanych terenach województwa śląskiego 
istnieje niskie ryzyko odkleszczowej infekcji wi-
rusem KZM. Aby zabezpieczyć się przed inwazja 
tego pasożyta należy zadbać o odpowiedni ubiór 
(m. in. długie jasne spodnie oraz wysokie buty) 
wybierając się na spacer lub wycieczkę w miej-
sca gdzie istnieje potencjalne ryzyko inwazji 
tego stawonoga np. las, park, łąka. Ponadto na-
leży zastosować na odzież dostępne repelenty, a 
po powrocie z wycieczki sprawdzić takie miejsca 
jak zgięcia kończy, pachwiny oraz okolice kostek 
czy nie nastąpiła tam inwazja tego ektopasoży-
ta. Jeżeli pomimo to pasożyt wkłuje się w skórę 
powinno się go jak najszybciej z niej usunąć za 
pomocą pęsety lub innego narzędzia dostęp-

nego w aptece lub w drogeriach np. specjalnej 
karty lub pompki. Podczas usuwania kleszcza 
należy zwrócić uwagę aby nie przerwać powłok 
ciała tego pasożyta ponieważ infekcja niektóry-
mi patogenami odkleszczowymi może nastąpić 
drogą bierną poprzez wtarcie czynników infek-
cyjnych w uszkodzoną skórę. 

• „Ogniska zakażeń szpitalnych na terenie 
województwa śląskiego” – mgr Renata Cie-
slik - Tarkota (Kierownik Oddziału  Epidemio-
logii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej w Katowicach),przypomniała, iż 
zakażenia szpitalne są zjawiskiem bezpośrednio 
związanym z hospitalizacją pacjentów i niemoż-
liwym do uniknięcia. Natomiast obowiązkiem 
każdego szpitala jest minimalizacja ryzyka wy-
stąpienia takiego zdarzenia. Wiedza dotycząca 
zakażeń szpitalnych jest pozyskiwana ze zgło-
szeń dokonywanych przez Kierowników  pod-
miotów leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zgło-
szenia są konsekwencją obowiązku nałożonego 
ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi. Ogniska zakażeń szpitalnych w woje-
wództwie śląskim wywołane były czynnikami 
bakteryjnymi, wirusowymi i pasożytniczymi. 
W przypadku części ognisk czynnik etiologicz-
ny pozostał nieustalony. W latach 2008- 2017 
zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
województwa śląskiego 534 ogniska zakażeń 
szpitalnych, wywołanych różnymi czynnikami 
etiologicznymi. W ogniskach tych zakażonych 
było 4661 osób. Najczęściej dochodziło do wy-
stępowania ognisk zakażeń szpitalnych wywo-
łanych przez takie czynniki jak: Clostridium 
difficile, rotawirusy, świerzbowiec, wirus grypy. 
Największy problem na terenie województwa 
śląskiego stanowią ogniska zakażenia wywoła-
ne bakterią Clostridium difficile. W roku 2011 
zarejestrowano pierwsze ognisko zakażeń wy-
wołane tą bakterią. W latach 2011- 2017 łącznie 



3232

zarejestrowano 175 takich ognisk, pacjentów 
zakażonych było aż 943. Do zakażeń najczę-
ściej dochodziło na oddziałach wewnętrznych, 
chirurgicznych i neurologicznych. Clostridium 
difficile to bakteria beztlenowa, która wywołuje 
stan zapalny jelita grubego, łagodną lub umiar-
kowaną biegunkę, rzekomobłoniaste zapalenie 
jelita grubego. Występują również zakażenia 
bezobjawowe i stan nosicielstwa tego patogenu. 
Nosicielami są głównie osoby przebywające w 
zakładach opieki długoterminowej. Do zakażeń 
przyczynia się głównie stosowanie antybioty-
ków, które zaburza naturalną florę jelita gru-
bego. Wówczas bakteria zasiedla światło jeli-
ta i wywołuje zakażenie. Zakażenie C. difficile 
może być również przyczyną zgonu, może też 
powodować pogorszenie stanu zdrowia pacjen-
ta. Bardzo ważne w szpitalach jest wdrożenie 
szybkiej diagnostyki u pacjentów, którzy mani-
festują objawy mogące wskazywać na zakaże-
nie wywołane Clostridium oraz natychmiastowa 
izolacja każdego pacjenta z biegunką o podłożu 
infekcyjnym. Kluczowym elementem w sytuacji 
wystąpienia ogniska zakażenia szpitalnego jest 
podjęcie działań zmierzających do zahamowa-
nia rozprzestrzeniania się zakażeń i wygaszenia 
ogniska. 

• „Destrukcyjne a transformacyjne przy-
wództwo w jednostkach ochrony zdrowia”– 
dr Wojciech Głód  (Katedra Przedsiębiorczości i 
Zarządzania Innowacyjnego, Uniwersytet  Eko-
nomiczny  w Katowicach), przedstawił wyniki 
swoich badań przeprowadzonych w wybranych 
jednostkach ochrony zdrowia. W ramach pro-
wadzonych badań badano 6 aspektów funkcjo-
nowania pracowników w przedsiębiorstwie, a w 
szczególności: przejmowanie inicjatywy przez 
przełożonych, przywództwo transformacyjne, 
przywództwo destrukcyjne, zaangażowanie 
pracowników, satysfakcja z pracy oraz ocena 
złożoności, zmienności i stopnia zrutynizowania 
zadań. Respondentami w badaniu byli zarówno 
menedżerowie jak i pracownicy, przy czym me-
nedżerowie dokonywali samooceny, a pracowni-
cy dokonywali zarówno samooceny (w zakresie 
zaangażowania, satysfakcji i oceny złożoności, 
zmienności i stopnia zrutynizowania zadań) jak i 
oceny bezpośredniego przełożonego, w zakresie 
przejmowania inicjatywy przez przełożonego, 
oceny stylu przywództwa transformacyjnego 
oraz przywództwa destrukcyjnego. Jak wynika z 
przeprowadzonych badań szczególne znaczenie 
dla satysfakcji i zaangażowania pracowników 
ma przejawianie przez menedżerów zachowań 
charakterystycznych dla przywódców wprowa-
dzających zmiany. W szczególności konieczne 
jest, by przywódcy zachęcali pracowników do 
pracy poprzez przekazywanie pozytywów pły-
nących z działań zmierzających do rozwoju or-
ganizacji, traktowali pracowników podmiotowo 

oraz wspierali ich i zachęcali do doskonalenia 
i podnoszenia kompetencji, doceniali wysiłki 
pracowników, wzmacniali zaufanie, zaangażo-
wanie poprzez promowanie współpracy wśród 
pracowników, zachęcali pracowników do myśle-
nia o nowych sposobach wykonywania zadań i 
kwestionowania założeń, jasno deklarowali wy-
znawane wartości oraz rozwijali dumę z pracy 
w organizacji i poczucie wzajemnego szacunku 
oraz by inspirowali pracowników do bycia kom-
petentnymi.

Szczególną uwagę należy zatem skierować na 
eliminowanie zachowań menedżerów, które 
ośmieszają pracowników, arogancji, niesprawie-
dliwości, braku uprzejmości, brutalności (także 
słownej), karania pracowników, wykorzystywa-
nia gróźb by osiągnąć cele, stawiania niereal-
nych wymagań, przywłaszczania sobie honorów 
należnych pracownikom. Istotną kwestią jest 
również dbanie, by menedżerowie nie przedkła-
dali swoich partykularnych celów ponad cele gru-
py. Ważne jest również, by wzmacniać zaufanie 
do pracowników oraz by menedżerowie dotrzy-
mywali obietnic.
Podsumowując, proponujemy, by podnoszenie 

zaangażowania i satysfakcji z pracy realizowane 
było w drodze:

- szkoleń dla menedżerów z zakresu umiejętno-
ści przywódczych i praktycznych,

- prowadzeniu regularnych ocen pracowniczych, 
w których doceniani są pracownicy zaangażo-
wani w działanie organizacji,

- opracowywaniu i przestrzeganiu zasad etycz-
nego postępowania, a w szczególności komu-
nikowania zasad zapisanych w kodeksie etycz-
nym,

- wprowadzeniu systemu premiowe-
go stanowiącego wyraz docenienia starań  
i zaangażowania pracowników,

- nagradzania pracowników za przejawianą ini-
cjatywę,

- podtrzymywaniu regularności spotkań z kadrą 
menedżerską oraz zachęcaniu do aktywnego 
udziału menedżerów w życiu poszczególnych 
działów lub oddziałów,

- budowania wzajemnego zaufani poprzez nie-
formalne relacje w ramach danych działów i 
oddziałów i także poza nimi,

- organizacji imprez integracyjnych dla pracow-
ników, które budować będą większą świado-
mość celów istnienia jednostki oraz umożliwiać 
będą wymianę poglądów, doświadczeń.

Zgodnie z wynikami badań można wnioskować, 
że podejmowanie wyżej wskazanych działań skut-
kować powinno wzrostem zarówno zaangażowania 
pracowników jak i ich satysfakcji. Wskazać należy, 
że w większym stopniu podejmowanie tych działań 
wpływać będzie na satysfakcję z pracy, niż na zaan-
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gażowanie, jednak długotrwałe starania w tym za-
kresie powinny skutkować także wzrostem aktyw-
ności pracowników.

• „Immunologiczne aspekty  jadłowstrętu 
psychicznego” –  mgr piel. Iwona Woźniak (SP 
SKM i. m. A. Mielęckiego, Katowice), zwróciła 
uwagę, że anoreksja to choroba dotycząca za-
burzeń  ciała i duszy jest chorobą psychiczną po-
legającą na występowaniu zaburzeń odżywiania   
i od wielu lat stanowi bardzo poważny problem, 
którym zajmują się lekarze wielu specjalności. 
Na świecie notuje się stały wzrost liczby przy-
padków   anoreksji. Choroba ta dotyczy przede 
wszystkim ludzi młodych, w szczególności na-
stoletnich kobiet. Największe zagrożenie zacho-
rowaniem dotyczy wieku między 14 - 18 rokiem 
życia. Wymieniane czynniki ryzyka zachorowa-
nia na jadłowstręt psychiczny w literaturze to 
głównie kulturowe, rodzinne i indywidualne .W 
przebiegu anoreksji dochodzi do zmian metabo-
licznych, które mogą prowadzić do poważnych 
zaburzeń biochemicznych , powodujących w 
konsekwencji dysfunkcje wielu narządów i ukła-
dów. Stany patologiczne w obrębie układu im-
munologicznego, mogą powodować spadek od-
porności organizmu. U pacjentów chorujących 
na anoreksję bardzo często stwierdza się zabu-
rzenia elektrolitowo-metaboliczne, hormonalne, 
( wydzielania hormonów płciowych i kortyzolu) 
oraz zaburzenie związane z wytwarzaniem wie-
lu różnych neuroprzekaźników, obniżenie liczby 
limfocytów T w surowicy obwodowej, występuje 
leukopenia, niedożywienie białkowo- kalorycz-
ne a jego częstym powikłaniem są zakażenia, 
zmiany zanikowe tkanek, podwyższone warto-
ści poziomu greliny, u tych pacjentów występu-
ją zaburzenia hematologiczne. W sytuacji, gdy 
stan zdrowia spowodowany anoreksją nie za-
graża życiu, leczenie może przebiegać ambula-
toryjnie. Od ustalenia rozpoznania do wylecze-
nia anoreksji upływa około 4-6 lat.

• „Chronofarmakoterapia ”– dr n. med. Marcin  
Cichoń (Kierownik apteki Szpitalnej, Wielospe-
cjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. dr B. 
Hagera , Tarnowskie Góry), podczas swojego 
wykładu z chronofarmakoterapii wielokrotnie 
podkreślał jak istotne znaczenie przy podawa-
niu leków ma uwzględnienie biologicznego ryt-
mu ludzkiego organizmu, ma to kluczowe zna-
czenie w kontekście stosowanych dawek leków 
ze względu na zmiany wrażliwości dobowej re-
ceptorów i zmiany farmakokinetyki  co skutkuje 
różną skutecznością terapeutyczną  a także ma 
ogromny wpływ na  toksyczność ordynowanych 
leków. Profil zmian aktywności  dobowych leków 
został poparty wieloma przykładami.

 

• „Psychiatria środowiskowa ” – mgr piel. Maria  
Kuca – Mulak  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z.o-
.o), przedstawiła temat zdrowia psychicznego 
jako jednego z najważniejszych zasobów współ-
czesnego społeczeństwa. Na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci system opieki psychiatrycznej 
przeszedł znaczącą metamorfozę. Środowiska 
medyczne na całym świecie wskazują psychia-
trię środowiskową jako model bliższy potrzebom 
chorego, a także bardziej efektywny w porówna-
niu z opieką zinstytucjonalizowaną. Najważniej-
sze założenia, postulaty i strategie psychiatrii 
środowiskowej:
 - Dehospitalizacja i deinstytucjonalizacja 
 - Środowiskowy model opieki nad zdrowiem 

psychicznym 
 - Społeczność terapeutyczna 
 - Prawa pacjenta 
 - Aktywne wychodzenie do klienta 
 - Aktywny udział pacjenta w procesie terapii 
 - Współpraca z rodziną pacjenta 
 - Zmiana wizerunku chorego w świadomości 

społecznej 
 - Wzmacnianie i budowanie sieci społecznego 

oparcia 
 - Aktywne leczenie w środowisku.

Środowiskowy model opieki psychiatrycznej 
pozwala choremu na wykorzystywanie zasobów 
lokalnego środowiska, czerpanie siły ze znanego 
otoczenia. Nie wymaga – tak jak w przypadku 
opieki instytucjonalnej – budowania nowych re-
lacji, znajdowania się w nowym środowisku. Sku-
pia się na maksymalnym wykorzystaniu możli-
wości, jakie dają wypracowane wcześniej przez 
chorego więzi społeczne, jednocześnie zapew-
niając opiekę i pomoc terapeutyczną. Głównym 
zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwie-
nie osobie z chorobą psychiczną funkcjonowania 
w społeczeństwie, a więc możliwości uczenia się, 
pracy.

• „Jak radzić sobie w trudnych sytu-
acjach” – Bogdan Sekuła (Instruktor tera-
pii uzależnień ), zwrócił uwagę na jedną z 
najważniejszych rzeczy jaką możemy zro-
bić w trudnej sytuacji to po prostu sobie ją 
uświadomić. Zauważyć i nazwać problem, 
który nas spotkał. Ocenić realnie sytuację, 
zmierzyć sie z ewentualnymi kosztami, któ-
re trzeba będzie ponieść i w końcu podjąć 
działanie.

Często „studiujemy "problemy , ale ich 
nie rozwiązujemy- pokazało nam to przed-
stawione przez prowadzącego ćwiczenie.

• „Jakie sa prawdziwe przyczyny naszej 
złości” – mgr Ewa Pawlikowska - Walczak 
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(SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku), 
przypomniała uczestnikom skąd bierze się 
nasza złość. Zastanowienie się nad praw-
dziwą przyczyną. Nienazwane uczucia lęku, 
niepokoju, nagromadzone gdzieś w "naj-
dalszej" części naszej duszy- w następnej 
kolejności budzą w nas rozdrażnienie oraz 
złość. Tak trudno przyjrzeć się w danym 
momencie naszym uczuciom, niekiedy nie 
ma komu o nich powiedzieć. A to takie waż-
ne by mieć obok kogoś, przed kim nie trze-
ba udawać twardziela, twardzielki- by móc 
swobodnie mówić o swoich uczuciach lęku 
czy strachu by nie przeradzały się w uczucia 
złości.

• „Emocjonalne konsekwencje chorób 
nowotworowych” – mgr piel. Anna Kępka  
(SP SKM i. m. A. Mielęckiego, Katowice), 
omówiła emocje jako -stan psychiczny, 
rodzaj przeżywania, są efektem stosunku 
między człowiekiem a światem. Początkowe 
symptomy choroby mogą być zupełnie ba-
nalne, dlatego po poznaniu diagnozy pierw-
szą reakcją jest szok i niedowierzanie oraz 
chęć potwierdzenia diagnozy i konsultacje  
z innymi specjalistami w danej dziedzinie.

Lęk związany z zagrożeniem życia na 
długo zaburza dotychczasowe  funkcjono-
wanie zanim oswoimy się z rozpoznaniem 
najważniejsze jest aby pozwolić sobie na 
wyrażenie emocji.

  Cechy emocji
1. znak emocji (przyjemne, przykre)
2. intensywność emocji (natężenie), pobu-

dzenie emocjonalne. Dwa bieguny natę-
żenia emocji;

 • brak reakcji na bodźce zewnętrz-
ne tzw. śpiączka

 • skrajne podniecenie emocjonalne
3. treść procesów emocjonalnych (zależy 

od bodźca wywołującego emocje oraz                 
potrzeb) tj. strach, lęk złość, gniew.
Nie ma gotowej recepty jak zachować się 

w sytuacji choroby, jednak na pewno  nale-
ży wyrazić swoje emocje. Wyrażenie emocji 
przez osoby dotknięte chorobą pozwoli ła-
twiej przejść do działania a co za tym idzie 
podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia.

• „WZW C zagrożeniem społecznym – anali-
za badan profilaktycznych”– mgr piel. Anna 
Kępka (SP SKM i. m. A. Mielęckiego, Katowi-
ce),zwróciła uwagę, że świadomość społeczna 
w zakresie zdrowia i zapobiegania chorób jest 
coraz większa. Służą temu również działania 
profilaktyczne prowadzone w społecznościach 
lokalnych przez stowarzyszenia i organizacje 

pozarządowe.  Działania takie są podejmowane 
przez PTP koło terenowe w Jaworznie przykła-
dem może być program pod hasłem  „Ratuj ży-
cie chroń wątrobę”.

Wątroba jako narząd wewnętrzny jest istotny dla 
prawidłowej przemiany materii i metabolizmu jaki  
zachodzi w naszym organizmie - funkcje wątroby, 
produkcja żółci, wytwarzanie ciepła, magazyn wi-
taminy A, B, D, przemiana białek węglowodanów  
i tłuszczy, worzenie i niszczenie komórek czerwo-
nych, wychwytywanie i niszczenie substancji tok-
sycznych niebezpieczeństwem dla wątroby jest 
zarażenie wirusem HCV. Wirus ten został odkryty  
w 1989 roku. Nazywany jest cichym zabójcą gdyż 
choroba w pierwszym etapie rozwoju nie daje żad-
nych objawów. Zaliczany jest do klasy pierwszej 
czynników ryzyka powstania nowotworów.

Do zakażenia wirusem dochodzi wówczas gdy 
zostanie przerwana ciągłość skóry i błon śluzowych.

Należy pamiętać że; ponad 70 000 Polaków nie 
wie że jest nosicielem wirusa HCV, każdy z nas może 
być nosicielem wirusa, rzadko dochodzi do zakaże-
nia noworodka matki zarażonej wirusem, wykrywal-
ność wirusa jest utrudniona przez bezobjawowość 
nie ma szczepionki przeciwko wirusowi HCV, prze-
wlekłe nieleczone zakażenie wirusem HCV może do-
prowadzić do marskości wątroby, raka wątroby.

Od lewej strony Członkowie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Onkologicznego ORPiP w Katowicach 
mgr Iwona Woźniak, Aneta Kamińska, Agata 
Machnacz.
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Wędrując  Ścieżkami  Niepodległej
PIELĘGNIARKA  -  SŁUŻEBNICA  BOŻA   

SIOSTRA MAGDALENA MARIA EPSTEIN OP
Hanna Paszko

była przewodnicząca NSPiP 

Wędrując ścieżkami Polski Niepodległej, uczestnicząc w uroczystościach i oka-
zjonalnych wydarzeniach, prowadzimy osobistą, głęboką zadumę. Nie jeden raz do-
strzegamy informacyjny niedosyt, braki w udokumentowaniu tego co wyjątkowe, ale 
już odległe. Wiemy, że z historii, jej ogromnego i złożonego bogactwa, możemy brać 
to, czego potrzebujemy do rozwoju własnej osobowości i duchowości. Wiemy też, że 
tą najbardziej wartościową historię (w ujęciu ekumenicznym i ogólnoludzkim) zapi-
sywało wzorowe życie osób niezwykłych. Pracowitych, wykonujących często zawody 
wymagające szlachetności i powołania. Trwających w rozmodleniu i zawierzeniu Bogu, 
w bezpośredniej posłudze drugiemu człowiekowi. Niezależnie od rozgrywających się 
wokół ludzkich dramatów. 

Czerpiąc z radością z tego co już zostało 
ocalone od zapomnienia – dbajmy o to, aby 
pamięć o niezwykłych Polkach – pielęgniar-
kach, kobietach – siłaczkach, działaczkach 
wojennych i w czasie powstańczych działań 
(między innymi na Śląsku), nie została zapo-
mniana. Takich pozytywnych, a wciąż mało 
znanych przykładów, nie brakuje. Nie wszyst-
ko zostało opisane i poznane. Wiemy, że dobry 
przykład- szczególnie pielęgniarski przykład!- 
jest najlepszym elementarzem w nauczaniu  
i ocenianiu własnej postawy zawodowej. 

Jestem głęboko przekonana, że taką, wciąż 
mało znaną, pozytywną, wzorową pielęgniarką 
– patriotką, jest z całą pewnością Maria Epste-
in. Ta, której proces beatyfikacyjny trwa. Już 
za życia, w dowód wdzięczności za nieustanne 
„czuwanie przy chorym – nawet w nocy" otrzy-
mała (nadany przez żołnierzy) przydomek 
„POLSKA DAMA Z LAMPĄ” – czyli przyno-
sząca nadzieję. Była wzorem bezinteresownej 
pomocy samarytańskiej, w której dominowała 
miłość do Boga i ludzi. Pionierka szkolnictwa 
pielęgniarskiego w Polsce, później siostra za-
konna – Dominikanka. We wszystkich swoich 
działaniach dokładna i rozważna. Fotorepor-
terka (miała własny aparat fotograficzny!) dni 
spędzanych w okopach i podczas działań wo-
jennych oraz dokumentalistka (zostały foto-
grafie), nędzy i zniszczeń wojennych. Została 
zapamiętana jako pielęgniarka o wyjątkowej, 
serdecznej wrażliwości na ludzkie cierpienie. 
Dobro i piękno pielęgniarskiego powołania roz-
siewała wokół siebie i przyciągała do tego za-
wodu nowe kandydatki. 

Polska pielęgniarka Maria Epstein, odważ-
nie, nie bacząc na możliwość utraty własnego 

życia lub zdrowia, w każdych okolicznościach, 
bardzo chętnie, była pierwszą w pracy i w po-
maganiu. Szła zdecydowanie z „kagankiem 
światła w dłoni", z nadzieją i miłością do Boga 
i bliźniego, każdego bliźniego – bez wyjątku. 
Osobistym przykładem i własną postawą na-
uczała. A w czasie najbardziej trudnych działań 
wojennych, ran, chorób, osieroconych wojen-
nych dzieci, wskazywała innym ludziom czym 
jest nieskazitelne sumienie, czym jest subtel-
na delikatność oraz bezgraniczna pielęgniarska 
uczciwość. Zawód pielęgniarki prezentowała, 
jako zawód wyjątkowy, w pełni zasługujący na 
zaufanie żołnierzy i ludzi bez mundurów, lu-
dzi połączonych cierpieniem i umieraniem. Zo-
stawiała ślad, który mówił, że przedstawicielki 
pielęgniarskiego powołania, zawsze prezento-
wały bardzo wysoki poziom etyczno – moralny 
oraz wysoką kulturę osobistą. 
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Urodzona w Pilicy w 1875 roku, w rodzinie 
bardzo zamożnej, z całą pewnością mogła wy-
brać życie w dostatku, w luksusie, z dala od 
ludzkiego cierpienia i ludzkiej nędzy. Młoda, 
elegancka, utalentowana, głęboko religijna, 
posługująca się wieloma językami, wybrała 
inną drogę. Samodzielnie i dobrowolnie. Drogę 
PIONIEREK pielęgniarstwa z nastawieniem na „ 
dobre pielęgnowanie w tak zwanym: „czystym 
otoczeniu chorego". Co w ówczesnym świecie 
było spojrzeniem prawie rewolucyjnym. Udo-
kumentowana, długa lista zasług M. Epstein, 
zebrana na potrzeby procesu beatyfikacyj-
nego, jest stałym, bardzo bogatym źródłem 
odrywania i poznawania. Źródłem, z którego 
także my - pielęgniarki trzeciego tysiąclecia, 
możemy korzystać. 

Ja wspomnę tylko niektóre zadanie realizo-
wane przez tą wyjątkową pielęgniarkę. Prawdą 
jest, że Maria Epstein w swoich poczynaniach 
nie była osamotniona. Miała szerokie grono po-
mocników i współpracowników. Jednak wiele 
spraw załatwiała sama. Była osobą kierującą, 
a zadań do wykonania było bardzo dużo. Do 
najpilniejszych należało organizowanie, szero-
ko rozumianej działalności sanitarno – pielę-
gnacyjnej, w czasie działań wojennych I wojny 
światowej. Organizowanie kolumn sanitarnych 
i pociągów sanitarnych, które pomagały ran-
nym żołnierzom wszystkich formacji wojsko-
wych. Duże znaczenie miało organizowanie 
szpitali polowych oraz (na potrzeby epidemii) 
tak zwanych „Szpitali Tyfusowych” w różnych 
miejscowościach, na przykład w Bielczy koło 
Tarnowa. Do tego dochodziła stale organizo-
wana opieka dla dzieci, wojennych sierot, któ-
re też chorowały i umierały. Na zachowanej z 
tamtych dni starej fotografii możemy zobaczyć 
„ dzieci mieszkające w beczkach!!!). - [ Biule-
tyn MOIPiP w Krakowie, Nr 83 / 2008r, str.11]. 

Na szczególną uwagę i pamięć zasługuje z 
wyjątkową troskliwością organizowana pomoc 
wielopłaszczyznowa, z pomocą duszpasterską 
i religijną włącznie, dla wszystkich ludzi biorą-

cych udział w Powstaniach Śląskich. Organizo-
wano ją, w równym stopniu dla walczących po 
obu stronach barykady oraz dla ludności cy-
wilnej. Każdy człowiek potrzebujący pomocy, 
otrzymywał ją razem z nadzieją i modlitewnym 
wsparciem. Dlatego, w uznaniu bardzo licznych 
zasług oraz poniesionego wysiłku własnego, za 
pracę podczas Powstań Śląskich i podczas Ple-
biscytu na Śląsku, Wojciech Korfanty przyznał 
Marii Epstein „ODZNAKĘ HONOROWĄ" oraz 
podpisany przez siebie DYPLOM UZNANIA. 

Na tym dyplomie widnieją, oprócz pod-
pisu Wojciecha Korfantego, data i miejsce: 
Bytom dnia 13 września 1921 rok. Możemy 
też odczytać zapisane tam słowa.: 

„TOWARZYSZOWI PRACY EPSTEINÓWNIE  
MARYI

ZA DZIELNOŚĆ I WIERNĄ SŁUŻBĘ 
OJCZYŹNIE KU PAMIĘCI PRZEBYTYCH 
ZNOJÓW OKOŁO POŁĄCZENIA PRASTA-
REJ ZIEMNICY ŚLĄSKIEJ Z NAJJAŚNIEJ-
SZĄ RZECZĄPOSPOLITĄ, ODZNAKĘ HO-
NOROWĄ NADAJĘ"

Poznawanie wyjątkowości empatycznej i 
odważnej pielęgniarki - Marii Epstein przybli-
ża do jej wewnętrznego bogactwa i nieustan-
nie wzrusza, nie tylko społeczność zawodową 
współczesnych pielęgniarek. Staje się powo-
dem głębokiej osobistej zadumy wielu Polek i 
Polaków. Pobudza do autoanalizy własnej po-
stawy życiowej i zawodowej. U pielęgniarek 
może rodzi pytania : jak współcześnie żyć, aby 
zwyczajne, często trudne życie, nieustanne 
kłopoty i problemy, skomplikowana dyżurowa 
pielęgniarska codzienność mogły stawać się 
drogą prowadzącą do świętości ?

Papież Jan Paweł II, podczas VI pielgrzymki 
do Polski we Wrocławiu powiedział : 

„Prawdziwą wolność mierzy się stop-
niem gotowości do służby i do bezintere-
sownego daru z siebie, z miłości do Boga 
i bliźnich". 

Jestem głęboko przekonana, że życie i 
dzieła, które stworzyła Maria Epstein wpisują 
się w słowa wypowiedziane przez papieża Jana 
Pawła II. Dlatego tak bardzo wzrusza odkry-
wanie nieskazitelności kobiecego piękna, tej 
Wyjątkowej pielęgniarki. Dlatego wzrasta po-
trzeba szerzenia kultu świętości, tej kolejnej 
polskiej pielęgniarki – kandydatki do chwały 
Ołtarza. Tej, której kierownikiem duchowym 
przez wiele lat, był Metropolita krakowski abp 
Adam Stefan Sapiecha. 
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Maria Epstein była niestrudzoną orę-
downiczką dobra, nadziei i miłości – elementów 
pielęgniarskiej troski, podawanych choremu 
zwyczajnie i serdecznie „jak na dłoni". Była po-
mysłodawczynią i współzałożycielką pierwszej 
szkoły pielęgniarskiej w Krakowie oraz pierw-
szą jej dyrektorką. Szkoły, która dosłownie 
„ZAWÓD DŹWIGNĘŁA Z NIEBYTU (-), DAJĄC 
PAŃSTWU POLSKIEMU ZASTEPY PRACOWNIC 
GRUNTOWNIE WYSZKOLONYCH I KARNYCH, 
NA POLU SZPITALNICTWA I HIGIENY ZABIE-
GOWEJ". 

„My wszystkie, któreśmy pracowały przy 
niej, pamiętamy tę jedyną chyba w swoim ro-
dzaju atmosferę, jaką ona umiała roztoczyć. 
Pamiętamy tę dobroć, z jaką ona przystępo-
wała do naszych wszelkich skarg i bolączek, 
jej szeroki pogląd i tolerancję, bijącą ze źródła 
prawdziwej chrześcijańskiej miłości. „ – Służeb-
nica Boża Hanna Chrzanowska [ z zaproszenia 
na konferencję pt : „70 rocznica narodzin dla 
nieba Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Ma-
rii Epstein OP, Kraków 2017r.]

Pod wpływem ogromu tragedii, które przy-
niosła ze sobą II wojna światowa, Maria Epstein 
postanowiła uczynić „ ofiarę z własnego życia 
„ dla UPROSZENIA zmiłowania nad narodem 
polskim. Wstąpiła, będąc kobietą dojrzałą, do 
zakonu klauzurowego. Została DOMINIKANKĄ, 
oddając się całkowicie modlitwie i modlitewnej 
koncentracji. Już za klasztorną bramą, wczyty-
wała się wielokrotnie w słowa, które napisał w 
liście do niej, Metropolita Krakowski, w końcu 
grudnia 1939 roku: 

„Nam dzisiaj sam Bóg wyznaczył drogę cier-
pienia, chociaż bardzo bolesną, ale zawsze naj-
pewniejszą. Obyśmy tylko umieli, łącząc się z 
Panem Jezusem cierpiącym, wedle Jego wzoru 
cierpliwie i z poddaniem się, a nawet z radością 
znosić te krzywdy, jakie na nas spadają". 

Służebnica Boża Maria Epstein (Siostra  
Magdalena) zmarła w 1947 roku. Jej proces be-
atyfikacyjny na poziomie diecezji krakowskiej, 
zakończył się w 2007 roku. Miasto Kraków w 
uznaniu ogromnych zasług M. Epstein dla mia-
sta i jego mieszkańców, w roku 2004 wybiło 
„ MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY „ z podobizną 
dzielnej niewiasty w Pielęgniarskim Czep-
ku. Medal ten opatrzono biblijnym cytatem z 
Księgi Rut (Rt. 3, 11) Bezpośrednim powodem 
umieszczenia tego natchnionego tekstu, było „ 
głębokie przeświadczenie o opiece Bożej nad 
każdym, kto poddaje się kierownictwu Boga i 

wypełnia starannie swe obowiązki „. 

Dla współczesnych pielęgniarek, pracują-
cych w zupełnie innych realiach – Służebnica 
Boża Maria Epstein jest nie tylko, kolejnym 
wzorem do naśladowania. Jest prawdziwą, 
trudną zawodową drogą prowadzącą do dobra 
i do stałego modlitewnego wsparcia. Drogą 
usłaną pielęgniarską empatyczną troską, jak 
najpiękniejszymi kwiatami. Nadzieją, która po-
zwala trwać w zawodzie, która inspiruje i mo-
tywuje. 

Pielęgniarstwo jest wciąż blisko człowieka, 
z jego cierpieniem, jego bólem i umieraniem. 
A pielęgniarka troska na każdym dyżurze po-
trzebuje mocnej, dobrze ugruntowanej wła-
snej postawy etyczno – moralnej, realizowanej 
w imię miłości do Boga i bliźniego. Do każdego 
bliźniego. Dlatego uważam, że wszystkie pięk-
ne osobowe i zawodowe, kobiece wzorce wciąż 
przyciągają i będą przyciągać nadal. 

LITERATURA :
1.Wydanie albumowe: WIERNA MIŁOŚCI, SŁU-

ŻEBNICA BOŻA SIOSTRA MAGDALENA MARIA EP-
STEIN OP ( 1875 – 1947 ) . Klasztor Sióstr Domini-
kanek „ Na Gródku „ , Kraków 2008r.

2.Ks.prof.S. Ryłko , CRL , Siostra Magdalena Ma-
ria Epstein, Magazyn MOIPiP w Krakowie, Nr 9 – 10 
/ 2009r.
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List do Pielęgniarek i Położnych

Ania – moja córeczka, ma obecnie 4 i pół roku, i nie siedzi sama, nie chodzi, nie po-
trafi się podpierać, ma problem z kontrolą głowy, nie potrafi mówić, jeść ani pić. Ania jest 
jednak pogodną dziewczynką z poczuciem humoru i coraz bardziej zaznaczającym się 
charakterem. 

Jaki był rok 2018 dla Ani? Na pewno intensywnego wzrostu, intensywnej rehabilita-
cji i małego – dla nas WIELKIEGO postępu w rozwoju. Ania w roku 2018 była trzy razy 
hospitalizowana – na Oddziale Neurologii, Oddziale Chirurgii i Oddziale Ortopedii, odbyła 
pięć turnusów rehabilitacyjnych oraz turnus hiperbaryczny. Ania przeżyła ból, cierpienie, 
ogromny wysiłek, intensywne ćwiczenia oraz zwykłą dziecięcą radość. W tym miejscu 
chcę podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dla Ani – jest to dla nas duże 
wsparcie i pomoc. To dzięki Wam Ania mogła pojechać na prywatny turnus intensywnej 
rehabilitacji. Na szczęście nie zbieram na leki, gdyż te które Ania zażywa nie są drogie… 
Na szczęście nie zbieram na kosztowne operacje… ponieważ nie można Ani zoperować – 
niestety nie da się wymienić mózgu… Zbieram na powikłania choroby z jaką Ania się bory-
ka (do tej pory nie wiemy czy to rzadka choroba genetyczna, czy też następstwo zapale-
nia opon mózgowo-rdzeniowych, jakie Ania przeszła we wczesnym etapie swojego życia),  
a jedyną formą terapii jest intensywna rehabilitacja we wszystkich sferach rozwoju. To 
zaburzenia mielinizacji układu nerwowego, brak koordynacji ruchowej, mózgowe pora-
żenie dziecięce dystoniczne czterokończynowe. Z tą chorobą walczy się do końca, nie 
ma przed nią ucieczki, a często jedyną formą terapii jest rehabilitacja. Każda przerwa w 
terapii powoduje pogorszenie stanu Ani. Wizyty lekarskie, konsultacje, różnego rodzaju 
terapie, sprzęty ortopedyczne i rehabilitacyjne są bardzo drogie. Dlatego zwracam się do 
Was Panie Pielęgniarki i Położne oraz Panowie o pomoc. Jeśli sami nie możecie pomóc, to 
może znacie kogoś (osobę lub firmę) kto może to zrobić.
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kondo l e n c j e

Nie czas jest nam dany ,a chwila....
A chwila z najbliższym jest bezcenna…

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z naszą Koleżanką 
 Izabelą Zdrada z powodu śmierci ukochanej Córki 

najszczersze wyrazy współczucia składają Koleżanki i Koledzy  
z Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. 

W tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą

Pani Małgosi Woźniak  
Pielęgniarce Bloku Operacyjnego  

Szpitala Specjalistycznego C.M. Mavit w Katowicach  
wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty  

składają pracownicy i współpracownicy

Śmierć jest zawsze punktualna, ale nigdy nie w porę
Wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Taty Koleżance  Grażynie Pawlik   
składają koleżanki z Medycyny Szkolnej SPZLA Katowice 

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

Pielęgniarce Pani Barbarze Kozub  
wyrazy szczerego współczucia z  powodu śmierci Taty  
składają pracownicy NZOZ "Medycyna Szkolna" S.C.  

w Tychach

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Koleżanki Krystyny Markowskiej  

z powodu śmierci Ojca  składają koleżanki   
z Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Naszej Koleżance Lucynie Modrzyk  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty składają 

Pielęgniarki z Oddziału Torakochirurgicznego  
i Chirurgicznego w Zabrzu wraz z Pielęgniarką Naczelną

Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
 gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Mamy  
Koleżance Beacie Cocek składają współpracownicy  

Bloku Porodowego oraz pielęgniarki i położne  
z  UCK  im. prof. K. Gibińskiego ŚUM 

w Katowicach – Ligocie

Bliscy sercu zawsze pozostają w naszej pamięci...
Pani Koordynator Średniego Personelu  

mgr Ewie Maroszek   
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy   

składają pracownicy  
Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Naszej Koleżance Lucynie Modrzyk  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  

składają Pielęgniarki  
z Oddziału Torakochirurgicznego i Chirurgicznego  

SP Szpitala Klinicznego nr1  w Zabrzu  
wraz z Pielęgniarką Naczelną

Bliscy sercu zawsze pozostają w naszej pamięci...
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Agacie Stącel
 wyrazy szczerego współczucia z powody śmierci  Taty  

składają Przewodnicząca i członkowie
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
Koleżance Ewie Bogdanowicz  składają

Pielęgniarka Przełożona 
 oraz pielęgniarki i położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca
Koleżance Małgosi Rzepka  składają

Pielęgniarka  Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią się im się płaci 

Z żalem żegnamy  
naszą Koleżankę Ewelinę Chrzęstek  

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w minionej kadencji,  
wieloletniego członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach dziękując za współpracę, serce i  poświęcenie.  
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składa Przewodnicząca  

i członkowie ORPIP  
w Katowicach obecnej i minionych kadencji

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

Z ogromny żalem żegnamy naszą Koleżankę 
Bogusławę Mrozek

długoletnią Pielęgniarkę  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
WSP S.A. w Tarnowskich Górach.

Bogusię  zapamiętamy wszyscy jako wyśmienitą Pielęgniarkę  
z ogromną wiedzą medyczną. 

Zawsze uśmiechnięta, pogodna i otwarta na drugiego człowieka.
Wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich składają Prezes,  

Pielęgniarka Naczelna, Ordynator i Pielęgniarka  
Oddziałowa SOR oraz koleżanki i koledzy Wielospecjalistycznego  

Szpitala Powiatowego S. A. w Tarnowskich Górach



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

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

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

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

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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2019 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

3.01.2019 r.  7.03.2019 r.  16.05.2019 r. 18.07.2019 r  3.10.2019 r.  5.12.2019 r.

17.01.2019 r. 21.03.2019 r. 30.05.2019 r. 1.08.2019 r. 17.10.2019 r. 19.12.2019 r.

31.01.2019 r.   4.04.2019 r.  6.06.2019 r. 22.08.2019 r.  31.10.2019 r.  

7.02.2019 r.  18.04.2019 r. 27.06.2019 r 5.09.2019 r. 7.11.2019 r.

21.02.2019 r.  2.05.2019 r. 4.07.2019 r.  19.09.2019 r. 21.11.2019 r.   

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Posłożnych
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:

05.02.2019 02.04.2019 04.06.2019 06.08.2019 01.10.2019 10.12.2019

19.02.2019 16.04.2019 18.06.2019 20.08.2019 15.10.2019

05.03.2019 07.05.2019 02.07.2019 03.09.2019 05.11.2019

19.03.2019 21.05.2019 16.07.2019 17.09.2019 19.11.2019

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


