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Szanowne Kole˝anki i Koledzy

Bezmiar tragedii narodowej i ludzkiej pod Smoleƒskiem wcià˝ nas

rani i tkwi w naszej pami´ci. Rodzi si´ nadzieja, ˝e cierpienie Rodzin i ich 

bliskich wydobywaç b´dzie z nas nadal czyny mi∏oÊci, si∏´ ducha, uczyç 

pokory, sk∏aniaç do g∏´bszej refleksji nad naszym przemijaniem. Jednak

sens cierpienia pozostanie dla nas tajemnicà. 

Wspominamy osoby z naszego regionu, które zgin´∏y oraz szczególnie 

naszà Kole˝ank´, Piel´gniark´, Senator Janin´ Fetliƒskà. Piszà o Niej 

osoby, które w swoim ˝yciu zawodowym mia∏y szcz´Êcie spotkaç si´ z Nià.

Przypominamy te˝ Paƒstwu, ˝e numer majowy naszego Biuletynu jest 

jubileuszowy. Piszemy o jego historii, dzi´kujemy serdecznie wszystkim 

autorom tekstów, zapraszamy do dalszej wspó∏pracy z redakcjà.

Zach´cam do lektury

Krystyna ¸ukasz-Paluch

Pos∏owie nieba

bezszelestnie na sali
bez komórek
zgie∏ku wrzawy
∏amià si´ chlebem

s∏owem
w wyciàgni´tych
d∏oniach
Êwiat si´ zmienia

Z Tomiku
Bronis∏awy Sibigi

„Skrzyd∏a”
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Wspomnienie

P
rezydent Lech Kaczyƒski podczas Rocznicowej UroczystoÊci

pragnà∏ swoje wystàpienie rozpoczàç przypomnieniem oko-

licznoÊci zbrodni Katyƒskiej. Niewàtpliwie by∏y to: Sojusz III

Rzeszy i ZSRR – czyli tzw. Pakt Ribbentrop - Mo∏otow, a potem

agresja na Kresy Wschodnie Polski 17 wrzeÊnia 1939 roku. W tym

samym czasie rodziny pomordowanych i tysiàce mieszkaƒców przed-

wojennych Kresów byli zsy∏ani w g∏àb Zwiàzku Sowieckiego, gdzie

ich niewypowiedziane cierpienia znaczy∏y drog´ polskiej Golgoty

Wschodu. Wtedy i moja rodzina mieszkajàca we Lwowie i w okoli-

cy, zarówno po mieczu jak i po kàdzieli dosta∏a si´ w kleszcze ekster-

minacji tracàc w ró˝nych miejscach ˝ycie… 

W dalszej cz´Êci wystàpienia Pan Prezydent chcia∏ wspomnieç o Ro-

dakach, którzy poÊwi´cili swoje ˝ycie dla piel´gnowania pami´ci

o zbrodni katyƒskiej oraz przekazywali jà kolejnym pokoleniom. Szcze-

gólne podzi´kowania mia∏ skierowaç do Rodzin Katyƒskich i w imie-

niu Rzeczypospolitej pragnà∏ z∏o˝yç najszczersze podzi´kowanie za to,

˝e dbali o honor swoich bliskich i ocalili szalenie wa˝ny aspekt polskiej

ÊwiadomoÊci oraz to˝samoÊci przed intelektualnym wykarczowaniem.

Pragnà∏ równie˝ odnieÊç si´ do relacji pomi´dzy oboma Naroda-

mi, w których „niedomówienia katyƒskie” niszczà wszystkie gesty

i wi´zi. Mia∏ ch´ç powiedzieç, ˝e: „My, Polacy, doceniamy dzia∏ania

Rosjan z ostatnich lat. Tà drogà, która zbli˝a nasze narody, powinni-

Êmy iÊç dalej, nie zatrzymujàc si´ na niej ani nie cofajàc”. 

Koƒczàc chcia∏ podkreÊliç – ˝e na dzisiejszej uroczystoÊci nie mo-

˝e skoƒczyç si´ ta swoista mentalna odnowa, ale trzeba ujawniç, zba-

daç i wyjaÊniç wszystkie dokumenty, a tak˝e okolicznoÊci i skutki ka-

tyƒskiej zbrodni, w tym równie˝ prawnie potwierdzonà niewinnoÊç

ofiar – „aby k∏amstwo katyƒskie znik∏o na zawsze z przestrzeni pu-

blicznej. Domagamy si´ tych dzia∏aƒ przede wszystkim ze wzgl´du

na pami´ç ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin”.

Historia potoczy∏a si´ inaczej, Pan Prezydent nie wysiad∏ z samo-

lotu, nikt samolotu nie opuÊci∏ z w∏asnej woli, tak jak nikt nie by∏

w stanie takiego scenariusza przewidzieç. Cz∏owiek maleƒki w kon-

takcie z przyrodà, czasami s∏owo pisane zostaje i dzi´ki temu mo-

g∏am przeczytaç to, co nie zosta∏o g∏oÊno powiedziane.

W katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleƒskiem zgin´-

li przedstawiciele polskiej elity. Byli wÊród nich wybitni Âlàzacy i Za-

g∏´biacy oraz osoby zwiàzane z naszym regionem. Grzegorz Dol-

niak, pose∏ Ziemi B´dziƒskiej i Krystyna Bochenek, Senator, wice-

marsza∏ek Senatu obecnej kadencji, urodzona w Katowicach. Pocho-

dzàcy z Czeladzi genera∏ W∏odzimierz Potasiƒski, dowódca Si∏ Spe-

cjalnych Wojska Polskiego; urodzony w Jaworznie Andrzej Karweta,

dowódca Marynarki Wojennej i kapitan Arkadiusz Protasiuk, olku-

szanin, pilot tragicznego lotu Tu-154.

Dopowiem, ˝e Krystyna Bochenek by∏a tak˝e dziennikarkà Pol-

skiego Radia w Katowicach. Anga˝owa∏a si´ w wiele przedsi´wzi´ç na

rzecz Âlàska i Zag∏´bia. Szczególnie oddawa∏a si´ problemom ekolo-

gii w regionie. Zas∏yn´∏a, jako twórczyni ogólnopolskiego Dyktanda,

najwi´kszej w kraju i organizowanej tak˝e za granicà imprezy promu-

jàcej j´zyk polski. Przygotowa∏a mnóstwo godzin programów o zdro-

wiu, w tym radiowy „Magazyn Medyczny”. By∏a tak˝e wspó∏autorkà

programu telewizyjnego „Od A do Zdrowia”, a tak˝e systematycznie

spotyka∏a si´ z m∏odzie˝à studiujàcà w Wy˝szych Szko∏ach Medycz-

nych naszego regionu – w tym równie˝ na wydziale piel´gniarstwa.

Razem z Nià uczestniczy∏am na Uroczystym Czepkowaniu studentów

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego z Zak∏adu Propedeutyki Piel´-

gniarstwa i Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej, które odbywa∏o si´ 28

kwietnia 2008 roku w GórnoÊlàskim Centrum Kultury.

DziÊ Jej ju˝ nie ma, tam…, daleko…, skoƒczy∏a swoje ˝ycie i Jej

ten wiersz dedykuj´.

Ewa Willaume-Pielka
Cz∏onek Komisji Historycznej ZO PTP

w Katowicach

Przemówienie – którego nie by∏o
I sta∏o si´, choç nikt tego nie przewidzia∏, ˝e samolot nie doleci.
„KATY¡” dziÊ ma wi´cej znaczeƒ ni˝ historia sprzed 70 lat.

Tragedia 
pod Smoleƒskiem

Najbardziej boli 
gdy si´ nie spodziewasz 
zjawiajàcych nagle
mroków bez wyrazu. 
I choçbyÊ chcia∏ zaczàç
jakiÊ nowy temat 
nie zdo∏asz sam uk∏oniç si´ 
nawet ani razu 
dniu po podniebnym locie. 

A Oni lecieli w tym samolocie 
chcàc z szacunkiem ho∏d oddaç 
historii bez mogi∏. 
Jeszcze tylko kilka sekund. 
– pilot manewr zrobi∏
lecz nikt nie prze˝y∏ 
làdowania we mgle. 
… mia∏o byç pi´knie
z fanfarami w tle!

A teraz wzrokiem przystaj´ 
i biegam szukajàc 
tam… gdzie Katyƒski Las 
znów okaza∏ si´ nasz

Nie tylko moje 
∏zy p∏ynà strugami 
chcàc podjàç rozmow´ 
z niebem z Nimi i z nami
bo ka˝da ∏za o˝ywia
w´drówk´ pami´ci 
poÊród smutku i niepokoju 
naszych sko∏atanych dusz
A Oni…
przykryci ∏opoczàcymi
bia∏o czerwonymi
niczym – bukietami ró˝
– gotowi do nowej drogi
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W tych trudnych dla naszego Paƒstwa chwilach jest mi niezmiernie przykro poinformowaç, i˝ wÊród ofiar tragedii
by∏a wspania∏a piel´gniarka, Senator RP Janina Fetliƒska.
˚egnamy wspania∏à kole˝ank´, wzór piel´gniarki i nauczyciela zawodu…
Rodzinie, znajomym i wspó∏pracownikom sk∏adamy wyrazy najszczerszego wspó∏czucia.
Droga Janinko, dzi´kujemy Ci za godnà postaw´ piel´gniarki, nauczyciela, polityka. Dzi´kujemy za trud pracy
piel´gniarki. Na zawsze b´dziemy mieli Ci´ w swojej pami´ci!!!

Mariola Bartusek
Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Katowicach

W
ielka tragedia pod Smoleƒskiem o wymiarze historycz-

nym, narodowym, ludzkim i osobistym oraz symbolicz-

nym, duchowym i religijnym, dotkn´∏a bardzo boleÊnie

wszystkich Polaków. Okry∏a ˝a∏obà rodziny Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego, Jego Ma∏˝onki Marii, ostatnie-

go Prezydenta na uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego, ministrów

kancelarii prezydenta, parlamentarzystów, dowództwa wojska pol-

skiego, wysokich rangà urz´dników paƒstwowych oraz bliskich po-

mordowanych w Katyniu, duchownych,

oficerów ochrony i za∏ogi samolotu.

Wszyscy zgin´li na s∏u˝bie, pragnàc od-

daç ho∏d poleg∏ym polskim jeƒcom 70.

lat temu w rzezi katyƒskiej.

Nasze Êrodowisko zawodowe równie˝

dotkn´∏a bolesna strata. Zgin´∏a Janina

Fetliƒska (1952-2010), Piel´gniarka, Se-

nator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII

kadencji Senatu. Odesz∏a od nas w godzi-

nach rannych tak, jak i inni uczestnicy te-

go tragicznego lotu w dniu 10 kwietnia

2010 roku. Pozosta∏ ból rozstania, g∏´bo-

ki smutek, ˝al, niedopowiedziane s∏owa,

refleksja nad kruchoÊcià ˝ycia i ciàg∏e nie-

dowierzanie, ˝e Jej ju˝ nie ma poÊród nas. 

Janina Fetliƒska, by∏a jednà z wybitnych

i pi´knych postaci polskiego piel´gniar-

stwa. Pochodzi∏a z województwa podkar-

packiego, urodzi∏a si´ w Tulig∏owach w po-

wiecie jaros∏awskim. Dyplom piel´gniarki

uzyska∏a w 1971 roku w Liceum Medycz-

nym w Krakowie. Pierwszà prac´ podj´∏a

w tym mieÊcie w Klinice Chirurgii Szcz´-

kowej w Paƒstwowym Szpitalu Klinicz-

nym Nr 1. Po odbyciu dwóch lat, obowiàzujàcego wówczas sta˝u, pod-

j´∏a studia na Wydziale Piel´gniarskim Akademii Medycznej w Lublinie.

Tytu∏ magistra piel´gniarstwa otrzyma∏a w 1977 roku. Systematycznie

kontynuowa∏a dalsze kszta∏cenie podyplomowe. Drugi stopieƒ specjali-

zacji z zakresu organizacji ochrony zdrowia uzyska∏a w 1984 roku

w Centrum Medycznym Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie.

Stopieƒ doktora nauk medycznych obroni∏a w 1986 roku. Podyplomo-

we Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu

Warszawskiego ukoƒczy∏a w 1991 roku.

Bra∏a czynny udzia∏ w realizacji Programu Rozwoju Polskiej S∏u˝-

by Zdrowia Rzàdu Polskiego i Banku Âwiatowego (1992-1998),

oraz jako ekspert a nast´pnie dyrektor Programu Rozwoju Podsta-

wowej Opieki Zdrowotnej i Samorzàdu Piel´gniarskiego Naczelnej

Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych i Rzàdu Kanadyjskiego (1993-1994).

Uczestniczy∏a w Programie PHARE w zakresie Rozwoju Podstawo-

wej Opieki Zdrowotnej w Polsce (1993-1994).

Swoje zainteresowania zawodowe i badawcze koncentrowa∏a na

piel´gniarstwie Êrodowiskowym/rodzin-

nym, edukacji zdrowotnej, promocji

zdrowia i zdrowiu publicznym. Pe∏ni∏a

wa˝ne funkcje kierownicze, m.in. dyrek-

tora Biura Ciechanowskiego Konsorcjum

Zdrowia (1994-1998), dyrektora Mazo-

wieckiego Centrum Zdrowia Publiczne-

go w Warszawie (2000-2002) i Oddzia∏u

w Ciechanowie (1998-2000).

Ponadto w latach 1996-2003 by∏a wi-

cedyrektorem Instytutu Edukacji Zdro-

wotnej i Promocji Zdrowia w Ciechano-

wie w Wy˝szej Szkole Humanistycznej

im. A. Gieysztora w Pu∏tusku. W 2002

roku podj´∏a prac´ na stanowisku profeso-

ra i dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia

w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodo-

wej w Ciechanowie.

Bogata równie˝ w dzia∏ania by∏a Jej

wspó∏praca z towarzystwami i organiza-

cjami. Od 1971 roku pracowa∏a na rzecz

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego.

Uczestniczàc w I Kongresie Piel´gniarek

Polskich w Busko-Zdroju w maju 1993

roku, prezentowa∏a wdra˝anie pilota˝o-

wego projektu promocji zdrowia od 1991 roku w Ciechanowskim

Konsorcjum Zdrowia. By∏a równie˝ m.in. pierwszym prezesem Ko-

legium Piel´gniarek i Po∏o˝nych Ârodowiskowych Rodzinnych

w Polsce, Stowarzyszenia Przyjació∏ Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Za-

wodowej w Ciechanowie oraz prezesem Obywatelskiej Koalicji „Ty-

toƒ albo Zdrowie”.

Na swoim blogu w dniu 30.03.2010 r. zapisa∏a po raz ostatni do

swoich Wyborców z Okr´gu P∏ocko-Ciechanowskiego: „Mój zawód

– piel´gniarstwo – nauczy∏ mnie patrzeç na drugiego cz∏owieka jak na

Janina Fetliƒska (1952-2010)
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osob´, której zawsze powinnam udzieliç pomocy w potrzebie. Moja

wewn´trzna spo∏ecznikowska pasja powoduje, i˝ zawsze staram si´

widzieç grupy spo∏eczne i spo∏ecznoÊci, dla których mog´ byç u˝y-

teczna. Moje doÊwiadczenie menad˝era i nauczyciela akademickiego

utwierdzi∏o we mnie podziw i szacunek dla potencja∏u indywidual-

nych osób i efektywnoÊci dobrze kierowanych zespo∏ów ludzkich…”.

W historii polskiego parlamentaryzmu by∏a jednà z nielicznych

piel´gniarek, które pe∏ni∏y mandat Senatora, a jedyna która pe∏ni∏a go

dwukrotnie.

Janina by∏a bardzo ciep∏à, wyjàtkowej wra˝liwoÊci i uczciwoÊci

osobà. Pozna∏am Jà przed laty w Polskim Towarzystwie Piel´gniar-

skim. Podziwia∏am Jej pasj´ nieustannego uczenia si´, wiernoÊç g∏o-

szonym zasadom, kultywowanie tradycji niepodleg∏oÊciowej oraz

odwag´ prezentowania swoich stanowisk i poglàdów politycznych,

które nie zawsze by∏y popularne w naszym Êrodowisku zawodowym.

˚egnaj Janino. Twoja postawa jest dla mnie wcià˝ wyzwaniem.

Krystyna ¸ukasz-Paluch
Cz∏onek Komisji Historycznej ZO PTP

w Katowicach

Zap∏akana dusza

Wzrokiem przystaj´ 
i biegam szukajàc 
mi´dzy dniem i nocà 
motywów, co ciep∏e uczucia
podnoszà

To nic, ˝e ∏zy p∏ynà strugà 
zamiast podjàç rozmow´ 
z udr´czonà duszà 
bo przecie˝ ka˝da kropla 
orzeêwia w´drówk´ nastrojów 
poÊród smutku 
poÊród niepokoju 

13 IV 2010 r.
Ewa Willaume-Pielka

Kole˝anki i Koledzy
Janina Fetliƒska by∏a Piel´gniarkà, Senatorem, osobistoÊcià znanà i cenionà. PoprosiliÊmy kilka Kole˝anek 
o wspomnienia, zadajàc pytania: Jak zapami´ta∏am Janin´ Fetliƒskà i czym mi zaimponowa∏a?

Poni˝ej wspominajà o Niej:

Dr n. med. Gra˝yna Franek, adiunkt Zak∏adu Promocji Zdrowia

i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej Âlà-

skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, cz∏onek Krajowej

Rady Szkolnictwa Medycznego, ekspert Paƒstwowej Komisji Akre-

dytacyjnej.

Zna∏yÊmy si´ z Inkà, mojà rówieÊnicà od oko∏o 30 lat. Wtedy by∏yÊmy obie
magistrami piel´gniarstwa, nauczycielami akademickimi i dzia∏aczkami
Polskiego Towarzystwa Polskiego. 

Pochodzi∏a z Podkarpacia, w Krakowie uzyska∏a dyplom piel´gniarki,
w Lublinie obroni∏a prac´ magisterskà, a w Warszawie jako jedna
z pierwszych piel´gniarek zrobi∏a doktorat. A trzeba wiedzieç, ˝e w tam-
tych czasach nie by∏o w Êrodowiskach akademickich klimatu sprzyjajàce-
go uzyskiwaniu przez piel´gniarki stopnia doktora nauk medycznych.

Ju˝ wtedy wykazywa∏a swój góralski, w dobrym znaczeniu tego s∏owa,
charakter: pracowitoÊç i upór w dà˝eniu do celu. To wszystko owocowa∏o wie-
loma sukcesami zawodowymi i spo∏ecznikowskimi.

Osiad∏a w Ciechanowie, gdzie w Êrod´ po˝egna∏yÊmy Jà. Tam m.in. wy-
walczy∏a powstanie Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej, w której zosta∏a
Dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia. 

O Jej popularnoÊci i docenieniu przez Êrodowisko Jej licznych dokonaƒ,
Êwiadczy fakt wyboru na zaszczytnà funkcj´ Senatora RP. Mimo tych suk-
cesów pozosta∏a osobà skromnà. Pami´tam gdy raz, w jednej z Uczelni
przeprowadza∏yÊmy razem, jako cz∏onkinie Krajowej Rady Akredytacyjnej
Szkolnictwa Medycznego akredytacj´, poprosi∏a mnie: „Nie mów im, ˝e je-
stem senatorem, bo b´dà skr´powani”. By∏a te˝ osobà niezwykle ˝yczliwà,
zawsze ch´tnà do pomocy, anga˝ujàcà si´ w s∏uszne sprawy. Zrobi∏a bar-
dzo wiele, ale jeszcze wi´cej mia∏a planów dotyczàcych rozwiàzywania pro-
blemów spo∏ecznych i problemów Êrodowiska piel´gniarskiego, wspierania
inicjatyw lokalnych i ogólnokrajowych.

Znajàc Jà mo˝emy liczyç, ˝e gdzieÊ „z góry” wspieraç nas b´dzie w reali-
zacji tych zamierzeƒ i pilnowaç, czy zosta∏o to dobrze wykonane.

Osieroci∏a m´˝a W∏odzimierza i syna Bartosza. CzeÊç Jej pami´ci.

Dr n. med. Teresa Grzywna, nauczyciel akademicki, Wydzia∏ Na-

uk o Zdrowiu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Bia∏ej.

Ink´ zapami´ta∏am spokojnà, s∏uchajàcà… zmieniajàcà istniejàcà rze-
czywistoÊç w ramach swoich mo˝liwoÊci. Gdy us∏ysza∏a, ˝e Polskie Towarzy-
stwo Piel´gniarskie nadal dzia∏a i istnieje potrzeba, by w tworzonym szkol-
nictwie wy˝szym dla piel´gniarek krzewiç jego idee… jeszcze jako, jeÊli do-
brze pami´tam… Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Wy˝szej Szko∏y
Zawodowej w Ciechanowie zainicjowa∏a powstanie tam Ko∏a PTP (które
do dziÊ dzia∏a pr´˝nie).

Zaimponowa∏a mi ch´cià dzia∏ania. Spotka∏am Jà kilkakrotnie, m. in.:
biegnàcà do archiwum w Warszawie (zbiera∏a wówczas materia∏y do publi-
kacji) i w Ministerstwie Nauki w ramach wspólnej pracy w jednej z Komisji
oraz na Kongresach naszego Stowarzyszenia. By∏o mi te˝ dane poznaç Jej bli-
skich (m´˝a i syna). Tym bardziej trudno jest mi pogodziç si´ z tà tragedià.

Mgr Anna Grelowska, Skarbnik Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach.

Dr Janin´ Fetliƒskà zapami´tam jako wspania∏à kole˝ank´, dobrà
piel´gniark´. Jej ˝ycie zawodowe i spo∏eczne poÊwi´cone by∏o trosce o in-
nych. Nin´ pozna∏am na poczàtku lat 90. kiedy wspólnie dzia∏a∏yÊmy
w Prezydium Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskie-
go. Spotyka∏yÊmy si´ w Warszawie, przy ul. Koszykowej. By∏ to czas re-
form w s∏u˝bie zdrowia i administracji publicznej. Wspólnie poszukiwa-
∏yÊmy wielu dobrych rozwiàzaƒ. Ja przygotowywa∏am programy zdro-
wotne dla samorzàdu lokalnego, zaanga˝owa∏am si´ w projekt WHO
„Zdrowe Miasto”, Nina w tamtym czasie tworzy∏a Ciechanowskie Kon-
sorcjum Zdrowia i „Program profilaktyki chorób serca”. Opiniowa∏yÊmy
programy dotyczàce medycyny rodzinnej i piel´gniarstwa rodzinnego.
Wtedy w Zarzàdzie G∏ównym zrodzi∏a si´ koncepcja organizowania
Kongresów Piel´gniarek Polskich w Busku Zdroju, pracowa∏yÊmy w ko-
mitecie organizacyjnym I Kongresu Piel´gniarek. Nasze spotkania by∏y
krótkie, bardzo owocne.
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Dr Janina Fetliƒska imponowa∏a mi swojà wiedzà, otwarciem na dru-
giego cz∏owieka. Ostatni raz spotka∏yÊmy si´ w 2008 roku na IX Kongre-
sie Piel´gniarek, w Wojskowym OÊrodku „Jawor” w Solinie. D∏ugo rozma-
wia∏yÊmy przy p∏onàcym ognisku. Nina snu∏a plany organizacji jubile-
uszowego X Kongresu Piel´gniarek w Ciechanowie. Dopi´∏a swego, Kon-
gres odb´dzie si´ w Ciechanowie, w dniach 13-15 maja 2010 roku. B´-
dziemy myÊlami z Tobà. Do zobaczenia!

Dr n. med. Maria Kosiƒska, adiunkt Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y Za-

rzàdzania, Zamiejscowy Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu w Tychach. 

WiadomoÊç, ˝e wÊród ofiar katastrofy jest Janina Fetliƒska, zmusi∏a
mnie do cofni´cia si´ pami´cià do okresu, kiedy si´ pozna∏yÊmy. Pami´tam
ten poczàtek, by∏a drobna, szczup∏a, g´ste, ciemne, mimo m∏odego wieku
ju˝ przyprószone siwiznà w∏osy, bardzo ˝ywe du˝e, b∏´kitne oczy.

Zacz´∏am szukaç podr´cznika do nauki j´zyka francuskiego i dedyka-
cji „Mi∏ej kole˝ance z podzi´kowaniem za cudownie sp´dzonà praktyk´
i dla podtrzymania zapa∏u do nauki j´zyka francuskiego” Lucyna i Inka,
Mys∏owice 26.09.75.

Inka to w∏aÊnie Janina Galicka póêniej Fetliƒska. Dziwne, nie pami´tam
Lucyny. Natomiast Inka by∏a mocno zainteresowana pracà prze∏o˝onej piel´-
gniarek i „zabiera∏a” wszystkie materia∏y, zadawa∏a mnóstwo pytaƒ o moje
plany przysz∏oÊciowe na tym stanowisku, dopytywa∏a o uzasadnienie niektó-
rych moich decyzji, o propozycje rozwiàzaƒ problemów, tych zwiàzanych z po-
zycjà magistra piel´gniarstwa, a wówczas by∏y one mocno akcentowane. 

Od tamtego czasu zawsze z okazji Êwiàt Nowego Roku, otrzymywa∏am
˝yczenia i par´ s∏ów o Jej losie. Spotka∏yÊmy si´ kilka razy przy okazji zjaz-
dów, konferencji, nie pami´tam jakich. Zawsze przekazywa∏yÊmy sobie
przez wspólnych znajomych pozdrowienia. Z ogromnym wzruszeniem
przyjmowa∏am Jej ˝yczenia w ostatnich latach, te opatrzone pieczàtkà
Biura Senatora. Nie zapomina∏a. 

W 40. rocznic´ akademickiego kszta∏cenia piel´gniarek w Polsce zosta-
∏a wydana monografia pod redakcjà Niny Gozdek pt.: „Rozmowy o profe-
sjonalizacji w piel´gniarstwie”. Jest tam rozdzia∏ Senator, dr n. med. Ja-
niny Fetliƒskiej – przedstawiajàcy Jej poglàdy i dokonania.

Czytajàc go, podziwia∏am Jej pracowitoÊç i konsekwencj´. Teraz myÊl´,
˝e ta zawsze pogodna, uÊmiechni´ta twarz, tryskajàcà radoÊcià na spotka-
nie drugiej osoby, wytràca∏a broƒ Jej przeciwników i dlatego mog∏a osià-
gnàç tyle ile osiàgn´∏a.

Mgr Danuta Rudzka-Cesarz, Naczelna Piel´gniarka w Samo-

dzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Miel´ckiego Âlà-

skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Moje pierwsze spotkanie z Janinà Fetliƒskà mia∏o miejsce w Warszawie,
by∏y to lata 1986/ 87 kiedy rozpoczyna∏am dzia∏alnoÊç spo∏ecznà w Zarzà-
dzie G∏ównym, a powoli Maria Trzeciak przygotowywa∏a mnie do obj´cia
funkcji Przewodniczàcej naszego Stowarzyszenia. Spotkania Zarzàdu od-
bywa∏y si´ wówczas w starym zabytkowym pomieszczeniu przy ulicy Koszy-
kowej; na jednym takim spotkaniu pozna∏am Janin´ Fetliƒskà. Nie pami´-
tam czy ju˝ wówczas posiada∏a tytu∏ naukowy, poniewa˝ dla nas wszystkich
by∏a Janinkà, pogodnà, serdecznà a poniewa˝ ja by∏am nowà osobà, w no-
wym otoczeniu zaj´∏a si´ mnà bardzo troskliwie. By∏ to czas, kiedy trzon Za-
rzàdu G∏ównego stanowi∏y pi´kne postaci piel´gniarstwa m.in. Urszula
Krzy˝anowska-¸agowska, Jadwiga Kopczyƒska-Sikorska, Krystyna Wolska-
Lipiec, Barbara Janus, Irena Kosobudzka, Jolanta Górajek-Jó˝wik, Barba-
ra Sztembis, Helena Lenartowicz i wiele innych znakomitych kole˝anek
czynnych zawodowo lub odpoczywajàcych ju˝ na emeryturze. 

Wtedy Janina zaimponowa∏a mi swojà otwartoÊcià do ludzi, ˝yczliwo-
Êcià, kulturà osobistà, spokojem oraz stanowczoÊcià w realizacji postawione-
go sobie celu na godne prze˝ycie ˝ycia zgodnie z przes∏aniem, które umiesz-
czone jest na stronie PTP. 

Dr n. biol. Maria Trzeciak, adiunkt w Wydziale Nauk o Zdrowiu

w Âlàskiej Wy˝szej Szkole Zarzàdzania im. gen. Jerzego Zi´tka w Ka-

towicach.

Panià Senator Janin´ Fetliƒskà – ze wzgl´du na jej cechy osobowoÊci –
zna∏am od zawsze. Takie odnios∏am wra˝enie po pierwszym naszym spotka-
niu. I tak pozosta∏o. Wcià˝ nie mog´ uwierzyç, ˝e ju˝ si´ nie spotkamy po tej
stronie brzegu ˝ycia. Nie wymienimy pozdrowieƒ, serdecznoÊci, ˝yczeƒ. Nie
pochylimy si´ nad zawodowo spo∏ecznymi i dydaktycznymi problemami piel´-
gniarek, po∏o˝nych i innych zawodów medycznych. „Nink´”, bo tak zwraca-
∏y si´ do niej zaprzyjaênione osoby, pozna∏am w Centrum Medycznym
Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej. By∏yÊmy
kierownikami wojewódzkich oÊrodków doskonalenia kadr medycznych. Nina
w województwie mazowieckim, ja w katowickim. Stàd nasze spotkania z ra-
cji s∏u˝bowych narad i szkoleƒ organizowanych przez Centrum i Minister-
stwo Zdrowia by∏y cz´ste. Wspó∏pracowa∏yÊmy tak˝e, gdy powierzono Jej sta-
nowisko dyrektora Zespo∏u Metodycznego w Warszawie. Czas naszej zawo-
dowej i spo∏ecznej (Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie, Samorzàd Piel´-
gniarski) pracy i wspó∏pracy przypad∏ na bardzo istotny moment historyczny
w naszym kraju. Okres transformacji. Zmian polityczno-spo∏ecznych, ekono-
micznych, przekszta∏ceƒ w ochronie zdrowia. To by∏y trudne spo∏ecznie i z∏o-
˝one zadania, wymaga∏y kompleksowych dzia∏aƒ. Pani Janina Fetliƒska
opracowa∏a suplement do programu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo∏ecz-
nej przekszta∏cenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Strategia realizacji ce-
lu (1994) pod tytu∏em: „Miejsce piel´gniarki i po∏o˝nej w przekszta∏cajàcym
si´ systemie opieki zdrowotnej”. Wspó∏uczestniczy∏am w dyskusji m.in.: nad
wariantowoÊcià systemu przeciwdzia∏aniu zagro˝eniom zw∏aszcza w odnie-
sieniu do kszta∏cenia podyplomowego. By∏a dyrektorem Biura Ciechanow-
skiego Konsorcjum Zdrowia. Janina Fetliƒska zosta∏a pierwszym prezesem
Stowarzyszenia Piel´gniarek i Po∏o˝nych Ârodowiskowo – Rodzinnych
(1995). By∏o mi dane byç z nià wspó∏pracujàc, uczestniczyç w wielu nara-
dach, konferencjach, zjazdach kiedy pe∏ni∏a zaszczytne funkcje administra-
cyjne, zawodowe, spo∏eczne i polityczne. Z racji wykonywanej funkcji w Kra-
jowej Radzie Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego przyby∏a do Katowic
z komisjà akredytacyjnà wyra˝ajàcà zgod´ na otwarcie kszta∏cenia na kie-
runku piel´gniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Âlàskiej Wy˝szej Szko-
∏y Zarzàdzania im. gen. Jerzego Zi´tka. W tej pracy okaza∏a si´ osobà nie
tylko bardzo wymagajàcà, ale tak˝e rzeczowà i ˝yczliwà. 

Janina zaimponowa∏a mi postawà, skromnoÊcià, pokorà, dobrocià serca,
twórczym zapa∏em, doskona∏à pami´cià o sprawach wa˝nych i zwyk∏ych ludz-
kich odczuciach. By∏o w niej coÊ niepowtarzalnego. CichoÊç serca. Ona by∏à pie-
l´gniarkà patriotkà o szerokim spojrzeniu spo∏ecznym i historycznym. Da∏a te-
mu wyraz w pracy parlamentarnej. Kiedy pisa∏a rozpraw´ doktorskà, zbli˝y∏y-
Êmy si´ bardziej do siebie. Cz´Êç badaƒ przeprowadzi∏a tak˝e w Êrodowisku me-
dycznym województwa katowickiego. Na jednej z konferencji w Warszawie
zwróci∏a si´ do mnie mówiàc: „o Mario mam coÊ dla Ciebie”, pochyli∏a si´ i wy-
ciàgn´∏a z torebki obrazek z modlitewnym b∏ogos∏awieƒstwem Papie˝a Jana
Paw∏a II. Nosz´ go z sobà. Da∏a tak˝e notk´ biograficznà do pracy licencjac-
kiej pisanej na mój temat przez studentk´ Âlàskiej Akademii Medycznej. Za-
war∏a w niej treÊci, które zapami´ta∏a z bolesnego doÊwiadczenia okresu trans-
formacji, jakich dozna∏yÊmy indywidualnie i jako grupa zawodowa (PTP).
KtoÊ powiedzia∏, ˝e najszybciej starzeje si´ wdzi´cznoÊç, u Niny by∏o odwrotnie.
Nawet jako Senator znajdowa∏a czas na ten gest. Nie szcz´dzi∏a rozdawaç do-
broci i serdecznoÊci. Zachowa∏am Jej ˝yczenia bo˝onarodzeniowe napisane
w∏asnor´cznie, choç jako Senator mog∏a powierzyç to pracownikom. Gdy ode-
sz∏a tak nagle w podró˝y s∏u˝bowej do Katynia, którà nazwa∏a „losem na lote-
rii”, pozosta∏ mi po niej g∏uchy telefon. Nie zdà˝y∏a dokoƒczyç pracy habilita-
cyjnej. Droga Pani Senator – Nino dzi´kuj´, ˝e mog∏am Ci´ spotkaç na dro-
dze mojego ˝ycia. Dzi´kuj´ za wszystko. 21 kwietnia w Êrod´ nad Twoim gro-
bem w Ciechanowie pochyli∏ si´ kwiat piel´gniarstwa i wiele osobistoÊci w po-
dzi´ce za Twoje ˝ycie, które wzbogaci∏o nas i ˝ycie Polski.
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Niewyobra˝alna tragedia pod Smoleƒ-

skiem wyzwoli∏a potrzeb´ analizy arty-

ku∏ów na temat umierania i Êmierci, prezen-

towanych w Biuletynie Okr´gowej Izby Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w ostatnich latach.

Autorki nielicznych artyku∏ów koncentro-

wa∏y si´ na definiowaniu poj´ç, aspektach fi-

lozoficznych i psychologicznych tego zjawi-

ska, postawie wspó∏czesnego cz∏owieka do

Êmierci, najcz´stszych miejscach umierania

(szpital, dom, hospicjum) oraz pomaganiu

umierajàcemu. Problem Êmierci nag∏ej, nie-

spodziewanej i pomocy bliskim w tej drama-

tycznej sytuacji, by∏ potraktowany marginal-

nie.

Anna ˚y∏ka (marzec 2003) skierowa∏a

do Czytelników kilka pytaƒ. „Czy jesteÊmy

przygotowani na Êmierç bliskich i w∏asnà?

Czy jeÊli spotyka nas Êmierç obcej osoby,

umiemy ten fakt w∏aÊciwie zaakceptowaç

i uszanowaç? Czy Êmierç jest zjawiskiem

tak powszechnym, ˝e przechodzimy obok,

nie zastanawiajàc si´ nad jej sensem i war-

toÊcià w naszym ˝yciu? Czy Êmierç to pi´k-

ne zamkni´cie ˝ycia, dajàce radoÊç spe∏nie-

nia, czy raczej egzamin najbli˝szych osób,

do którego nie jesteÊmy przygotowani? 

Kontynuujàc wàtek Êmierci pisa∏a: „Na

poczàtku XXI wieku, w dobie post´pu

technicznego, szybkiego tempa rozwoju

nauk medycznych, temat Êmierci paradok-

salnie zyskuje na aktualnoÊci. LudzkoÊç

wcià˝ pozostaje bezradna wobec tajemnicy,

jaka niesie ze sobà w∏asna Êmierç. Jest ona,

bowiem zjawiskiem powszechnym, a mimo

tego nie dajàcym zamknàç si´ w sztywne

ramy naukowej kalkulacji, nie podlegajà-

cym tak˝e „prostej” ludzkiej logice. Z jed-

nej strony budzi l´k, przygn´bienie, niepo-

kój, bezradnoÊç, z drugiej zaÊ strony jest

uto˝samiana z ulgà, wewn´trznym spoko-

jem i nadziejà. Ta swoista ambiwalencja

uczuç w odniesieniu do Êmierci ma swoje

uzasadnienie, wskazuje na to jak bardzo

kontrowersyjny, a zarazem fascynujàcy jest

to problem. 

Wspó∏czesny cz∏owiek daleki jest od

przyjmowania postawy pokory wobec ˝ycia,

jednak wobec zjawiska Êmierci i umierania

staje si´ bezbronny i bezradny. Stan taki jest

wynikiem swoistej rutyny cywilizacyjnej,

która przys∏ania problem Êmierci tak prze-

cie˝ nie pasujàcy do idyllicznej wizji ludzkiej

egzystencji.

(…) Do koƒca nie wiemy, czym jest

umieranie i sama Êmierç – a nic nie przera˝a

równie mocno jak nieznane. Pomimo roz-

woju nauk we wszystkich dziedzinach wie-

dzy pojedynczy cz∏owiek nie jest nadal przy-

gotowany do spotkania ze Êmiercià innej

osoby, a tak˝e Êmierci w∏asnej. 

Umieranie jest cz´Êcià ˝ycia, w przeci-

wieƒstwie do Êmierci, która zwykle koƒczy

ten proces. Istnieje równie˝ Êmierç nag∏a,

bez umierania. Umieranie to trwajàca w cza-

sie ÊwiadomoÊç zbli˝ajàcej si´ Êmierci.

Autorka skierowa∏a równie˝ do czytelni-

ków wa˝ne przes∏anie: 

„˚yjmy tak, jakbyÊmy mieli ˝yç wiecznie,

a post´pujmy tak, jakbyÊmy jutro mieli

odejÊç. 

Ars moriendi to ars vivendi – sztuka

umierania jest sztukà ˝ycia.

Lata, które dobiegajà koƒca, prze˝yte

uczciwie i pi´knie: oto prawdziwa miara te-

go, jak umieramy. Wspomnienie, które po

nas zostaje, nie kszta∏tuje si´ w ciàgu ostat-

nich tygodni ani dni, lecz w ciàgu d∏ugich

dziesiàtków lat, które poprzedzajà. Kto ˝y∏

godnie – godnie umiera”.

„Spieszmy si´ kochaç ludzi, tak szybko odchodzà
Zostanà po nich buty i telefon g∏uchy…
Chocia˝ wi´kszym ryzykiem rodziç si´ 
ni˝ umrzeç
Kochamy wcià˝ za ma∏o i stale za póêno”

Ks. Jan Twardowski

Hanna Paszko (marzec 2006) piszàc

o przyjaêni i jej wartoÊci w chorobie, bólu,

cierpieniu pisa∏a: „Ksiàdz Antoni Bartoszek

w swojej ksià˝ce pod tytu∏em „Cz∏owiek

w obliczu cierpienia i umierania” napisa∏ mi´-

dzy innymi o wielowymiarowoÊci cierpienia

i jego znaczeniu na drodze prowadzàcej do

dojrza∏oÊci duchowej. Tak˝e o wartoÊci ele-

mentów podstawowych, (jak˝e cz´sto baga-

telizowanych przez ludzi wspó∏czesnego, za-

bieganego Êwiata, w którym bieg po drabince

sukcesu zawodowego staje si´ nie jeden raz

wartoÊcià samà w sobie) takich jak: bycie

obok, s∏uchanie i ws∏uchiwanie si´, obserwo-

wanie, trzymanie za r´k´, trwanie w bliskoÊci

serca. Jednak, aby to wszystko mog∏o si´ wy-

darzyç, najpierw trzeba otworzyç swoje serce

na drugiego cz∏owieka. Prostot´ objawiajàcà

si´ otwartoÊcià serca i bliskoÊç duchowa wy-

p∏ywajàcà z potrzeby serca, podnosi autor do

rangi wartoÊci najwy˝szej, „otwarcie serca

wyprzedza wszelkie dzia∏ania zewn´trzne,

w wymiarze materialnym”. 

„Apostolstwo bycia obok drugiego cz∏o-

wieka, apostolstwo trwania w duchowej

wi´zi (cz´sto w cichoÊci i bez rozg∏osu) jest

– co podkreÊlajà filozofowie, potrzebà

wspó∏czesnego Êwiata, na drodze do podno-

szenia godnoÊci osobistej ka˝dej jednostki

ludzkiej. Pytaniem, na które odpowiedê zna

ka˝da i ka˝dy z nas (a w∏aÊciwie – nasze

wn´trze!), brzmi: - Czy chcemy mieç swój

udzia∏ w tym niezwyk∏ym apostolstwie oraz

Czy jesteÊmy do tego wystarczajàco dobrze

przygotowani. Same ch´ci, to za ma∏o… Do

duchowoÊci dorastamy indywidualnie”.

Wyboru tekstów dokona∏a: 

Krystyna ¸ukasz-Paluch 

O umieraniu i śmierci w Biuletynie 
„Nasze Sprawy”
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Od10 kwietnia bie˝àcego roku jeste-

Êmy w szczególnym prze˝ywaniu

˝a∏oby, nie tylko w wymiarze narodowym,

regionalnym, czy Êrodowiskowym, ale rów-

nie˝ rodzinnym i bardzo osobistym. ˚a∏oba

to bardzo trudne chwile, trwajàce dni, mie-

siàce, a czasami nawet lata. Mogà przeobra-

ziç si´ w boleÊç, z którà trudno sobie pora-

dziç samemu. Trudno te˝ nie zadawaç pyta-

nia o sens Êmierci, szczególnie nag∏ej, zabie-

rajàcej cz∏owieka w pe∏nym zdrowiu i kon-

dycji psychofizycznej, tragicznie przerywa-

jàcej przysz∏oÊç z dobrymi planami ˝ycio-

wymi, rodzinnymi, zawodowymi, spo∏ecz-

nymi, z ambitnymi planami dla siebie i in-

nych.

˚a∏oba jest naznaczona smutkiem i ˝a-

lem, który jest naturalnà reakcjà po stracie

bliskiej, wa˝nej z ró˝nych wzgl´dów osoby.

Prze˝ywana jest indywidualnie i ró˝nie. Mo-

gà jej towarzyszyç objawy somatyczne, psy-

chiczne (poznawcze, behawioralne i emocjo-

nalne) oraz cierpienie egzystencjalne. Pod

wp∏ywem ogromnego ˝alu, osoba prze˝y-

wajàca ˝a∏ob´ mo˝e si´ bardzo zmieniç, ale

po pewnym czasie jest w stanie wróciç do

równowagi i funkcjonowaç jak przed tra-

gicznym zdarzeniem. Wymaga to czasu,

cierpliwoÊci i wsparcia otoczenia. Rocznice,

Êmierci innych osób oraz sytuacje sk∏aniajàce

do wspomnieƒ mogà wyd∏u˝aç okres prze-

˝ywania ˝a∏oby.

Wa˝ne jest, aby zarówno osoba prze˝y-

wajàca traum´, jak i osoby jej towa-

rzyszàce, mia∏y ÊwiadomoÊç, ˝e objawy ˝a∏o-

by sà zjawiskiem koniecznym i niezb´dnym,

dajàcym si∏´ przetrwania trudnego czasu

i otwierajàcym perspektyw´ na odnalezienie

si´ w przysz∏oÊci. Subiektywnymi objawami

somatycznymi jest odczuwanie pustki w ˝o-

∏àdku, Êciskanie w klatce piersiowej lub gar-

dle, nadwra˝liwoÊç na dêwi´ki, uczucie bra-

ku tchu, os∏abienie mi´Êniowe, brak energii,

witalnoÊci, suchoÊç w jamie ustnej, a nawet

uczucie depersonalizacji. Natomiast wra˝enie

doznanego wstrzàsu i odr´twienia to objawy

emocjonalne, które mogà przerodziç si´

w z∏oÊç, gniew, irracjonalne pretensje do Bo-

ga i do wszystkich. Cz´sto pojawiajàce si´

poczucie winy (z przyczyn prawdziwych lub

wyimaginowanych), równie˝ jest reakcjà

emocjonalnà. Prze˝yciom emocjonalnym to-

warzyszy zazwyczaj pragnienie, aby zmar∏a

osoba powróci∏a, bo wtedy mo˝na b´dzie

powiedzieç, czego si´ nie zdà˝y∏o, lub cofnàç

to, co teraz wydaje si´ tak niepotrzebne

i krzywdzàce, a powiedziane zosta∏o. Prawi-

d∏owym objawem ˝a∏oby jest te˝ przygn´bie-

nie. G∏´bszy smutek, który mo˝e przypomi-

naç depresj´ wyst´puje dopiero po wielu

miesiàcach. JeÊli pojawi si´ uczucie ulgi

i wolnoÊci, mo˝na spodziewaç si´, ˝e przero-

dzi si´ ono póêniej w poczucie winy. Naj-

wczeÊniejszy okres straty charakteryzuje nie-

dowierzanie i poczucie nierealnoÊci po∏àczo-

ne z elementami zaprzeczania. Pojawiç si´

mogà z∏udzenia wzrokowe i s∏uchowe, od-

czytywane jako obecnoÊç zmar∏ej osoby, i nie

jest to stan niezwyk∏y. 

Wdalszym czasie zauwa˝a si´ cz´sto

upoÊledzenie pami´ci krótkotrwa∏ej,

zdolnoÊci koncentracji i poczucia celu. Mogà

równie˝ wystàpiç objawy behawioralne, ta-

kie jak: zaburzenia apetytu i snu, wycofanie

si´ z ˝ycia spo∏ecznego, nadaktywnoÊç w po-

szukiwaniu przedmiotów i miejsc przypomi-

najàcych zmar∏à osob´, sny o zmar∏ym. 

Wielokierunkowe badania medycyny kli-

nicznej, psychologii i socjologii wyró˝ni∏y

i opisa∏y wiele teorii i modeli prze˝ywania

˝a∏ob. Kıbler-Ross E. przedstawi∏a model

˝a∏oby z∏o˝ony z etapów emocjonalnego

wyra˝ania prze˝ywanej straty: zaprzeczanie,

gniew, targowanie si´, depresja i w koƒcu ak-

ceptacja. Worden J. opisa∏ model terapeu-

tyczny wyra˝ania ˝alu jako proces polegajàcy

na formu∏owaniu i podejmowaniu zadaƒ,

uznanych za konieczne. Zaanga˝owanie

w ich realizacj´ pozwala borykaç si´ ze stra-

tà. Zadania, które pozwalajà wyjÊç z ˝a∏oby

to: zaakceptowanie realnoÊci straty, przy-

zwolenie na prze˝ywanie bólu, a nast´pnie

przystosowanie si´ do Êrodowiska, w któ-

rym brakuje zmar∏ego. Ostatni krok, zamy-

kajàcy niejako okres ˝a∏oby polega na zmia-

nie usytuowania zmar∏ego w emocjach oso-

by osieroconej, co pozwoli na Êwiadome

podj´cie kontynuacji swego ˝ycia. 

˚a∏oba jest stresem, który wyzwala odpo-

wiedê somatycznà i psychicznà organi-

zmu. Ale równie˝, jak ka˝dy stres, wymaga

radzenia sobie z nim. Radykalne zmiany

w stylu ˝ycia, np. nowy zwiàzek ma∏˝eƒski,

przeprowadzka, nast´pujàce szybko po stra-

cie nie sà zalecane, jako sposób na unikni´cie

bólu prze˝ywanej ˝a∏oby, poniewa˝ mogà za-

hamowaç tak niezb´dne w tym czasie uze-

wn´trznianie i wyra˝anie emocji. ˚a∏ob´

trzeba prze˝yç. Niezwykle pomocne w tym

czasie, a nawet niezb´dne, mo˝e okazaç si´

wsparcie otrzymane ze strony lekarzy, piel´-

gniarek, psychologów, terapeutów i duchow-

nych, osób posiadajàcych wiedz´ na temat

prze˝ywania stresu ostrego i przewlek∏ego.

Mogà one równie˝ w por´ dostrzec i zare-

agowaç na pojawienie si´ objawów patolo-

gicznych. 

˚a∏oba wymaga wspominania zmar∏ego,

zaprzyjaêniania si´ z nim jako osobà wa˝nà

w biografii i historii, intencji modlitewnych

oraz upami´tniania rocznic z nim zwiàza-

nych. 

Jadwiga Pyszkowska ● Dr n. med., Konsultant Wojewódzki w dziedzinie

medycyny paliatywnej

Trudne dni „Umar∏ych wiecznoÊç dotàd trwa, dokàd pami´cià im si´ p∏aci.”
Wis∏awa Szymborska
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
Maj jest szczególnym miesiàcem dla piel´gniarek i po∏o˝nych, to miesiàc gdy obchodzimy
nasze Âwi´ta – Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarek i Po∏o˝nych.
Z okazji tych dni, ˝ycz´ Wam wytrwa∏oÊci w solidarnych zmaganiach o bezpieczne 
Êrodowisko pracy i godnà pozycj´ naszych zawodów.

W tych szczególnych dniach ˝ycz´ Wam równie˝ satysfakcji, radoÊci serca, dumy z pe∏nio-
nych ról zawodowych oraz sukcesów w codziennym ˝yciu zawodowym i osobistym, tych 
du˝ych i tych ma∏ych, które pozwalajà odkrywaç pi´kno ka˝dego dnia.

Maj to równie˝ miesiàc, w którym obchodzimy Âwi´to Matki. Z tej okazji wszystkim 
Mamom ˝ycz´ uÊmiechów swoich ukochanych milusiƒskich, które rozÊwietlajà naszà 
codziennoÊç.

Wszystkiego Najlepszego!!!

„Wiosnà
Z najwi´kszym narcyzem,
Trelami skowronka, S∏onecznym promieniem,
Fruwajàcà biedronkà, 
Z delikatnymi barwami
Pierwiosnków i tulipanów,
Z kwitnàcymi drzewami
CzereÊni, jab∏oni, kasztanów
JesteÊ dla mnie
Piel´gniarko, Po∏o˝no wszystkim!
i dlatego w tym dniu uroczystym
Sk∏adam u Twych stóp ten wiosenny cud.”

E. Willaume-Pielka

Przewodniczàca 
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Mariola Bartusek
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Dla wielu z nas rok 1991 by∏ tym, o któ-

rym do koƒca ˝ycia b´dziemy mówili ja-

ko o czasie wielkiej ̋ yciowej przygody. ByliÊmy

Êwiadkami powstania w Polsce najwi´kszej

korporacji zawodowej. Wielu z nas otrzyma∏o

od kole˝anek i kolegów mandaty zaufania,

uprawniajàce do reprezentowania Êrodowiska

zawodowego. Na wielu na∏o˝ono ogromnà

odpowiedzialnoÊç za kszta∏t budowanego Sa-

morzàdu, „kszta∏towania” zr´bów organizacji,

z której myÊl´ dziÊ jesteÊmy dumni.

UtworzyliÊmy nowoczesne piel´gniar-

stwo odpowiadajàce wyzwaniom wspó∏cze-

snej medycyny. Zapa∏em, cierpliwoÊcià i pra-

cà, dogoniwszy „stracony czas.”

Wszystko, co wypracowywaliÊmy by∏o

publikowane we w∏asnych noÊnikach infor-

macji.

Nasz miesi´cznik poczàtkowo dwumie-

si´cznik w istotny sposób przyczynia∏ si´ do

poznawania Êrodowiska, jego problemów

i dylematów.

Artyku∏y pozwala∏y poznawaç inne sys-

temy opieki zdrowotnej na Êwiecie, upo-

wszechnia∏y promocj´ i prewencj´ zdrowia.

StaraliÊmy si´ by nasze dzia∏ania wydaw-

nicze by∏y sprawne, a zawarte w nich infor-

macje by∏y godne zainteresowania.

ZwracaliÊmy uwag´ na post´powanie

etyczne, organizacyjne s∏u˝by zdrowia, a za-

razem informowaliÊmy o pracy i dzia∏alno-

Êci statutowej organów Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Komunikaty, artyku∏y, równie˝ polemicz-

ne, wywiady, opinie prawne, uchwa∏y, spra-

wozdania zape∏nia∏y kartki biuletynu.

Kolporta˝em zajmowali si´ pe∏nomocni-

cy. Piel´gniarki i po∏o˝ne w∏àcza∏y si´ w jego

redagowanie, dzielàc si´ pomys∏ami, uwaga-

mi, spostrze˝eniami.

Dla tych, którzy nie przepadali za czyta-

niem regulaminów, by∏y relacje naszych ko-

le˝anek dotyczàce przygotowaƒ do Âwiàt

Bo˝ego Narodzenia, zwyczaje, prze˝ycia,

obyczaje – radosne, cz´sto smutne i gorzkie. 

Zmagania z ˝ywio∏em, ulewami, skutka-

mi i ogromne zaanga˝owanie, poniesione

straty, rozpacz i ból.

By∏y porady kosmetyczne, a tak˝e wcià˝

zape∏niajàce ostatnie strony „odejÊcia osób

bliskich, ukochanych”.

Pierwsze lata redagowania, pierwsze lek-

cje, nowe doÊwiadczenia. MieliÊmy ogromny

zapa∏ i ch´ç tworzenia. Lata pracy z zespo∏em

redagujàcym – to czas, który w chwilach za-

dumy i smutku rozwesela mojà pami´ç.

DziÊ z rozrzewnieniem wracam myÊlami

do wspania∏ych spotkaƒ, emocjonalnych

prze˝yç ka˝dego kolejnego numeru. Czasa-

mi trudno znaleêç odpowiednie s∏owa, by

oddaç to, co czujemy.

Moim drogim, wspania∏ym kole˝ankom

i kolegom dzi´kuj´ za lata pracy, wspó∏pracy

w przygotowaniu naszego czasopisma, za

przekazywane artyku∏y, relacje, màdre i czy-

telne, oddajàce merytoryczny sens.

Ewie Willaume-Pielce za cudownà poezj´.

Moim màdrym kole˝ankom z zespo∏u redak-

cyjnego, za wspó∏prac´, za mi∏e chwile bycia

z sobà, za wspania∏e pomys∏y.

Dzi´kuj´ 

Zawsze iÊç prosto nale˝y
przez ˝ycie.
Dok∏adnie sprawdziç,
czy intencje szczere,
potem ustawiaç w prawid∏owy szereg
czasami trzeba si´
ziemi pok∏oniç,
z pokorà spojrzeç na to,
co min´∏o i czego w ˝yciu si´
nie osiàgn´∏o,
˝eby pragnienia
móc swoje dogoniç

Zawsze iÊç prosto nale˝y
przez ˝ycie
dok∏adnie sprawdzaç,
czy intencje szczere
potem ustawiaç
w prawid∏owy szereg,
by ze swojej drogi
bezmyÊlnie nie zboczyç.

Ewa Willaume-Pielka

Maria Kawczyk ● Mgr psychologii, Dyrektor Zak∏adu 

Piel´gniarsko-Opiekuƒczego w Tarnowskich Górach

Pierwsza redaktor o Biuletynie
… Z szybkim up∏ywem czasu nale˝y walczyç pr´dkim korzystaniem z niego 

spiesznie czerpaç niby z rwàcego potoku, który nie b´dzie p∏ynà∏ wiecznie…”

Seneka 



Jubileusz

Niniejszy numer majowy, jest 200. nu-

merem Biuletynu Informacyjnego

Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach. Poczàtki jego wydawania si´-

gajà 1992 roku i wià˝à si´ z powstaniem sa-

morzàdu zawodowego. Tworzenie si´ samo-

rzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych „dla repre-

zentowania zawodowych, spo∏ecznych i go-

spodarczych interesów tych zawodów”

umo˝liwi∏o wejÊcie w ˝ycie ustawy o samo-

rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych z dnia 19

kwietnia 1991 roku, opublikowanej

w Dzienniku Ustaw 14 maja ówczesnego

roku. Pierwszy Okr´gowy Zjazd Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych w Katowicach, odby∏ si´ 24

wrzeÊnia 1991 roku, a kilkanaÊcie tygodni

póêniej odby∏ si´ Zjazd Krajowy w Warsza-

wie w dwóch terminach: 5-6 listopada i 11-

12 grudnia 1991 roku. 

Jedno z wielu zadaƒ samorzàdu, zgodnie

z art. 4.1., pkt 15) Ustawy o samorzàdzie

piel´gniarek i po∏o˝nych, stanowi prowadze-

nie dzia∏alnoÊci wydawniczej. Okr´gowa

Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-

cach, ju˝ w okresie I kadencji samorzàdu,

rozpocz´∏a wydawanie Biuletynu na mocy

Uchwa∏ nr 3/92 Okr´gowej Rady Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych z dnia 15.01.92 roku,

w sprawie wydawania Biuletynu Okr´gowej

Rady oraz nr 11/92 z dnia 29.04.1992 roku.

Zgodnie z pierwszà Uchwa∏à Okr´gowej

Rady, Komitet redakcyjny stanowili cz∏on-

kowie Prezydium Okr´gowej Rady Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych. Numer 1/92 Biuletynu

zosta∏ wydany w formie gazetki, formatu

A4. 

Biuletyn numer 2/92, wydany w marcu

w nak∏adzie 2000 egzemplarzy, nie mia∏

jeszcze tytu∏u, ani swojego znaku graficzne-

go. Obejmowa∏ ok∏adki koloru niebieskiego

oraz 9 stron tekstu o nast´pujàcych tytu-

∏ach: Konkurs na tytu∏ i emblemat Biulety-

nu; Zasady wydawania biuletynu informa-

cyjnego; „Bank informacji”; Mamy prawni-

ka; Wizytówka zamiast czepka; Szukamy

wolnych miejsc pracy; W sprawie rozwoju

piel´gniarstwa; W sprawie ochrony zdrowia

i ˝ycia cz∏owieka; Z uchwa∏ I Krajowego

Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych; Uchwa∏a

nr 2 Naczelnej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych z 13 grudnia 1991 r. (w sprawie wy-

nagrodzenia za prac´ osób pe∏niàcych obo-

wiàzki na stanowiskach w organach okreÊlo-

nych uchwa∏ami I Krajowego Zjazdu);

Sk∏adki w samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝-

nych; Pe∏nomocni przedstawiciele b´dà

wsz´dzie; O komisjach problemowych pra-

wie wszystko.

Pierwsze materia∏y dla zespo∏u redakcyj-

nego przygotowali cz∏onkowie komisji in-

formacyjnej – okreÊlanej jako „Bank infor-

macji OIPiP”. W sk∏ad komisji wchodzili:

Maria Kawczyk, Zofia Dobraczyƒska, Jo-

lanta Lesiczka, Maria Trzeciak, Janusz Ba-

dura, Ma∏gorzata MaÊlanka i Urszula Wol-

ny. 

Od numeru 5/92, Biuletyn nosi∏ ju˝ na-

zw´ „Nasze Sprawy” i posiada∏ charaktery-

styczne logo, zwiàzane z symbolikà czepków

i serca. Numer 4/92 uwzgl´dnia∏ jeszcze

znak firmowy OIPiP w Katowicach. Kon-

kurs na tytu∏ i znak graficzny Biuletynu roz-

strzygni´ty w marcu 1992 roku, wygra∏a

W∏adys∏awa Kijas z Gieb∏a. 

Zgodnie z Uchwa∏à nr 55/93 Okr´gowej

Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Kato-

wicach z dnia 08.09. 1993 roku, „W Biule-

tynie publikowane b´dà: 1) wa˝niejsze akty

normatywne i prawne dotyczàce zawodu

piel´gniarki i po∏o˝nej, 2) oÊwiadczenia, ape-

le i stanowiska Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych, 3) stanowiska Okr´gowej Ko-

misji Rewizyjnej, 4) wyk∏adnie orzeczeƒ

Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych,

5) oÊwiadczenia Okr´gowego Rzecznika

OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, 6) inne ma-

teria∏y zwiàzane z dzia∏alnoÊcià oraz organi-

zacjà samorzàdu i ochronà zdrowia”. Ponad-

to, na mocy Uchwa∏y nr 55/93, skreÊlono

s∏owa „Zespó∏ Redakcyjny” zawarte jeszcze

w Uchwale nr 3/92 z dnia 15.01.92 roku

Krystyna ¸ukasz-Paluch ● Piel´gniarka,

mgr pedagogiki, cz∏onek Komisji Historycznej

przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Jubileusz Biuletynu 
Informacyjnego „Nasze Sprawy” 

Nasze Sprawy ● M a j 2 0 1 0 11



Jubileusz

oraz powierzono obowiàzki redaktora na-

czelnego Kole˝ance Marii Kawczyk. 

Obj´toÊç Biuletynu i jego nak∏ad szyb-

ko wzrasta∏; numer 3/92, wydano w mar-

cu w nak∏adzie 3000 egzemplarzy. Od kil-

kunastu lat, nak∏ad Biuletynu wynosi

5500 egzemplarzy i 34 strony wewnàtrz

numeru. 

Od III kadencji samorzàdu, Biuletyn re-

dagowa∏ zespó∏ w sk∏adzie: Maria Brzeziƒ-

ska, Irena Dylàg, Gra˝yna Franek, Jadwiga

Kazus, Czes∏awa Brylak-KozdraÊ, Urszula

Wolny.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e na kszta∏t Biulety-

nu i merytoryczne priorytety, mia∏y du˝y

wp∏yw kolejne Przewodniczàce Okr´gowej

Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-

cach. Ma∏gorzata Lipiƒska podczas I i II

kadencji (1991-1999), Maria Brzeziƒska

w czasie III i IV kadencji samorzàdu (1999-

2007). Od XXII Okr´gowego Zjazdu Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych (bud˝etowego), który

obradowa∏ w dniu 11 marca 2008 r., Mario-

la Bartusek, która wcià˝ inspiruje zespó∏ re-

dakcyjny do nowych rozwiàzaƒ.

Aktualnie w sk∏ad zespo∏u redakcyjnego

wchodzà: Krystyna ¸ukasz-Paluch (red.

prowadzàcy), Mariola Bartusek, Czes∏awa

Brylak-KozdraÊ, Krystyna CieÊlik, Ma∏go-

rzata Karczmarczyk, Dorota Kasiƒska, Ja-

dwiga Kazus, Beata Ochocka, Bogus∏awa

Siciarz, Anna Stachulska, Bartosz Szczu-

d∏owski. Szat´ graficznà Biuletynu projektu-

je Tomasz Biernat. 

Dotychczasowy bezpoÊredni kontakt

z cz∏onkami zespo∏u, zast´powany jest kon-

taktem e-mail, bowiem wi´kszoÊç prac re-

dakcyjnych odbywa si´ w godzinach popo-

∏udniowych, bywa i nocnych, aby przekazaç

Paƒstwu najnowsze informacje. 

Oferta Biuletynu „Nasze Sprawy”, skie-

rowana do Paƒstwa, stanowi kontynuacj´,

a zarazem nowà propozycj´ rozwiàzaƒ re-

dakcyjnych. Dodatkowo, wprowadzona zo-

sta∏a wersja elektroniczna Biuletynu na stro-

nach naszej Izby www.izbapiel.katowice.pl,

aby zwi´kszyç liczb´ Czytelników i wyjÊç

poza kràg naszej profesji.

Numery archiwalne przypominajà nam

o przejmowaniu przez Izb´ zadaƒ zle-

conych od w∏adz paƒstwowych, wspó∏-

udziale samorzàdu w modyfikacji prawa,

w reformowaniu opieki nad pacjentem,

ustalaniu i wdra˝aniu standardów zawodo-

wych, udziale w projektowaniu i przestrze-

ganiu kodeksu deontologicznego, wspó∏-

pracy ze stowarzyszeniami i organizacjami

w kraju i za granicà oraz wprowadzaniu

zmian w kszta∏ceniu ustawicznym. Sà êró-

d∏em wiedzy o post´pach piel´gniarstwa,

po∏o˝nictwa, na danym etapie rozwoju

i zmianach systemowych w organizacji i fi-

nansowaniu ochrony zdrowia. Ilustrujà cià-

g∏e starania samorzàdu i Êrodowiska zawo-

dowego na rzecz bezpiecznego Êrodowiska

pracy i godnego ˝ycia. Prezentujà nasze suk-

cesy i ciàg∏e wyzwania. ■

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
Z okazji Jubileuszu, wszystkim osobom, które wspó∏tworzy∏y
Biuletyn na przestrzeni ponad 18. lat, sk∏adamy serdeczne
podzi´kowania. Dzi´kujemy za inspiracj´, pomys∏y, ciekawe
artyku∏y, wyra˝ane opinie, sugestie i propozycje. 
Redagowanie Biuletynu, odpowiadajàcego na potrzeby 

naszych Czytelników jest naszym wspólnym celem 
i wyzwaniem. Jego kszta∏t i jakoÊç powinny równie˝ 
zale˝eç od wi´kszego wspó∏udzia∏u Paƒstwa. Serdecznie 
zapraszamy do aktywniejszego uczestnictwa w projektowa-
niu Biuletynu kadr´ kierowniczà, praktyków, nauczycieli
akademickich oraz studentów wy˝szych szkó∏ piel´gniarstwa
i po∏o˝nych.

Kolegium Redakcyjne
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Wokół samorządu
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Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas któ-
rego podjęto 17 uchwał.
Odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Szpita-
lu Miejskim w Wodzisławiu Śląskim. Udział w konferencji wzięli Przewodnicząca Komisji Etyki Małgorzata Ma-
ślanka, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko oraz specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja „Sterylizacja” organizowana przez Zespół ds. pielęgniarek pracu-
jących w sterylizacji. Udział w konferencji wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Członko-
wie ORPiP Beata Ochocka i Krystyna Cieślik.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w XXIX Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 21 uchwał i 1
stanowisko.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja „Nauka, Ekonomia a Medycyna”
organizowana w ramach Światowego Dnia Zdrowia. W konferencji wziął udział Sekretarz ORPiP Bartosz
Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa pediatrycznego.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w XIII Zjeździe Pielęgniarek Epidemiologicznych
w Wiśle.
Odbyły się spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyło się spotkanie pielęgniarek operacyjnych w celu powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
W Ciechanowie odbyła się ceremonia pogrzebowa tragicznie zmarłej pielęgniarki, Senator RP Janiny
Fetlińskiej. W uroczystości udział wzięły Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Członek ORPiP
Grażyna Franek.
W Katowicach odbyła się ceremonia pogrzebowa tragicznie zmarłej Wicemarszałek Senatu RP Krystyny
Bochenek. W uroczystości udział wzięli Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczu-
dłowski.
W Będzinie odbyła się ceremonia pogrzebowa tragicznie zmarłego Posła na Sejm RP Grzegorza Dolniaka.
W uroczystości udział wzięli Członkowie ORPiP Małgorzata Baran oraz Piotr Kostrzewa.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.

22 marca
23 marca

24 marca

25 marca

25 marca

25 marca

26 marca

27 marca

7 kwietnia

7 kwietnia
7 kwietnia

7 kwietnia

8 kwietnia
8 kwietnia

11-12 kwietnia

13-14 kwietnia
13 kwietnia
15 kwietnia
19 kwietnia
20 kwietnia

21 kwietnia

22 kwietnia

22 kwietnia

22 kwietnia

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
XXV Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Uroczyste obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP,18 maja godzina 1000 i 1200, 19 maja 
godzina 1000.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
IV Konferencja Naukowa dla pielęgniarek i położnych pt. „Ochrona zdrowia układu ruchu”.

Kalendarium planowanych wydarzeń na maj 2010 r.
4 maja
6 maja
6 maja
10 maja
11 maja
11 maja

18-19 maja

18 maja
20 maja
25 maja
27 maja
27-28 maja

Kalendarium 20.03.2010 r. – 19.04.2010 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 24 lutego
2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 24
marca 2010 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki 10 pielęgniarkom
oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i li-
sty członków OIPiP w Katowicach 13
pielęgniarek,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach 1 pielę-
gniarki,

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki 1 pielęgniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu położnej 8 położnym oraz wpisu
do rejestru położnych i listy członków
OIPiP w Katowicach 8 położnych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• przyznania pożyczki dla odpłatnie stu-

diującej pielęgniarki,
• zorganizowania konferencji przez Ze-

spół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek
i położnych ”Ochrona zdrowia układu
ruchu pielęgniarek i położnych”,

• określenia wzoru i nadania sztandaru

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

• podjęcie uchwały w sprawie wysoko-
ści wynagrodzeń dla kierowników i se-
kretarzy kursów, wykładowców i opie-
kunów staży w ramach kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położ-
nych,

• zwołania Nadzwyczajnego Okręgowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,

• Stanowisko w sprawie poparcia opinii
Adwokata Warszawskiej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych odrzuca-
jącej projekt ustawy o samorządzie
pielęgniarek i położnych oraz zwołania
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2010 roku 

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu pielęgniarki 3 pielęgniarkom
oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i li-
sty członków OIPiP w Katowicach 3
pielęgniarkom,

• wymiany prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki 1 pielęgniarce,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach 5 pielę-
gniarek,

• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki 1 pielęgniarce,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony 1 pielę-
gniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu położnej 1 położnej oraz wpisu
do rejestru położnych i listy członków
OIPiP w Katowicach 1 położnej,

• wpisu w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe

pielęgniarek i położnych,
• odwołania jednego pełnomocnego

przedstawiciela ORPiP,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-

go”,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.
Sekretarz ORPiP

Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 21 kwietnia 2010 roku 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informu-
je, iż poszukuje kierowników następujących kursów:
• Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki Me-

dycznej
• Opieka Długoterminowa
• Organizacja i Zarządzanie
• Pielęgniarstwo Ratunkowe

Kierownikiem kursu kwalifikacyjnego może być pielęgniarka, po-
łożna, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra

położnictwa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawo-

dzie w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu
kwalifikacyjnego;

2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz
co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w dziedzinie
będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego i jest aktualnie
zatrudniona w tej dziedzinie.

Zapraszamy do współpracy i czekamy na zgłoszenia!

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych

Marzena Łoboda

Poszukujemy kierowników kursów kwalifikacyjnych
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Aktualności i informacje

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 12 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na

kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających
świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodo-

wych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej 

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawo-
dowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo doj-
rzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki
i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2 w pkt 1: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,”, 
b) uchyla się lit. b; 

2) w § 3: 
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Program nauczania dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, uczelnia ustala, uwzględniając standardy naucza-
nia określone w załączniku do rozporządzenia.”, 
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Program nauczania: 
1) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 400 godzin pro-

gramu nauczania i część praktyczną stanowiącą nie mniej niż 750 godzin tego programu; 
2) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmuje część teoretyczną

stanowiącą nie mniej niż 33% całości programu nauczania i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości tego programu. 
„4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta
przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego
doświadczenia zawodowego, w zakresie wykonywanych czynności odpowiadających przedmiotowi zajęć praktycznych lub
praktyk zawodowych, z uwzględnieniem długości stażu pracy, w przypadku: 
1) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk; 
2) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, nie więcej jednak niż 50%

wymiaru tych zajęć i praktyk.”; 
3) dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 
1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 lute-

go 2010 r. w odniesieniu do pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych in-
nych ustaw, w lutym 2010 r. 

2. W stosunku do pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które w 2009 r. rozpoczęły kształcenie, o którym mowa w art. 11 ust.
1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, uczel-
nia dostosuje program nauczania do standardów nauczania określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w sposób
umożliwiający zakończenie kształcenia w lutym 2011 r. 

3. W stosunku do pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie, o którym mowa w art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw,
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niewymienionych w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia 
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Stanowisko Zarządu Głównego PTP w sprawie czasu przeznaczonego na przekazanie informacji 
na temat stanu pacjentów w poszczególnych jednostkach opieki całodobowej

Warszawa, dnia 17 marca 2010 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego stoi na stano-

wisku, że czas przeznaczony na przeka-
zanie informacji na temat stanu pacjen-
tów w poszczególnych jednostkach opie-
ki całodobowej tzw. ustny raport pielę-
gniarski powinien być wliczany do czasu
pracy poszczególnych pielęgniarek/po-
łożnych pełniących dyżur. 
Uważamy, że kadra zarządzająca placów-
kami ochrony zdrowia w Polsce powinna
organizować pracę pielęgniarek/położ-
nych w taki sposób, aby: ustne przekaza-
nie raportu mieściło się w wymiarze czasu
pracy pielęgniarek/położnych zdających
i przyjmujących dyżur, co możliwe jest gdy
dyżury nakładają się na siebie. Standar-
dem w innych krajach jest wspólny czas
pracy pomiędzy zmianami, tzw. obchód
pielęgniarski, który trwa od 15-60 minut
w zależności od specyfiki jednostki (profilu
pacjentów) i pory dnia;  obsada poszcze-
gólnych dyżurów umożliwiała przed jego
zakończeniem dokonania wpisu w Księ-
dze Raportów Pielęgniarskich części sta-
tystycznej oraz prowadzenie indywidualnej
dokumentacji pacjentów wraz z podpisami
osób kończących dyżur. Forma pisemna
nie może zastąpić ustnego przekazania ra-
portu, gdyż zmiana rozpoczynająca dyżur
musiałaby mieć minimum 1 godzinę na
szczegółowe przeczytanie wszystkich za-
pisów w poszczególnych drukach doku-
mentacji medycznej, bez świadczenia
w tym czasie usług, co stanowiłoby zagro-
żenie bezpieczeństwa pacjentów; możli-
we było zbilansowanie czasu pracowni-
ków wykorzystywanego na pracę i czasu
wolnego dla zapewnienia bezpiecznej pra-
cy i bezpieczeństwa pacjentom. 

Tło: 
Raport pielęgniarski jest formą obowiąz-
kowego, oficjalnego przekazywania
przez pielęgniarki kończące swoją zmia-
nę (dyżur) informacji o stanie zdrowia pa-
cjentów kolejnej zmianie rozpoczynającej
dyżur. Jest to podstawowy warunek cią-
głości opieki nad chorymi. Raport składa
się z dwóch części: ogólnej – statystycz-
nej i szczegółowej. W części szczegóło-
wej znajduje się charakterystyka sytuacji
zdrowotnej wybranych pacjentów. Kryte-

rium wyboru jest ich stan, tj. ciężko cho-
ry, umierający, nowo przyjęty, po inwazyj-
nych badaniach diagnostycznych, zabie-
gach operacyjnych itp. Treść informacji
skupiona jest na istotnych zmianach
w stanie zdrowia pacjentów, do jakich
doszło w trakcie trwania dyżuru, odzwier-
ciedla sytuację zdrowotną opisywanego
pacjenta poprzez pryzmat zgłaszanych
objawów, dolegliwości, problemów lub
niezaspokojonych potrzeb oraz zastoso-
wane działania pielęgniarskie z opisem
ich skuteczności, a także wskazówki, co
do dalszego postępowania. 
Realizując zadania wynikające z procesu
pielęgnowania, niezbędne do zapewnie-
nia właściwej jakości opieki i bezpieczeń-
stwa pacjentom - pielęgniarki/położne
nie powinny przekraczać swojego wy-
miaru czasu pracy – dobowego/mie-
sięcznego – zgodnego z zaplanowanym
harmonogramem; co niestety ma miej-
sce w przypadku wcześniejszego przy-
chodzenia, bądź pozostawania po dyżu-
rze w celu przekazania raportu.
Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, za
czas ponad wymiar czasu pracy, pielę-
gniarka/położna powinna otrzymać ekwi-
walent przewidziany w kodeksie pracy
lub ulec zmianie powinna organizacja
pracy, tak aby obie zmiany miały wspólny,
opłacany przez pracodawcę czas pracy
na przekazanie obowiązkowego raportu
pielęgniarskiego. 
Według Międzynarodowej Rady Pielę-
gniarek (ICN) - kierownicza kadra pielę-
gniarska powinna dążyć do zapewnienia
odpowiednich warunków pracy persone-
lowi pielęgniarskiemu. 
Pielęgniarka-kierownik pełni dwie wyróżnia-
jące się i poniekąd konkurujące role - jed-
ną, w imieniu pracodawcy, jako jego „ra-
mię”, a drugą w charakterze adwokata
(rzecznika) personelu pielęgniarskiego. Ja-
ko kierownik - pielęgniarka bezpośrednio
dba o personel pielęgniarski zapewniając
i koordynując wszelkiego typu świadczenia
zdrowotne, włącznie z całodobową obsłu-
gą pacjentów. Istotny jest udział pielęgniar-
ki-kierownika w planowaniu wszelkich dzia-
łań. Jako rzecznik personelu pielęgniarskie-
go, kierownik musi zapewnić mu wyposa-
żenie i czas na szkolenia związane z pracą.
Jako przedstawiciel pracodawcy, pielę-
gniarka-kierownik ponosi odpowiedzial-

ność za zarządzanie zdrowiem i bezpie-
czeństwem w pracy, włącznie z zarządza-
niem zasobami ludzkimi, kierując się analizą
koszt-efekt. Odpowiada ona także za prze-
pływ informacji między kierownictwem wyż-
szego szczebla a personelem w zakresie
zagadnień dotyczących zdrowia i bezpie-
czeństwa. Pielęgniarska kadra kierownicza
nadzoruje wprowadzanie programu zdro-
wia i bezpieczeństwa podczas wykonywa-
nia świadczeń pielęgniarskich, wychwytu-
jąc wszystkie możliwe ryzykowne sytuacje,
zgłaszając je oraz eliminując poprzez podej-
mowanie środków zaradczych. Personel
oczekuje od kierownictwa wysłuchania
oraz reakcji na zgłaszane niebezpieczeń-
stwa oraz śledzenia na bieżąco najnow-
szych technologii dotyczących zdrowia
i bezpieczeństwa w pracy i wprowadzania
ich w życie w zakładach opieki zdrowotnej. 
Jako przedstawiciel personelu pielę-
gniarskiego, pielęgniarska kadra kierow-
nicza powinna zapewnić pielęgniarkom
pracę w pełni bezpiecznym i zdrowym
środowisku „przyjaznym pracownikowi”. 
Kierownicza kadra pielęgniarska spraw-
dza też, czy jest oceniane ryzyko zdro-
wotne w miejscu pracy i odpowiednio
kontrolowane stanowisko pracy, włącz-
nie z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa,
poprzez m.in.: wyposażenie w indywidu-
alne środki ochronne. Kadra kierownicza
musi być pewna, że personel dysponuje
tymi środkami i otrzymuje potrzebne in-
formacje dla zapewnienia skuteczności
programu zdrowia i bezpieczeństwa oraz
ochrony przed szkodliwymi czynnikami. 
Pielęgniarka-kierownik musi tak plano-
wać pracę, żeby personel miał czas na
udział w szkoleniach na temat zdrowia
i bezpieczeństwa zapewnianych przez
pracodawcę. 
Zwierzchnik pielęgniarek ma prawo ocze-
kiwać, że pracodawca wysłucha listy po-
trzeb personelu pielęgniarskiego, biorąc
pod uwagę opinie profesjonalistów do
spraw zarządzania w pielęgniarstwie, i do-
starczy środki potrzebne do zapewnienia
skuteczności programu dotyczącego
zdrowia i bezpieczeństwa. Włącznie z pra-
widłową organizacją pracy i zapewnieniem
wystarczającej liczby personelu będącego
w stanie zapewnić bezpieczeństwo i sku-
teczną opiekę pielęgniarską.
www.ptp.na1.pl
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Dnia 26.03.2010 r. w Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach z inicjatywy pani mgr Eweliny Matyjas, koleżanek pielęgniarek (mgr Sabina Losa, Joanna Wojtysiak) oraz firmy

Synthes odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze, na którym powołany został zarząd Śląskiej Sekcji Pielęgniarstwa Neurochi-
rurgicznego.

W składzie zarządu zasiadają:
• Przewodnicząca – mgr Ewelina Matyjas (G.C.Z.D w Katowicach)
• Sekretarz – mgr Renata Sędzielewska (WSS Nr 5 w Sosnowcu)
• Skarbnik – Joanna Saternus (SPCSK w Katowicach)

Początki organizacji Śląskiej Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego, przypadają na przełom roku 2009/2010, akces uczest-
nictwa zgłosiło wówczas 43 pielęgniarki. Stopniowo z poszczególnych oddziałów Neurochirurgii na Śląsku, chęć udziału w Sekcji
zgłaszało coraz więcej pielęgniarek. W chwili obecnej Sekcja liczy 92 osoby. Dołączyły między innymi oddziały z Bytomia, Bielska-
Białej, Opola, Sosnowca, Katowic. 
W spotkaniu licznie uczestniczyły pielęgniarki oddziałowe, koordynujące oraz odcinkowe ze wszystkich wyżej wymienionych od-
działów szpitalnych. Przedstawiony został szczegółowy program zebrania oraz cel i plan działania SŚPNCh. Sekcja podlega Zarzą-
dowi Głównemu Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego, z siedzibą w Krakowie. 
Gościem szczególnym spotkania był Ordynator Oddziału Neurochirurgii G.C.Z.D dr hab. n. med. Marek Mandera, który wyraził
swoją aprobatę w powołaniu i działaniu Sekcji.

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki oddziałów neurochirurgii i bloków operacyjnych do członkostwa w Śląskiej Sekcji Pielęgniar-
stwa Neurochirurgicznego. 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: slaskasekcjapielnch@op.pl 

Zarząd ŚSPNCh

Śląska Sekcja Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego rozpoczyna swoje działanie!!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację szkoleń specjalizacyjnych dla
pielęgniarek w dziedzinach:

1. „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” 
2. „Pielęgniarstwo chirurgiczne” 
3. „Pielęgniarstwo zachowawcze”

Warunki udziału w specjalizacjach:
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
• Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie
• Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach (dotyczy miejsc finansowanych ze środków OIPiP w Katowicach)
• Dopuszczenie do udziału w specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną na podstawie testu wstępnego.

Czas trwania specjalizacji – 18-24 miesiące

Planowany termin rozpoczęcia – czerwiec lub wrzesień 2010 roku

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na specjali-
zacje – dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl – (Kształcenie podyplomowe) pliki do pobrania i przesłanie
na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 40-027, ul. Francuska 16 wraz z kserokopią prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzający posiadanie
minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie.

Termin zgłaszania udziału do wszystkich specjalizacji upływa z dniem 31 maja 2010 r.

Specjalista ds. kształcenia 
Hanna Dobrowolska

Zapraszamy na kolejne specjalizacje!!! 
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Warto wiedzieć

Rany przewlek∏e w Polsce to du˝y pro-

blem piel´gnacyjny, kliniczny i spo∏ecz-

ny. Wielu pacjentów boryka si´ z problema-

mi zwiàzanymi z odle˝ynami, bàdê innymi

ranami przewlek∏ymi. W praktyce ka˝da pie-

l´gniarka spotyka si´ z pacjentem z trudno

gojàcà si´ ranà. Szeroka wiedza z zakresu pa-

tofizjologii, profilaktyki i metod leczenia

ran, w du˝ym stopniu pozwala na szybkie

reagowanie i leczenie pacjenta. Zgodnie

z Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 7 listopada 2007 (Dz.U. Nr 210, poz.

1540) piel´gniarka ma prawo „samodzielnie

dobieraç metody opatrywania ran, oparzeƒ,

odle˝yn (do III stopnia w∏àcznie) oraz prze-

tok, pod warunkiem odbycia kursu specjali-

stycznego”, zwiàzanego z leczeniem ran.

Rodzaje i podział 
ran przewlekłych

Rana (vulnus) to przerwanie ciàg∏oÊci

pow∏oki skórnej lub b∏ony Êluzowej. Mo˝e

powstaç w wyniku urazu mechanicznego,

termicznego, chemicznego, chirurgicznego

(rany pooperacyjne) albo progresji choroby

(upoÊledzone krà˝enie, ucisk tkanki, tkanki

nowotworowe). Rana przewlek∏a to rana,

gdzie okres gojenia wynosi ponad 28 dni,

mimo stosowania metod i Êrodków leczenia

rekomendowanych przez Towarzystwo Le-

czenia Ran.

Najcz´Êciej spotykane rodzaje ran prze-
wlek∏ych to:
• owrzodzenia nowotworowe,

• odle˝yny nowotworowe (w terminalnej

fazie choroby), 

• owrzodzenia ˝ylne (w okolicy podudzia), 

• owrzodzenia niedokrwienne (g∏ównie dy-

stalne cz´Êci koƒczyn dolnych), 

• owrzodzenia cukrzycowe (stopa cukrzy-

cowa),

• owrzodzenia polekowe (np. po wynaczy-

nieniu cytostatyku),

• rany pooperacyjne, 

• rany oparzeniowe,

• rany odmro˝eniowe,

• oparzenia radiacyjne.

Inny podzia∏ ran, to w zale˝noÊci od
czynnika zaka˝enia (klasyfikacja NRC):
• Rany czyste – powsta∏e w wyniku operacji

planowych; zamkni´te bez kontaktu

z bakteriami. Rany takiego typu nie wy-

magajà profilaktyki antybiotykowej, a go-

jà si´ przez rych∏ozrost.

• Rany czyste ska˝one – powsta∏e w wyniku

operacji nieplanowych, kontrolowanych

otwarç jam cia∏a, w których kolonizujà

bakterie; czasami pojawia si´ wysi´k, a go-

jenie nast´puje przez rych∏ozrost. Rany te

wymagajà profilaktyki antybiotykowej.

• Rany ska˝one – ostre, z cechami infekcji

(zaczerwienienie, bolesnoÊç, wzrost tem-

peratury), mo˝e pojawiaç si´ w∏óknina

(˝ó∏tawy nalot), który opóênia proces go-

jenia, z du˝ym wysi´kiem. Gojenie najcz´-

Êciej przez ziarninowanie, rzadziej przez

opóêniony rych∏ozrost; wymagajà anty-

biotykoterapii. 

• Rany zaka˝one – z widocznymi cechami

infekcji, ropnym, bardzo du˝ym wysi´-

kiem, cuchnàce, wymagajàce antybiotyko-

terapii, a nawet zdrenowania.

Odle˝yna (decubitus) stanowi przyk∏ad

zgorzeli wilgotnej, spowodowany przez d∏u-

gotrwa∏y ucisk i dzia∏anie zaka˝onych wyda-

lin: moczu, ka∏u, potu. Odle˝yny tworzà si´

zwykle w okolicy koÊci krzy˝owej u ludzi le-

˝àcych nieruchomo na wznak i osiàgajà nie-

raz zastraszajàce rozmiary. Zgorzeli ulegajà

wtedy wszystkie cz´Êci mi´kkie, a˝ do koÊci.

Lokalizacja odle˝yny zale˝y od pozycji cho-

rego (guzy siedzeniowe, pi´ty, kr´tarze, ∏ok-

cie, potylica). Powstaniu odle˝yn sprzyjajà

wspó∏istniejàce choroby. 

Rany rozleg∏e tj. odle˝yna, których brzegi

nie przylegajà do siebie, gojà si´ za poÊrednic-

twem ziarniny (granulatio). Ziarnina jest

m∏odà tkankà z∏o˝onà z licznych naczyƒ w∏o-

sowatych, fibroblastów, histiocytów, limfocy-

tów, granulocytów, komórek plazmatycz-

nych, czasem komórek olbrzymich i tucz-

nych. Tkanka ta poczàtkowo nie zawiera w∏ó-

kien klejodalnych. Czasem ziarnina rozrasta

si´ nadmiernie. W dnie rany tworzy si´ ziar-

nina, od strony tkanek nieuszkodzonych roz-

rasta si´ nab∏onek, który nape∏za na brzeg ra-

ny i wnika mi´dzy tkank´ a strup i powoli po-

krywa ziarnin´. Ziarnina stopniowo zmienia

si´ (od warstwy najg∏´bszej, a˝ do powierzch-

niowych); zmniejsza si´ liczba naczyƒ, ziarni-

na blednie. Wytwarzane sà w∏ókna klejodalne.

Liczba komórek maleje, pozostajà g∏ównie fi-

broblasty. Stopniowo powstaje blizna (cica-

trix) sk∏adajàca si´ g∏ównie z du˝ej liczby w∏ó-

kien, a ma∏ej liczby komórek i naczyƒ. Blizna

obkurcza si´, jest twarda. Do zakoƒczenia cy-

klu potrzeba kilka tygodni, czasem kilku mie-

si´cy. Dobrze rozwini´ta i nie uszkodzona

ziarnina ma w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze. Go-

jenie ran jest opóênione przy niedoborze wi-

taminy C i bia∏ka, podawania sterydów.

Czynniki opóźniające gojenie 
Gojenie ran warunkujà zarówno czynniki
egzo- jak i endogenne tj:
• wiek – im starszy pacjent, tym regeneracja

organizmu wolniejsza,

• rodzaj i sposób zaopatrzenia rany, 

• nieprawid∏owe oczyszczenie rany z tkanek

martwiczych, 

• nieprawid∏owe dobranie opatrunku (np.

suchy opatrunek na ran´ ziarninujàcà),

• niedokrwistoÊç, 

• niedo˝ywienie,

• oty∏oÊç (dodatkowe ryzyko rozejÊcia rany),

• przyjmowane leki (kortykosteroidy, cyto-

statyki),

• goràczka powy˝ej 38 stopni C,

• choroby towarzyszàce (cukrzyca, HIV,

choroba nowotworowa, choroby naczyƒ),

Rany i nowoczesne metody leczenia 
– V. A. C. Therapy

Katarzyna Mazur ● Mgr piel´gniarstwa, 

Górnicze Centrum Medyczne, Katowice-Ochojec
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• zaburzenie lub brak stymulacji nerwowo-

mi´Êniowej (stwardnienie rozsiane, para-

plegia, tetraplegia),

• niski poziom wiedzy pacjenta i rodziny

w dziedzinie piel´gnacji.

Najcz´stszymi objawami zaka˝enia rany sà:
• podwy˝szenie temperatury w okolicy rany,

a nawet cia∏a powy˝ej 38 stopni C.,

• zaczerwienienie brzegów i okolicy rany,

• obrz´k okolicy rany,

• zwi´kszona bolesnoÊç,

• zwi´kszony wysi´k (surowiczo-ropny,

ropny, cuchnàcy),

• podbarwienie opatrunku na zielono (bak-

terie z rodzaju Pseudomonas, Proteus),

• wizualne powi´kszenie rany.

Wczesne rozpoznanie infekcji w ranie po-
zwala na szybkie wdro˝enie odpowied-
niego leczenia i piel´gnacji poprzez:
• dopasowanie rodzaju opatrunku,

• zwi´kszonà cz´stotliwoÊç zmiany opa-

trunków, 

• wyeliminowanie ewentualnych innych

przyczyn infekowania rany,

• wdro˝enie leczenia ogólnego (lekarz),

• niwelowanie bàdê zmniejszenie bólu,

• edukacj´ pacjenta i rodziny.

Leczenie ran w fazie zaka˝enia jest zwy-

kle trudne i d∏ugotrwa∏e. Tradycyjne metody

leczenia ran sà bardzo czasoch∏onne zw∏asz-

cza, gdy rana jest zainfekowana.

System V.A.C. (Vacuum Assisted Closu-

re) zosta∏ po raz pierwszy zastosowany

w Europie w 1996 roku przez Fleischman-

na, a w USA w 1997 roku przez Morykwa-

sa, jako leczenie trudno gojàcych si´ ran.

Terapia podciÊnieniowa (V.A.C. Therapy)

jest to nieinwazyjny, aktywny system, który

wykorzystuje kontrolowane, ograniczone

do obszaru rany ujemne ciÊnienie (podci-

Ênienie rz´du 125-175 mm Hg) aplikowa-

ne przez dren, który zasysa wysi´k przez

opatrunek piankowy w sposób ciàg∏y lub

przerywany.

Jest to metoda dobra i szybka jako oczysz-

czenie i przygotowanie rany do dalszego le-

czenia. Jest to nowoczesna metoda leczenia

ci´˝kich zaka˝eƒ koÊci i tkanek mi´kkich.

Wskazania do zastosowania terapii
V.A.C. to m.in.:
• rany przewlek∏e (owrzodzenia odle˝yno-

we, rany cukrzycowe),

• rany podostre (wtórne zaka˝enia ran po-

operacyjnych, rany brzuszne),

• rany ostre (rany urazowe, oparzenia),

• rany z∏o˝one (np. koƒczyn dolnych, prze-

szczepy skóry).

Mechanizm dzia∏ania terapii podciÊnie-

niowej na rany zaka˝one jest wielokierunko-

wy. Jest to zapewnienie ranie odpowiednie-

go Êrodowiska zamkni´tego poprzez ograni-

czenie obumierania komórek, spowodowa-

nego odwodnieniem. Usuwa zainfekowany

materia∏, nadmiernà iloÊç p∏ynu tkankowe-

go, które mogà spowolniaç proces gojenia,

co zmniejsza obrz´k rany, a tym samym po-

lepsza jej ukrwienie. Terapia podciÊnieniowa

stymuluje ziarninowanie, przyspiesza migra-

cje do rany makrofagów, fibroblastów oraz

komórek naskórkowych, zmniejszajàc wiel-

koÊç rany przez Êciàganie jej brzegów.

Zaawansowany system opatrunków

V.A.C. Therapy wykorzystuje dwie techno-

logie, zale˝nie od typu rany i po˝àdanych

efektów gojenia rany (ró˝norodnoÊç kszta∏-

tów i rozmiarów).

• opatrunek piankowy V.A.C. GranuFoam

(pomaga stymulowaç tworzenie tkanki

ziarninowej; do ran z du˝ym wysi´kiem

i zaka˝onych),

• opatrunek piankowy V.A.C. WhiteFoam

(idealny do ran drà˝àcych, wspomaga przy-

j´cie p∏atów skórnych i przeszczepów),

• mo˝na stosowaç kombinacj´ obu opa-

trunków.

Zestaw opatrunkowy sk∏ada si´ z:
• kanistra (dotykowy ekran) ze zbiornikiem

na wysi´k,

• dren wyprowadzajàcy,

• opatrunek piankowy,

• dren T.R.A.C. TUBING i podk∏adk´

T.R.A.C. Pad,

• ja∏owa, bakteriostatyczna, przezroczysta folia.

• dok∏adnie dopasowujemy opatrunek, co

do rozmiaru i kszta∏tu.

• folia przykrywa ca∏y opatrunek oraz 3-5

cm poza granic´ nienaruszonej skóry.

• na ma∏y otwór w folii nak∏adamy podk∏ad-

k´ T.R.A.C.Pad

Zalety kliniczne terapii V.A.C.Therapy:
1) zapewnia odpowiednie dla gojenia rany,

zamkni´te, wilgotne Êrodowisko (co

sprzyja rozrostowi tkanki ziarninowej

w ranie, ogranicza zanieczyszczenie przez

bakterie z zewnàtrz oraz ogranicza ob-

umieranie komórek spowodowane od-

wodnieniem);

2) zmniejsza wielkoÊç rany przez Êciàganie,

przybli˝anie jej brzegów;

3) usuwa nadmiar p∏ynów, które mogà spo-

wolniç gojenie rany (zmniejszanie koloni-

zacji bakterii w ranie);

4) pomaga w usuwaniu p∏ynu tkankowego

(co ogranicza obrz´k, poprawia ukrwie-

nie rany);

5) wspomaga ziarninowanie (kontrolowane,

celowane podciÊnienie pomaga w równo-

mierny sposób Êciàgnàç ran´, co mo˝e po-

wodowaç zwi´kszonà replikacj´ komórek).

Du˝ymi zaletami dla personelu medycz-
nego i pacjenta sà: 
1) du˝y ekran dotykowy z systemem alar-

mów,

2) czterogodzinna ˝ywotnoÊç baterii (u∏a-

twia transport pacjenta),

3) system filtrujàcy minimalizuje zapach z rany,

4) indywidualna intensywnoÊç zasysania

opatrunku,

5) zmniejszona cz´stotliwoÊç zmian opatrun-

ków (du˝y zbiornik na wysi´k – 500 ml).

Przeciwwskazania do terapii podciÊnie-
niowej to m.in.:
• martwica sucha w ranie,

• zapalenie koÊci i szpiku,

• ods∏oni´cie w ranie naczyƒ i nerwów,

• aktywne krwawienie,

• trudna hemostaza rany (koagulopatia, le-

czenie p/krzepliwe za pomocà Heparyny,

Acenocumarolu, Warfin),

• Êwie˝e zabiegi na naczyniach krwiono-

Ênych i organach, 

• komórki nowotworu z∏oÊliwego w ranie.

Tradycyjne leczenie takiego rodzaju ran

ÊciÊle wià˝e si´ z d∏ugotrwa∏ym p∏ukaniem

rany i zmian opatrunków, do momentu jej

oczyszczenia. Ekonomika czasu i bezsporne

efekty przy leczeniu metodà terapii podci-

Ênieniowej poparte badaniami i dokumenta-

cjà medycznà, wyznaczajà nowe kierunki

w medycynie internistycznej, kardiochirur-

gii, traumatologii i wielu innych.
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Preeti Agrawal ● Dr n. med., Prezes Fundacji Kobieta i Natura

Poprawa jakości porodu i opieki poporodowej
25wrzeÊnia 2009 r. odby∏a si´ we Wro-

c∏awiu mi´dzynarodowa konferencja

dla lekarzy i po∏o˝nych zatytu∏owana „Po-

prawa jakoÊci porodu i opieki poporodo-

wej”. Konferencj´ zorganizowa∏a Fundacja

Kobieta i Natura, której przewodniczy dok-

tor Preeti Agrawal. Zebrane autorytety na-

ukowe z kilku krajów zmierzy∏y si´ z proble-

mem poprawy opieki nad matkà i jej nowo-

narodzonym dzieckiem.

Podczas konferencji z odczytami wystàpi-

li: prof. Miriam Katz, ginekolog-po∏o˝nik

z Izraela, dr Eva Gundberg, ginekolog-po-

∏o˝nik ze Szwecji, dr Dorota Kornas Biela,

psycholog z Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego im. Jana Paw∏a II oraz profesoro-

wie ginekolodzy-po∏o˝nicy: Bogdan Chazan

(Warszawa) i Jan Oleszczuk (Lublin) oraz

neonatolog prof. Jacek Rudnicki(Szczecin). 

Otwierajàc konferencj´ dr Preeti Agrawal

podkreÊli∏a, ˝e cià˝a nie jest chorobà, a sam

poród nie jest zabiegiem medycznym.

W swoim wystàpieniu dr Agrawal zwróci∏a

uwag´ na humanistyczne aspekty po∏o˝nic-

twa, dzi´ki którym mo˝emy poprawiç jakoÊç

porodu i sprawiç, ˝e lekarze i po∏o˝ne b´dà

mieli wi´cej satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Prelegenci wskazywali na ró˝ne aspekty

opieki nad matkà i dzieckiem w warunkach

szpitalnych. Przypominali, ˝e okres pourodze-

niowy jest dla kobiety czasem radoÊci z powo-

du urodzenia dziecka. Jest to tak˝e czas no-

wych wyzwaƒ, z których najwa˝niejszym jest

zapewnienie dziecku bezpieczeƒstwa i opieki.

W szczególny sposób dotyczy to dzieci, które

urodzi∏y si´ chore lub z bardzo ma∏à masà cia-

∏a. W przypadku urodzenia wczeÊniaka lub

dziecka chorego, wymagajàcego intensywnej

opieki lub terapii, udzia∏ matki i ojca w opiece

zarówno w szpitalu, jak i po wypisie do domu

nabiera szczególnego znaczenia – mówi∏ pro-

fesor Jacek Rudnicki. W czasie pobytu w szpi-

talu na oddziale wczeÊniaków lub intensywnej

terapii rodzice dziecka stajà si´ cz∏onkami ze-

spo∏u terapeutycznego, uczà si´ obserwacji

podstawowych funkcji ˝yciowych noworod-

ka, karmienia i piel´gnacji. 

Kangurowanie 
– czyli powrót do Natury

Kangurowanie wzi´∏o si´ z przyrody.

Jeszcze raz mo˝emy si´ przekonaç, ˝e przy-

roda jest najlepszym nauczycielem lekarza-

przekonywa∏ neonatolog, profesor Jacek

Rudnicki. W intensywnej terapii u˝ywamy

niezwykle wyszukanych technik, skompliko-

wanej aparatury medycznej: jak respiratory,

inkubatory – szereg rzeczy, które tam stosu-

jemy wcale nie przeszkadza w przytulaniu-

to zmienia Êwiat, wprowadza nowe bodêce.

Zdaniem profesora musimy umiej´tnie

po∏àczyç nowoczesnà technik´ i wiedz´,

z tym co w nas tkwi, co jest bardzo pierwot-

ne: potrzeba mi∏oÊci, bliskoÊci, przytulania

i nade wszystko potrzeba bezpieczeƒstwa. 

Doskona∏ym sposobem jest kangurowa-

nie, które pojawi∏o si´ w ubogich paƒstwach,

gdzie po prostu brakowa∏o specjalistycznej

aparatury. Jednak szybko metoda rozprze-

strzeni∏a si´ w paƒstwach bogatych, gdzie

dostrze˝ono jej zalety. Dzi´ki kangurowaniu

matka swoim oddechem i biciem serca uspo-

kaja dziecko, pobudza do oddechu, i koloni-

zuje przyjaznymi bakteriami z w∏asnej piersi.

Kangurowanie to bezpoÊredni kontakt „skó-

ra do skóry” – podkreÊla∏ profesor. 

Zdaniem profesora Rudnickiego kangu-

rowanie ∏agodzi obyczaje i buduje zaufanie

mi´dzy rodzicami a personelem medycz-

nym, dodaje rodzicom odwagi, dzieciom

szcz´Êcia i zdrowia. Sta∏a obecnoÊç rodziców

przy dziecku wzmacnia wi´ê emocjonalnà.

O tym, ˝e wi´ê z dzieckiem mo˝na i nale˝y

piel´gnowaç od samego poczàtku przekony-

wa∏a w swoim wyk∏adzie doktor Kornas Bie-

la z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

Miłość zaczyna się 
w brzuchu mamy

Doktor Biela powo∏ujàc si´ na liczne ba-

dania, wykaza∏a, ˝e prenatalne przywiàzanie

rodziców do dziecka ma znaczàcy wp∏yw na

pozytywne relacje z nim po jego urodzeniu.

Rozmaite formy prenatalnej komunikacji

dajà rodzicom poczucie, ˝e dziecko od po-

czàtku jest bliskim cz∏onkiem rodziny, z któ-

rym dzielà mnóstwo doÊwiadczeƒ, myÊli,

planów, z którym majà „wspólnà histori´”.

Prenatalna wi´ê sprzyja pozytywnym do-

Êwiadczeniom z porodu, u∏atwia okazywanie

mu uwagi, czu∏oÊci i bezwarunkowej akcep-

tacji maleƒstwa. Pozytywne relacje majà do-

broczynny wp∏yw na karmienie piersià.

Matczyne mleko 
– najcenniejszy dar

Czasem porównuje si´ mleko matki do

p∏ynnego z∏ota, myÊl´, ˝e to bardzo celne

porównanie- rozpocz´∏a swój wyk∏ad doktor

Marzena Kostuch z Uniwersytetu Medycz-

nego w Lublinie. Niemowl´ta powinny byç

do 6 miesiàca ˝ycia karmione wy∏àcznie

piersià, nast´pnie do drugiego roku ̋ ycia lub

d∏u˝ej niemowl´ta i ma∏e dzieci powinny do-

stawaç wartoÊciowe i od˝ywcze pokarmy,

jednak nadal powinny byç karmione piersià.

Niestety w Polsce tylko oko∏o 8% dzieci jest

karmionych wy∏àcznie piersià w 6. miesiàcu

˝ycia - ubolewa∏a doktor Kostuch. 

Nast´pnie przedstawi∏a zasady funkcjono-

wania „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpi-

tale, które sà odznaczone tym tytu∏em muszà

informowaç wszystkie kobiety o korzyÊciach

z karmienia naturalnego oraz zapewniç opty-

malne warunki laktacji po porodzie. W Szpi-

talu Przyjaznym Dziecku matka i dziecko

przebywajà wspólnie od urodzenia do wypi-

su. BezpoÊrednio po porodzie dziecko po-

winno byç po∏o˝one na nagim brzuchu mat-
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ki. Dziecko i matka powinni pozostaç w kon-

takcie „skóra do skóry”. Ten pierwszy kon-

takt matki i dziecka powinien trwaç do za-

koƒczenia przez dziecko pierwszego karmie-

nia, w praktyce trwa to nawet oko∏o 2 go-

dzin.

Ciąża po terminie 
– dylematy…

Profesor Chazan przybli˝y∏ uczestnikom

Konferencji wa˝ny problem cià˝y po termi-

nie(CPT). Na poczàtek przedstawi∏ statysty-

ki, z których wynika, ̋ e cià˝a po 41. tygodniu

to 25 procent wszystkich cià˝. Przyj´∏o si´, ˝e

CPT jest wskazaniem do wykonania indukcji

porodu. Zdaniem profesora ma to niewàtpli-

wy zwiàzek z obawami ci´˝arnej, obawami

nierzadko „podsycanymi” przez rodzin´

i znajomych, którzy wypytujà kiedy to roz-

wiàzanie wreszcie nastàpi? W efekcie u ci´˝ar-

nej narasta swoiste „zm´czenie cià˝à”. Nama-

wiam swoje pacjentki, zapewnia∏ profesor,

aby cieszy∏y si´ z faktu bycia w cià˝y. Wiele

kobiet czuje, ˝e powi´kszajàcy si´ brzuch, ru-

chy dziecka, oczekiwanie na poród, ˝e to sà

dni, których sztucznie nie nale˝y skracaç, bo

ka˝dy z nich ma swojà wartoÊç.

Nast´pnie zastanawia∏ si´ czy indukujàc po-

ród w tak licznych przypadkach nie wpadamy

z deszczu pod rynn´? Jak zatem powinniÊmy

post´powaç? Z jednej strony nale˝y wziàç pod

uwag´ powik∏ania indukcji porodu i wszystko,

co si´ z tym ∏àczy, z drugiej zaÊ strony powik∏a-

nia wià˝àce si´ z tzw. cià˝à po terminie.

Bardzo istotny jest wynik indukcji, a za-

tem czy kobieta b´dzie w stanie urodziç si-

∏ami natury. W du˝ym stopniu zale˝y to od

przygotowania w szkole rodzenia, od tego,

w jakim stopniu kobieta jest zmotywowana

do samodzielnego prze˝ycia porodu, jaka

jest jej odpornoÊç na ból. Du˝e znaczenie

ma równie˝ zaanga˝owanie personelu-

zw∏aszcza po∏o˝nych. Je˝eli po∏o˝ne majà

dobry kontakt z rodzàcymi, z ich rodzina-

mi, jeÊli poÊwi´cajà temu du˝o czasu, wów-

czas szansa urodzenia dziecka drogami na-

tury jest zdecydowanie wi´ksza. O tym jak

efektywnie poprawiç jakoÊç opieki nad ci´-

˝arnà i rodzàcà opowiada∏ prof. Jan Olesz-

czuk.

Dobra opieka wymaga 
współpracy

Profesor Oleszczuk przedstawi∏ funkcjo-

nowanie opieki perinatalnej w wojewódz-

twie lubelskim. Dzi´ki dobrej organizacji

i konsekwencji w tym relatywnie ubogim re-

gionie Polski uda∏o si´ osiàgnàç najni˝sze

wskaêniki umieralnoÊci i zachorowalnoÊci

oko∏oporodowej. Jednym z najwi´kszych

osiàgni´ç profesora Oleszczuka by∏o wpro-

wadzenie trójstopniowej opieki, czyli zasady,

˝e miejsce rozwiàzania kobiety ci´˝arnej ma

byç adekwatne do stopnia ci´˝koÊci zagro˝e-

nia noworodka i matki. Profesor przekony-

wa∏, ˝e w ˝adnym przypadku trójstopniowej

opieki nie nale˝y traktowaç jako centraliza-

cji. Trójstopniowa opieka dotyczy tylko

przypadków umiarkowanego ryzyka (12%

wszystkich porodów), albo wysokiego ryzy-

ka (3% wszystkich porodów). Optymalnà

opiek´ nad kobietà z cià˝à wysokiego ryzyka

gwarantuje Centrum Perinatalne, czyli III

stopieƒ zabezpieczenia medycznego- prze-

konywa∏ profesor. Niezwykle istotne jest

równie˝ zagwarantowanie wszystkim po-

trzebujàcym kobietom i noworodkom rów-

nego dost´pu do pe∏nych mo˝liwoÊci dia-

gnostycznych i terapeutycznych, niezale˝nie

od miejsca zamieszkania, stopnia zamo˝no-

Êci czy powiàzaƒ osobistych. W realizacji za-

sad trójstopniowej opieki perinatalnej musi-

my pami´taç, ˝e jest to praca zespo∏owa,

która wymaga wzajemnego zaufania oraz

wymiany informacji. 

Cesarskie cięcie 
– dobrodziejstwo 
czy zagrożenie?

W trakcie konferencji kilkakrotnie poja-

wia∏ si´ temat cesarskiego ci´cia. Profesor

Chazan zwróci∏ uwag´ na niepokojàcy

wzrost liczby wykonywanych ci´ç cesar-

skich, szczególnie tych na ˝yczenie i z tzw.

wzgl´dów spo∏ecznych. Profesor przekony-

wa∏, ˝e poród si∏ami natury jest najlepszà

rzeczà, jakà matka mo˝e daç swojemu dziec-

ku. Przechodzàc przez kana∏ rodny noworo-

dek nabiera odpornoÊci na infekcje, jego

uk∏ad oddechowy ma czas na przystosowa-

nie si´ do nowych warunków. Ogromnie

wa˝ne sà równie˝ zalety natury psycholo-

gicznej – nara˝one na stres porodu dziecko

nabiera odpornoÊci na stres, który czeka go

w przysz∏ym ˝yciu. Zalecenia WHO mówià,

˝e u˝ycie cesarskiego ci´cia jest uzasadnione

u oko∏o 15% rodzàcych. Tymczasem w Pol-

sce statystyki mówià o 30%, przy czym licz-

ba ta stale roÊnie (2% w skali roku). W ka˝-

dym razie przysz∏oÊç porodu drogami natu-

ry i szerzej przysz∏oÊç po∏o˝nictwa rysuje si´

w sposób trudny do przewidzenia, o czym

w swoich referatach opowiada∏y ginekolo˝ki

prof. Miriam Katz i dr Ewa Gundberg.

Na rozdrożu – czyli 
wyzwania współczesnego 
położnictwa

Relacja mi´dzy lekarzem a pacjentem jest

Êwi´ta, jest cz´Êcià procesu leczenia i determi-

nuje jego efekty - podkreÊli∏a na wst´pie swo-

jego wyk∏adu dr Eva Grundberg. Nast´pnie

wymieni∏a najwa˝niejsze warunki dobrej re-

lacji pacjent-lekarz: kontakt wzrokowy, zain-

teresowanie osobiste, uwa˝ne s∏uchanie, do-

brze ukierunkowane pytania, otwartoÊç i ak-

ceptacja. PodkreÊli∏a, ˝e po∏o˝nicy powinni

posiadaç choçby minimum wiedzy psycholo-

gicznej, wykonywaç swój zawód z powo∏ania

i podchodziç do ka˝dej kobiety indywidual-

nie. Z drugiej zaÊ strony rodzàce muszà byç

dobrze wyedukowane i przygotowane do

porodu, co sprawi, ˝e b´dzie on przebiega∏

znacznie sprawniej. Postawa lekarza powinna

si´ cechowaç empatià i autentycznà wiarà

w to, ˝e kobiety sà stworzone do rodzenia

dzieci. Doktor Gundberg otwarcie pyta∏a, co

dzieje si´ z lekarzami, dlaczego bardziej zain-

teresowani sà technologià ni˝ pacjentami

i wreszcie, dlaczego tak cz´sto wybierajà ope-

racj´ zamiast normalny poród? Dlaczego nie

wiedzà nic o psychologii kobiety, a do tego

nie majà wiary w kobiety i ich fizjologi´? Na

zakoƒczenie przypomina∏a, co jest istotà mi-

sji lekarza po∏o˝nika: bezwarunkowa mi∏oÊç

do swojego zawodu, nieograniczony czas dla

pacjentek i praca z pasjà, bo ˝ycie bez pasji

jest nudne i w pracy nic nie wychodzi- za-

koƒczy∏a szwedzka ginekolo˝ka.

Z kolei profesor, Miriam Katz zwróci∏a

uwag´, ˝e na wspó∏czesnà praktyk´ po∏o˝ni-

czà z jednej strony wp∏ywa negatywnie kry-

zys zawodowej odpowiedzialnoÊci, z drugiej

zaÊ ruch feministyczny. Rosnàce i coraz bar-

dziej s∏yszalne grupy kobiet protestujà prze-

ciw medykalizacji normalnego porodu, kwe-

stionujàc znaczenie USG, monitoringu p∏o-

du, badaƒ pH i szerokiemu stosowaniu in-

dukcji porodu oraz cesarskiego ci´cia. Twier-

dzà, ˝e po∏o˝nictwo XX wieku odebra∏o ko-

bietom matriarchalny system wsparcia oraz

kontrol´ nad porodem i odda∏o je w r´ce pa-

triarchalnego Êwiata medycyny. To bez wàt-

pienia jest prawda, ale jest to tylko jedna stro-

na medalu. Zazwyczaj zapominajà o tym, ˝e

w wyniku tego Êmierç matek czy niemowlàt

sà rzadkimi zjawiskami we wspó∏czesnych

porodówkach - przypomina∏a profesor Katz.

Tak˝e pani profesor zauwa˝y∏a, ˝e dzisiej-

sza porodówka, wyposa˝ona w nowoczesne

▼
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▼ instrumentarium, jest zimna i odpersonalizo-

wana, w zwiàzku z tym tendencja do wpro-

wadzania bardziej domowego stylu w wa-

runkach szpitalnych jest dobrym kierunkiem. 

Wspó∏czesna rodzàca zdaje si´ „byç po-

mi´dzy” wiarà w integralnoÊç natury, a za-

ufaniem do mo˝liwoÊci technologii. Bardziej

ni˝ kiedykolwiek wczeÊniej poród jest na

rozdro˝u, na którym krzy˝ujà si´ naturalne

podejÊcie, z wyrafinowaniem technologicz-

nym XX i XXI wieku. 

Czy zatem poród powróci do domów

pod kuratel´ po∏o˝nych, czy te˝ pojawi si´

bardziej fizjologiczne, mniej zmedykalizo-

wane podejÊcie do zdrowych, normalnych

porodów? Zdaje si´, ˝e obie rzeczy dziejà

si´ jednoczeÊnie w wi´kszoÊci miejsc na

Êwiecie. Musimy byç tylko uwa˝ni, aby nie

przesadziç- apelowa∏a profesor Miriam

Katz. 

Panel dyskusyjny 
– czyli czas podsumowań

Dope∏nieniem konferencji by∏ panel dys-

kusyjny. By∏a to wspólna refleksja nad tym

jak zmniejszyç ÊmiertelnoÊç oko∏oporodowà

i poprawiç opiek´ nad wczeÊniakami. Punk-

tem wyjÊcia by∏a analiza sytuacji na Dolnym

Âlàsku. Profesor Marian GabryÊ komentujàc

fatalne wyniki umieralnoÊci oko∏oporodowej

podkreÊli∏ znaczenie dzia∏aƒ natury eduka-

cyjnej, które sà taƒsze ni˝ zakup drogiej apa-

ratury medycznej. Przypomina∏, ˝e dokszta∏-

canie si´ jest obowiàzkiem zawodowym

i moralnym lekarzy i po∏o˝nych – ludzi, któ-

rzy biorà udzia∏ w tak wa˝nym dla spo∏e-

czeƒstwa wydarzeniu, jakim sà narodziny

nowego cz∏owieka. 

W zgodnej opinii uczestników panelu

g∏ównà przyczynà du˝ej ÊmiertelnoÊci

wczeÊniaków sà nie tyle braki w sprz´cie

i bazie szpitalnej, co niedociàgni´cia orga-

nizacyjne, brak promocji karmienia piersià.

Szwankuje tak˝e opieka podczas cià˝y-

a tam tak naprawd´ zaczynajà si´ wszystkie

problemy, które prowadzà do wczeÊniactwa

a czasem Êmierci dziecka. Dlatego bardzo

istotna jest odpowiednio prowadzona pro-

filaktyka i zapewnienie opieki z uwzgl´d-

nieniem stopnia ryzyka. Przed nami jeszcze

mnóstwo pracy, ale pierwsze kroki zosta∏y

zrobione- uznali uczestnicy wrzeÊniowej

konferencji.

Patronat honorowy nad Konferencjà ob-

j´li: Minister Zdrowia – Ewa Kopacz oraz

Przewodniczàcy Senackiej Komisji Zdrowia

– W∏adys∏aw Sidorowicz.

Patroni medialni: TVP, Polskie Radio,

Zwierciad∏o, Magazyn Piel´gniarki i Po∏o˝-

nej oraz Dziennik – Gazeta Prawna. ■

Fundacja Kobieta i Natura serdecznie zaprasza na Międzynarodowe Sympozjum: 

Optymalne prowadzenie porodu – wyzwania współczesnego położnictwa
Sympozjum odbędzie się 24.09.2010 r. w godz. 900-1900

w Regionalnym Centrum Turystki Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu

Tematyka:
• Wyzwania współczesnego położnictwa – jak zwiększyć szanse na poród fizjologiczny
• Optymalne wykorzystanie interwencyjnych metod położniczych
• Czy jesteśmy w stanie oszacować bezpieczeństwo cesarskiego cięcia
• Rola i wpływ oksytocyny na przebieg porodu i jakość połogu
• Jak chronić noworodki przed infekcjami szpitalnymi – bezpieczne wejście w świat mikrobów
• Kangurowanie – naturalna opieka nad wcześniakami
• Znaczenie okresu prenatalnego na fizyczny, emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka

Wykładowcy:
• Prof. Michael Odent
• Prof. Kerstin Uvnas
• Dr David Chamberlain
• Dr Nils Bergman
• Dr Ewa Gundberg
• Prof. Bogdan Chazan
Koszt uczestnictwa w Sympozjum: 150zł.
Organizator w cenie zapewnia ciepły posiłek, napoje oraz materiały konferencyjne.
Dodatkowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych – 25.09.2010, godz. 900-1700

Temat: Jak przyjmować porody w pozycjach wertykalnych
Prowadząca: Dr Eva Gundberg
Koszt: 150 zł
Temat – Praktyczne aspekty kangurowania w opiece nad wcześniakiem 
Prowadzący: Dr Nils Bergman
Koszt: 150 zł
Zapisy na Sympozjum oraz warsztaty na stronach:
www.kobietainatura.pl oraz www.sympozjum.kobietainatura.pl

Sympozjum oraz warsztaty organizowane są we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny
Perinatalnej.
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Iwona Woêniak ● Mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarka Oddzia∏owa 

Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 

SP Szpital Kliniczny im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-szkoleniowej „Sterylizacja”
Wdniu 26.03.2010 r. w Domu Lekarza

w Katowicach odby∏a si´ VI Ogólno-

polska Konferencja Naukowo-szkoleniowa

„Sterylizacja”. Organizatorem konferencji

by∏ Zespó∏ ds. piel´gniarek zatrudnionych

w sterylizacji dzia∏ajàcy przy Okr´gowej Ra-

dzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach,

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego

Oddzia∏u Âlàskiego pod patronem Polskiego

Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i De-

zynfekcji Medycznej. W imieniu Okr´gowej

Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych, uczestników

konferencji powita∏a dr Mariola Bartusek

przewodniczàca ORPiP w Katowicach, wi-

ceprzewodniczàca PTP Oddzia∏u Âlàskiego

mgr Danuta Rudzka-Cesarz oraz mgr Anna

Bojanowska-Juste skarbnik Polskiego Sto-

warzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezyn-

fekcji Medycznej z Poznania. 

Du˝a liczba uczestników potwierdzi∏a,

po raz kolejny, ˝e zaproponowana tematyka

wyk∏adów by∏a tradycyjnie ciekawa i ró˝no-

rodna. Nasza coroczna konferencja to nie

tylko mo˝liwoÊç pog∏´bienia wiedzy, posze-

rzenia horyzontów zawodowych, ale tak˝e

okazja do wymiany doÊwiadczeƒ i integracji

naszego Êrodowiska, osób ró˝nych placówek

ochrony zdrowia z terenu ca∏ej Polski. Wy-

g∏oszone referaty obejmowa∏y tematyk´ ste-

rylizacji, zaka˝eƒ szpitalnych, dezynfekcji

odpowiedzialnoÊci zawodowej pracowni-

ków sterylizatorni i promocji zdrowia.

Zwrócono uwag´, ˝e zaka˝enia szpitalne to

obecnie du˝y problem ekonomiczny dla jed-

nostek s∏u˝by zdrowia. Nowe szczepy bakte-

rii i wirusów czynià walk´ z zaka˝eniami co-

raz trudniejszà i kosztowniejszà. Wzrastajà

koszty leczenia zaka˝eƒ szpitalnych z powo-

du przed∏u˝onej hospitalizacji, dodatkowych

badaƒ i leczenia. Wra˝liwoÊç chorego na za-

ka˝enia pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku z jego

wiekiem, odpornoÊcià osobniczà, ˝ywie-

niem i rodzajem choroby. Nara˝ajà pacjenta

na dodatkowy stres, ból, kalectwo, a niekie-

dy mogà doprowadziç do Êmierci. Wiedza

personelu medycznego na temat prawid∏o-

wego mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprz´tu

medycznego do diagnozowania i leczenia

stanowià wa˝ne elementy walki z zaka˝enia-

mi szpitalnymi. Dlatego bardzo wa˝ne jest

systematyczne dokszta∏canie personelu me-

dycznego po to, aby jakoÊç Êwiadczonych

us∏ug by∏a jak najwy˝sza.

Zagadnienia zwiàzane ze sterylizacjà i de-
zynfekcjà zosta∏y szeroko omówione
w nast´pujàcych wystàpieniach:
• „Sterylizacja plazmowa a warunki skutecz-

noÊci procesu sterylizacji” – mgr Monika

Grzywaczewska (Jonson & Jonson, War-

szawa) przedstawi∏a cechy i zalety parame-

trów u˝ytkowych STERRAD 100 NX

oraz STERRAD 100* NX, zasady dzia∏a-

nia, zarzàdzanie informacjami, mo˝liwo-

Êci zgrania danych z historii cyklu. Zawie-

rajà nietoksycznà technologi´, przyjaznà

u˝ytkownikowi, bezpiecznà dla pacjenta,

chroniàcà Êrodowisko, mo˝liwoÊç walida-

cji urzàdzenia zgodnie z normà ISO

14937, kontrol´ chemicznà i biologicznà

oraz niezale˝ny System Monitorowania

(IMS), sekundowe monitorowanie i reje-

strowanie parametrów procesu rejestro-

wanych przez czujniki zainstalowane

w systemie.

STTERRAD NX zawiera: 
• Cykl standardowy 47 minuty – pojedyncze

Êwiat∏o ze stali nierdzewnej ju˝ od 0,7 mm

• Cykl flex 42 minuty – mo˝na sterylizowaç

2 jednokana∏owe endoskopy elastyczne

podczas jednego cyklu od Êrednicy 1 mm

• Cykl szybki 24 minuty – cykl ten jest prze-

znaczony do sterylizacji metalowych urzà-

dzeƒ medycznych o masie nie wi´kszej ni˝

4,85 kg 

STTERRAD *NX: posiada nowà technolo-

gi´ generowania plazmy gazu – zastosowa-

nie kondensatora /58% H2O2 koncentro-

wane jest do 85%  95% oraz nast´pujàce

czasy cyklów:

• Cykl krótki 28 min – mo˝e byç proceso-

wanych 95% instrumentów 

• Cykl d∏ugi 38 min – mo˝e byç procesowa-

ne: d∏ugie kana∏y z tworzywa sztucznego,

jednokana∏owe endoskopy gi´tkie, endo-

skopy sztywne, optyki.

Przypomniano o prawid∏owych warun-

kach przechowywania pakietów po steryliza-

cji, walidacji urzàdzeƒ i ustawie o wyrobach

medycznych z 20.04.2004 roku, art. 8 „do-

konanie sterylizacji i wyrobu medycznego

wymaga przeprowadzenia sterylizacji zgod-

nie z instrukcjami wytwórcy”.

• „Podsumowanie I edycji kursu kwalifika-

cyjnego dla pracowników dzia∏u steryliza-

cji i dezynfekcji” – mgr Danuta Broncel-

Czekaj (Szpital Miejski, Siemianowice

Âlàskie, sekretarz zespo∏u ds. piel´gniarek

pracujàcych w sterylizacji). Stowarzysze-

nie skupiajàce kierowników dzia∏ów stery-

lizacji i dezynfekcji z ca∏ej Polski postawi-

∏o sobie za cel wytyczaç kierunki rozwoju

procesów dezynfekcji i sterylizacji w Pol-

sce. Etapem pierwszym tego d∏ugofalowe-

go procesu sta∏y si´ zmiany, których efek-

tem jest przekszta∏cenie nazwy na: Polskie

Stowarzyszenie Rozwoju Dezynfekcji

i Sterylizacji Medycznej. Pozwoli to na

przyjmowanie do stowarzyszenia osób

nadzorujàcych procesy dezynfekcji i stery-

lizacji. Statutowym zadaniem stowarzy-

szenie jest edukacja osób zajmujàcych si´

procesami dezynfekcji i sterylizacji w Pol-

sce. Takà inicjatywà post´pu i edukacji jest

organizacja kursów kwalifikacyjnych

z technologii procesów dezynfekcji i stery-

lizacji. Kursy te mogà byç organizowane

jedynie po procedurze zatwierdzenia przez

Ministerstwo Zdrowia, które wydaje zgo-

d´ tym organizatorom, którzy spe∏niajà

wymogi postawione przez Stowarzyszenie

Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i De-

zynfekcji. W naszym regionie organizato-

rem kursu jest: Âlàskie Centrum Edukacji

„OÊwiata” Centrum Szkolenia Kursowego

i Doradztwa w Katowicach. Tylko pra- ▼
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▼ cownik wykwalifikowany mo˝e zajmowaç

si´ profesjonalnà dekontaminacjà wyro-

bów medycznych. ÂwiadomoÊç odpowie-

dzialnoÊci za w∏aÊciwe przygotowanie wy-

robów medycznych wielokrotnego u˝ytku

do ponownego u˝ycia wymaga kompe-

tentnego, uprawnionego w swych dzia∏a-

niach pracownika. Wed∏ug oceny Stowa-

rzyszenia konieczne sà zmiany, których

efektem jest wprowadzenie do wykazu za-

wodów nowego zawodu medycznego:

Technika Sterylizacji Medycznej.

I edycj´ kursu kwalifikacyjnego dla pra-

cowników dzia∏u dezynfekcji i sterylizacji

ukoƒczy∏o 20 osób. Program szczegó∏owy

kursu obejmowa∏ cz´Êç teoretycznà – 62 go-

dziny oraz praktycznà – 70 godzin. Plano-

wane sà kolejne kursy w tym roku: III edy-

cja 15.05.2010, 30.09.2010 oraz IV edycja

12.09.2010, 30.11.2010.

• „Dezynfekcja w praktyce – aspekty sku-

tecznoÊci i szkodliwoÊci stosowania prepa-

ratów dezynfekcyjnych” – mgr Barbara

Tokarz (SP CSK SUM im. prof. Kornela

Gibiƒskiego, Katowice) omówi∏a che-

miczne czynniki dezynfekcyjne, okres

prze˝ywalnoÊci istotnych klinicznych bak-

terii na suchych powierzchniach nieo˝y-

wionych oraz w∏aÊciwoÊci i zakres dzia∏a-

nia Êrodków dezynfekcyjnych. Preparat

idealny powinien posiadaç nast´pujàce

w∏aÊciwoÊci: dobrà biodegradacj´, brak

toksycznego dzia∏ania, brak dra˝liwego

dzia∏ania na skór´, brak ucià˝liwego zapa-

chu. Przedstawiono Normy Europejskie

dotyczàce chemicznych Êrodków dezyn-

fekcyjnych i antyseptycznych, wymagane

badania jakoÊciowe, certyfikaty Êrodków

dezynfekcyjnych. Omówiono wp∏yw wa-

runków Êrodowiska na dzia∏anie prepara-

tów dezynfekcyjnych (temperatur´, st´˝e-

nie jonów wodorowych, rodzaj po-

wierzchni, obecnoÊç substancji organicz-

nych i zanieczyszczeƒ fizycznych). Przy-

pomniano zasady bezpiecznego stosowa-

nia preparatów dezynfekcyjnych i przygo-

towanie roztworów u˝ytkowych oraz

wp∏yw chemicznych Êrodków dezynfek-

cyjnych na cz∏owieka.

• „OdpowiedzialnoÊç pracowników steryli-

zatorni” – Gabriela Kruczek (GCM,

SPSK Nr 7 im. prof. Leszka Gieca, Kato-

wice) przedstawi∏a problematyk´ zwiàza-

nà z odpowiedzialnoÊcià zawodowà pra-

cowników sterylizatorni. Przypomniano,

˝e Kodeks pracy okreÊla prawa i obowiàz-

ki pracowników i pracodawców. Pracow-

nik wykonujàc swoje obowiàzki wynikajà-

ce ze stosunku pracy ponosi wobec praco-

dawcy odpowiedzialnoÊç przewidzianà

w kodeksie pracy. Piel´gniarki, po∏o˝ne

i pracownicy sterylizatorni ponoszà odpo-

wiedzialnoÊç: prawnà, karnà, s∏u˝bowà,

zawodowà, etyczno/moralnà, materialnà.

OdpowiedzialnoÊç okreÊlajà przepisy

ogólne: Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Ko-

deks Cywilny, regulaminy zak∏adowe, za-

kresy obowiàzków, uprawnieƒ, odpowie-

dzialnoÊci na stanowisku pracy. Dodatko-

wo dla piel´gniarek i po∏o˝nych: Kodeks

Etyki Zawodowej Polskiej Piel´gniarki

i Po∏o˝nej oraz przepisy regulujàce wyko-

nywanie zawodu.

OdpowiedzialnoÊç prawna oznacza ko-

niecznoÊç ponoszenia konsekwencji przewi-

dzianych przez przepisy prawne W zale˝no-

Êci od kryterium mo˝na mówiç o odpowie-

dzialnoÊci: karnej, s∏u˝bowej, cywilnej, ma-

terialnej.

• „Bezpy∏owy blok operacyjny, systemowe

przeciwdzia∏anie zaka˝eniom” – mgr Kin-

ga Przygoda (Mercator Medical, Kraków)

omówi∏a czynniki ryzyka zaka˝eƒ, system

minimalizacji ryzyka zaka˝eƒ oraz ochro-

ny przed zaka˝eniami, odzie˝ jednorazo-

wego u˝ytku w tym czapki, maski, ob∏o-

˝enia pola operacyjnego, rodzaje opatrun-

ków medycznych oraz r´kawic medycz-

nych. Blok operacyjny to miejsce szcze-

gólnego ryzyka zaka˝eƒ. Zaleca si´ u˝ywa-

nie r´kawic bezpudrowych (mniejsze ry-

zyko alergii, podra˝nieƒ skóry, zanieczysz-

czenia ran pooperacyjnych). Podczas zdej-

mowania i zak∏adania r´kawic puder prze-

dostaje si´ do powietrza, osiada na odzie-

˝y, wnika do wentylatorów. Ârodek pudru-

jàcy jest przyczynà uszkodzeƒ endosko-

pów, mikroskopów, monitorów i sprz´tu

elektronicznego znajdujàcego si´ na bloku

operacyjnym, zanieczyszcza pomieszcze-

nia szpitalne. Gdyby blok operacyjny nie

by∏ sprzàtany, to po roku mo˝na by∏oby

zgromadziç oko∏o 1,5 kg Êrodka pudrujà-

cego.

Materia∏y wykorzystywane na fartuchy

i ob∏o˝enia nie powinny pyliç a fartuchy ba-

we∏niane chirurgiczne nie powinny byç sto-

sowane na blokach operacyjnych. Przedsta-

wiono jak powinien wyglàdaç prawid∏owy

i zgodny z zasadami ubiór pracownika blo-

ku operacyjnego.

• „Korozja biomateria∏ów metalowych sto-

sowanych na implanty w chirurgii kostnej

i ma∏o inwazyjnej” – prof. dr hab. in˝.

Zbigniew Paszenda (Politechnika Âlàska

Wydzia∏ Mechaniczny, Technologiczny In-

stytut Materia∏ów In˝ynierskich i Biome-

dycznych, Zak∏ad In˝ynierii Materia∏ów

Biomedycznych, Gliwice). Autor zdefi-

niowa∏ biomateria∏, czyli substancj´ innà

ni˝ lek lub kombinacja substancji synte-

tycznych albo naturalnych, która mo˝e

byç u˝yta w dowolnym czasie jako cz´Êç

lub ca∏oÊç systemu zast´pujàcego tkank´

lub organ albo pe∏niç jego funkcj´. Bioma-

teria∏ powinien si´ cechowaç wymaganà

tolerancjà (biokompatybilny). Biomate-

ria∏y nie powinny wywo∏ywaç ostrych lub

chronicznych reakcji; brak odczynów za-

palnych, nieinicjonowanie reakcji toksycz-

nych, immunologicznych i alergicznych.

Zwrócono uwag´ na zagadnienie korozji

implantów metalowych. Wed∏ug definicji,

korozja to oddzia∏ywanie fizykochemiczne

pomi´dzy metalem i Êrodowiskiem, w wy-

niku, którego zmieniajà si´ w∏asnoÊci me-

talu, co mo˝e prowadziç do znacznego

pogorszenia jego funkcji, Êrodowiska lub

uk∏adu technicznego, którego jest cz´Êcià.

Typy zniszczeƒ korozyjnych: korozja ogól-

na (równomierna), lokalna (w˝erowa,

szczelinowa, napr´˝eniowa, zm´czeniowa,

cierna, mi´dzykrystaliczna). Omówiono

problematyk´ korozji implantów metalo-

wych (klasyfikacj´ stentów naczyniowych

ze wzgl´du na postaç konstrukcyjnà i spo-

sób implantacji). Korozj´ implantów

w warunkach elektrostymulacji zrostu

kostnego i wp∏ywu procesu sterylizacji na

odpornoÊç korozyjnà biomateria∏ów me-

talowych.

• „Profilaktyka w chorobie zakrzepowo –

zatorowej” – mgr Iwona Woêniak (Szpital

Kliniczny im. A. Miel´ckiego SUM, Kato-

wice) przedstawi∏a problematyk´ zwiàza-

nà z promocjà zdrowia. Do najcz´stszych

czynników zakrzepicy ˝ylnej nale˝à: wiek

(powy˝ej 40 lat), przebyte zakrzepice ˝yl-

ne, unieruchomienie, ˝ylaki koƒczyn, le-

czenie hormonalne, oty∏oÊç, cià˝a, po∏óg,

urazy, operacje, choroba nowotworowa,

cewnik centralny, chemioterapia/radiote-

rapia, zespó∏ nerczycowy, zapalne choroby

jelit, udar mózgu z pora˝eniem, niewydol-

noÊç krà˝enia, trombofilia, nadp∏ytko-

woÊç, aktywne choroby tkanki ∏àcznej,

czerwienica prawdziwa, przewlek∏e choro-

by p∏uc, powa˝na infekcja.

˚ylna choroba zakrzepowo-zatorowa

(˚ChZZ) polega na tworzeniu si´ zakrze-

pów w obr´bie uk∏adu ˝ylnego koƒczyn dol-

nych. Zakrzepy tworzà si´ najcz´Êciej w ˝y-

∏ach g∏´bokich goleni, skàd mogà narastaç

do ˝y∏ podkolanowej i udowej, a rzadziej –

w ˝y∏ach biodrowych.
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Zakrzepica ˝y∏ g∏´bokich (Z˚G) i zator

t´tnicy p∏ucnej (ZTP) to elementy sk∏adowe

jednostki chorobowej nazwanej ˝ylnà choro-

bà zakrzepowo-zatorowà (˚ChZZ).

ZapadalnoÊç na zakrzepic´ ˝y∏ g∏´bokich

koƒczyn dolnych w Polsce jest szacowana na

oko∏o 50-80 tysi´cy osób rocznie. Wyst´pu-

je ona bardzo cz´sto zarówno u chorych ho-

spitalizowanych, jak i w warunkach pozasz-

pitalnych.

Objawy ˝ylnej choroby zakrzepowo-za-

torowej: ból spoczynkowy koƒczyny dolnej,

tkliwoÊç i zwi´kszona spoistoÊç ∏ydki,

obrz´k, zasinienie i zwi´kszone ucieplenie

koƒczyny, niewyjaÊnione stany goràczkowe,

rozszerzenie ˝y∏ powierzchownych, objawy

zatorowoÊci p∏ucnej.

Zatorem t´tniczym nazywamy ca∏kowite

lub cz´Êciowe zamkni´cie Êwiat∏a t´tnicy ma-

teria∏em zatorowym niesionym z pràdem

krwi. Materia∏em zatorowym jest najcz´Êciej

skrzeplina oderwana z jam lub zastawek le-

wego serca. Przyczyny powstania skrzeplin

w sercu: migotanie przedsionków, pozawa-

∏owe uszkodzenie lewej komory z niskà frak-

cjà wyrzutowà, zw´˝enie zastawki mitralnej,

mechaniczna proteza zastawkowa. Objawy

kliniczne i dalszy los chorego zale˝à od licz-

by i wielkoÊci t´tnic p∏ucnych zamkni´tych

zatorami. Nieleczony zator t´tnicy p∏ucnej

w oko∏o 30% przypadków koƒczy si´ zgo-

nem, leczony – w 2-8%. Objawy zatoru t´t-

nicy p∏ucnej: przyspieszenie oddechu i dusz-

noÊç, ostry ból w klatce piersiowej, kaszel,

krwioplucie, cz´stoskurcz, sinica, ostra nie-

wydolnoÊç prawokomorowa, wstrzàs, nag∏e

zatrzymanie krà˝enia.

Wiedza na temat choroby zakrzepowo-

zatorowej oraz stosowanie profilaktyki (far-

makologicznej, fizykalnej) sà jednymi z naj-

wa˝niejszych czynników zapobiegania roz-

woju choroby. 

WÊród uczestników nie zabrak∏o przed-

stawicieli firm medycznych corocznie wspie-

rajàcych nas w organizacji konferencji. Na

stoiskach firmowych dost´pne by∏y ulotki

informacyjne i materia∏y reklamowe. 

Dzi´kuj´ równie˝ za pomoc w sprawach

organizacyjnych w dniu konferencji Paniom:

Joannie Prandzioch, Katarzynie Marciniak,

Annie Materlii i Annie Staszowskiej.

Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim prelegen-

tom za przygotowanie swoich wystàpieƒ

oraz sponsorom konferencji i nagród, które

rozlosowano wÊród uczestników.

Na zakoƒczenie konferencji wys∏uchali-

Êmy koncertu muzycznego zespo∏u „SE-

LEX” z Gliwic.

Zapraszam na kolejnà VII Konferencj´,

która odb´dzie si´ tradycyjnie w ostatni pià-

tek marca 25.03. 2011 roku, tak jak w latach

poprzednich w Domu Lekarza w Katowi-

cach. ■

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski wraz z Kołem Terenowym i Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

mają zaszczyt zaprosić na

VII Konferencje szkoleniowo-naukową:

„Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”
pod hasłem przewodnim 

„Jakość” i wszystko dla zdrowia
Konferencja odbędzie się 15 września 2010 r. w Katowicach w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Francuska 20/24.

Do udziału zapraszamy wszystkie grupy zawodowe – medyczne zainteresowane tematyką.
Jednocześnie informujemy o opłacie!
Opłata konferencyjna wynosi 40 zł., dla członków PTP i studentów 20 zł. (obejmuje: wstęp na salę, materiały konferencyjne, kawę
i poczęstunek w przerwie) 

Konto: ZO PTP 
PKO BP S.A. II Katowice Nr 14 1020 2313 0000 3802 0151 7200
Z dopiskiem VII Konferencja – Zagrożenia 

Zgłoszenia wraz z datą wpłaty prosimy przesłać na adres elektroniczny: ewahabryka1983@tlen.pl w temacie wiadomości wpisując
VII Konferencja – zagrożenia do 31.07.2010 r. 
W komunikacie, który ukaże się w miesiącu sierpniu będzie przedstawiony szczegółowy program konferencji.
Osoby, deklarujące czynne-uczestnictwo w konferencji proszone są o zgłoszenie referatu wraz z treścią wystąpienia lub jego
streszczenie (w formie elektronicznej) oraz o podanie: telefonu i adresu do korespondencji w terminie do 20.06.2010 z dopiskiem
konferencja – Zagrożenia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać od:
Organizatora konferencji – Zofii Prażak 663-992-754
Wiceprzewodniczącej ZO PTP – Danuty Rudzkiej-Cesarz 607 438 807 lub 32 255 40 36
oraz w sprawie rejestracji informacje u Ewy Habryki – 601 909 881 
lub na stronie internetowej www.spskm.katowice.pl

Z poważaniem
Zofia Prażak
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Mam przyjemność poinformować, że w dniach 21-22 maja 2010 w Zabrzu odbędzie się

XVII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna
w ramach, której organizowana jest VIII sesja dla pielęgniarek i techników i sekcji rehabilitacji medycznej.
Pielęgniarki technicy oraz fizjoterapeuci zwolnieni są z opłaty zjazdowej. 

Rejestracja uczestników telefonicznie
32 373 36 55 Małgorzata Ulatowska
32 373 36 63 Urszula Goebel 
lub pocztą elektroniczną konferencja.sccs@onet.pl

Organizatorzy sesji 
Urszula Goebel 

Małgorzata Ulatowska

Informacja Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji
działającego przy ORPiP w Katowicach

Na kolejne spotkanie zespołu zapraszam w dniu 25 maja o godzinie 1500 do siedziby OIPiP w Katowicach przy ul. Francuskiej 16
(III piętro).
Temat spotkania: Nowości w dziedzinie dezynfekcji i sterylizacji.
Informacji na temat działalności Zespołu można uzyskać pod numerami telefonów 603 111 952 lub 32 259 15 21.

Przewodnicząca Zespołu
Iwona Woźniak

Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji działający 
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski serdecznie zaprasza do udziału w

III Konferencji naukowo-szkoleniowej nt. 
Rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w programie „Szpital bez bólu” 

w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa 
Konferencja obędzie się w dniu 1.10.2010 r. w godzinach 1000-1400 w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a ( Dom Lekarza). 
Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji. Liczba miejsc ograniczona do 300. 
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz punkty edukacyjne. 
Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 25.06.2010 r.
na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja”.
Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej: www.izbapiel.katowice.pl 
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji.
Kartę zgłoszenia można przesłać faksem: 32 255 50 52
Informacji udziela:
Iwona Woźniak, tel.: 32 259 15 21 lub tel. kom. 603 111 952 

Serdecznie zapraszam 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Iwona Woźniak
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Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka medycyny Pracy
w Katowicach serdecznie zaprasza pielęgniarki służby medycyny pracy na Kursy dokształcające 

organizowane w 2010 roku

Harmonogram kursów dokształcających dla pielęgniarek służby medycyny pracy organizowanych 
przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice w roku 2010

Lp Temat Termin Imię i nazwisko
wykładowcy

1.  Dokumentacja medyczna 28.04 lek. med. Alicja
w podstawowych Jednostkach Służby godz. 1200 Romanowska-Molenda
Medycyny Pracy – sporządzanie, mgr Jadwiga Koszyk
przechowywanie, najczęściej popełniane błędy 

2.  Pyły przemysłowe – zagrożenia 19.05 lek. med. Alicja
zawodowe i przygotowanie badań profilaktycznych przez pielęgniarkę godz. 1200 Romanowska-Molenda

3. Wibracje – narażenia i profilaktyka 23.06 lek. med. Alicja
godz. 1200 Romanowska-Molenda

4. Aktualne przepisy prawne, dokumentacja medyczna 22.09 lek. med. Alicja
obowiązująca w medycynie pracy – sposób jej prowadzenia godz. 1200 Romanowska-Molenda
i przechowywania lek. med. Mirosława

Kuśny-Wcisło 

5.  Promocja Zdrowia w Miejscu Pracy 06-07.10 dr hab. n. med.
– szkolenie dla liderów promocji zdrowia godz. 1000 Renata Złotkowska

dr n. med. Krystyna 
Semenowicz-Siuda 

6. Podstawy audiometrii w badaniach profilaktycznych 27.10 Pielęgniarka Medycyny
– prawidłowe przygotowanie pacjenta i wykonanie badania godz. 1200 Pracy

7. Ochrona zdrowia uczniów/studentów przed niekorzystnym wpływem 27.11 lek. med.
czynników szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia godz. 1200 Katarzyna Krawczyk
w trakcie nauki zawodu, studiów (akty prawne, badania lekarskie)

Zajęcia odbywać się będą w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach, ul. Warszawska 42.
Szkolenia są bezpłatne. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.womp.info

Informacja telefoniczna: 32 259 64 37
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach

lek. med. Krystyna Kostyra

Serdecznie zapraszam na IV sympozjum naukowo-szkoleniowe 

Bezpieczna Sterylizatornia 
które odbędzie się 23 czerwca 2010 w SPSK-M ŚUM w Katowicach

Zgłoszenia telefoniczne: 32 25 91 490 lub 491, 602 133 295
lub na adres szpitala:
SPSK-M ŚUM 
40-027 Katowie, ul. Francuska 20/24
z dopiskiem Centralna Sterylizatornia
Szczegółowy plan sympozjum dostępny będzie na stronie głównej szpitala: www.spskm.katowice.pl w zakładce aktualności.

Dorota Kudzia-Karwowska
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Szpitale i zak∏ady dobroczynne do XVIII

wieku by∏y organizowane przez w∏adze

koÊcielne. Dopiero XIX wiek by∏ okresem

prze∏omowym dla szpitalnictwa polskiego.

Od 1842 r. szpitale prywatne przesz∏y pod

Ministerstwo Powszechnej Opieki, a potem

Komitetu Szpitali [3].

Post´p nauk przyrodniczych i rozwój

przemys∏u sta∏y si´ przyczynà post´pujàcej

urbanizacji i powstania problemów demo-

graficznych w rozwijajàcych

si´ wówczas paƒstwach euro-

pejskich. W Polsce wzmog∏y

si´ naciski Prus na ekono-

micznà struktur´ ziem pol-

skich, dà˝àce do zatarcia ró˝-

nic narodowoÊciowych tych

obszarów i po∏àczenia ich

z resztà paƒstwa pruskiego.

Wraz z rozwojem przemys∏u

na Âlàsku wy∏ania∏y si´ coraz

to nowe problemy.

Wzrost ludnoÊci miejskiej,

przy braku odpowiednich

warunków bytowych i sani-

tarnych, jak brak kanalizacji

i dostatecznej sieci wodocià-

gowej powodowa∏ nasilenie

si´ wszelkiego rodzaju cho-

rób, jak: dur brzuszny, plami-

sty, grypa, b∏onica, ospa, cho-

lera i inne [5, 10]. 

Ci´˝kie warunki material-

ne rodzin zmusza∏y m∏odo-

cianych i kobiety do podj´cia

pracy, brak by∏o powszech-

nie obowiàzujàcego prawa

do opieki lekarskiej, zapo-

móg i zaopatrzenia emerytal-

nego. W tej dziedzinie naj-

wi´ksze przywileje mieli gór-

nicy i hutnicy, którzy mogli

korzystaç z pomocy kas brac-

twa [10]. Przeciwdzia∏ania ze strony medy-

cyny okaza∏y si´ niewystarczajàce, nie za-

wsze potrafi∏y stawiç czo∏a zagra˝ajàcemu

nieszcz´Êciu, niosàcemu zag∏ad´, przede

wszystkim ludnoÊci z najni˝szych warstw

spo∏ecznych.

W pierwszej po∏owie XIX w. gdzienie-

gdzie funkcjonowa∏y jeszcze stare szpitale

pami´tajàce czasy póênego Êredniowiecza.

Nie by∏y jednak przygotowane do przyjmo-

wania chorych, nastawione by∏y raczej na

przygarnianie ludzi starych i bezdomnych.

Dysponowa∏y niskim wyposa˝eniem. Do

najstarszych szpitali nale˝a∏ Szpital Âw. Du-

cha w Bytomiu, za∏o˝ony pod koniec XIII

wieku [10]. 

Do nowych szpitali spe∏niajàcych swoje

funkcje nale˝a∏ szpital w L´dzinach. Na

Górnym Âlàsku jednym z bardziej zas∏u˝o-

nych szpitali w opiece zdrowotnej by∏ Szpi-

tal o. Bonifratrów w Bogucicach (obecnie

dzielnica Katowic), który powsta∏ dzi´ki

staraniom ks. Proboszcza Leopolda Mar-

kiefki w 1872 r.

Na takim gruncie rozpocz´∏a si´ dzia∏al-

noÊç charytatywna Zgromadzenia Sióstr Êw.

El˝biety. Za∏o˝ycielki tego zgromadzenia

dostrzega∏y naglàce potrzeby Êrodowiska

i na miar´ ludzkich si∏ spieszy∏y z pomo-

cà cierpiàcemu cz∏owiekowi. W dzia∏aniu

tym odczyta∏y swoje powo∏anie i szczególnà

misj´ s∏u˝enia Bogu oraz cierpiàcym i po-

trzebujàcym. Poczàtkowo re-

zygnowa∏y z pracy w szpita-

lach na rzecz opieki domo-

wej. Podj´∏y jà póêniej, gdy

pojawi∏a si´ potrzeba opieki

szpitalnej.

Poczàtki Szpitala Âw. El˝-

biety w Katowicach

zwiàzane by∏y z dzia∏aniami

ówczesnego proboszcza Para-

fii Niepokalanego Pocz´cia

(KoÊció∏ Mariacki) ksi´dza

Wiktora Schmidta. Dzi´ki je-

go staraniom do Katowic

przyby∏y 19 maja 1870 r., s.

Fabiana Dittrich i s. Alicja

Holetzek. Sprowadzone zo-

sta∏y w celu sprawowania

opieki ambulatoryjnej nad

najubo˝szymi cz∏onkami pa-

rafii. Siostry przyby∏y na

Âlàsk przed ustawà antyza-

konnà kulturkamptu [4]. Po-

czàtkowo siostry mieszka∏y

i prowadzi∏y swojà dzia∏al-

noÊç w wynaj´tym od mura-

rza Jakuba Wieczorka miesz-

kaniu. Sytuacja finansowa

zmusza∏a je do cz´stych

zmian wynaj´tych pomiesz-

czeƒ, w których udziela∏y do-

raênej pomocy chorym przy-

chodzàcym z miasta. W 1880 r. zorganizo-

wano komitet, którego celem by∏a zbiórka

pieni´dzy na cele dobroczynne. Komitet

dzia∏a∏ pod przewodnictwem proboszcza

Schmidta i burmistrza Bugglla. G∏ównym

celem dzia∏alnoÊci komitetu by∏ plan budo-

Dorota Ordys ● Mgr piel´gniarstwa

Szpital Św. Elżbiety w Katowicach
„Piel´gnowanie chorych jest g∏ównym obowiàzkiem i zadaniem ˝ycia ka˝dej el˝bietanki, 

o ile wiek i stan zdrowia na to pozwalajà”.
Konstytucja Zgromadzenia Sióstr El˝bietanek, Nysa 1892 r.
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wy domu dla sióstr z przyleg∏ym zak∏adem

piel´gnacyjnym. Prezydent rejencji Êlàskiej

wyrazi∏ zgod´ na zakup domu z przylegajà-

cym gruntem. 

30 sierpnia 1883 r., dzi´ki staraniom pa-

rafian i proboszczowi zakupiono budynek

mieszczàcy si´ w Katowicach przy ulicy War-

szawskiej od mieszkaƒca Miko∏owa pana

Jurgasa za 30 tys. marek. Budynek przej´to

wp∏acajàc 13 tys. marek gotówkà, pozosta∏à

sumà obcià˝ono hipotek´. Kupiona nieru-

chomoÊç wymaga∏a remontu. Dom i potrze-

by by∏y tak du˝e, ˝e siostry otworzy∏y w nim

Zak∏ad Leczniczy dla kobiet. W 1887 r.

sióstr by∏o ju˝ siedem, prze∏o˝onà zosta∏a s.

Fabiana Dittrich. Potrzeby Êrodowiska nadal

wzrasta∏y, zak∏ad nie móg∏ im sprostaç.

Dzi´ki staraniom III Matki Generalnej Mel-

chiory Klammt (Wroc∏aw), podj´to decyzj´

o budowie szpitala. Budow´ rozpocz´to

w 1896 r. Prace budowlane prowadzone by-

∏y przez firm´ Ericha Kaila, wed∏ug projektu

wroc∏awskiego budowniczego diecezjalnego

Josefa Ebersa. Stronà administracyjnà zaj´∏a

si´ s. Fabiana Dittrich, urzàd ten pe∏ni∏a do

1904 r. W dniu 26 listopada 1897 r. zakoƒ-

czono budow´ neogotyckiego dwupi´tro-

wego szpitala wraz z publicznà kaplicà pod

wezwaniem Êw. El˝biety. Nowopowsta∏y

szpital mieÊci∏ 108 ∏ó˝ek. Naczelnym leka-

rzem szpitala zosta∏ wspó∏pracujàcy z sio-

strami el˝bietankami ju˝ wczeÊniej dr Mak-

symilian Kuntz. W sk∏ad personelu szpital-

nego wchodzi∏o wówczas 9 lekarzy, 23 sio-

stry i kapelan domowy ks. F. Bromm.

Ca∏y czas uzupe∏niano wewn´trzne wy-

posa˝enie szpitala. W 1905 r. zmodernizo-

wano szpital pod kierownictwem Hermana

Kustoscha z Katowic. Pod koniec 1906 r.

przeprowadzono kanalizacj´ budynku szpi-

talnego, zainstalowano elektrycznà pralni´.

W 1910 r. w szpitalu pracowa∏o ju˝ 28

sióstr, prze∏o˝onà zosta∏a s. Walburga Rind-

fleisch (nie by∏a piel´gniarkà), która by∏a za-

równo prze∏o˝onà domu jak i szpitala.

Siostry oprócz pracy piel´gniarskiej

w szpitalu i w Êrodowisku, prowadzi∏y dwa

przedszkola, szko∏´ robótek r´cznych. Ze

wzgl´dów praktycznych i dla w∏asnych po-

trzeb prowadzi∏y przy szpitalu du˝y ogród

warzywny [3, 6].

W1914 r. wybuch∏a I wojna Êwiatowa.

Szpital zamieniono na lazaret, w któ-

rym rannymi chorymi zajmowa∏y si´ siostry

zakonne. W∏adze miasta podpisa∏y ze zgro-

madzeniem zakonnym umow´ na 75 ∏ó˝ek

(dla lazaretu).Lazaret funkcjonowa∏ do

sierpnia 1921 r. W tym czasie w szpitalu

w ró˝nym charakterze pracowa∏o 34 siostry.

Po wybuchu III powstania Êlàskiego, szpital

i zgromadzenie zakonne opuÊci∏y wszystkie

siostry pochodzenia niemieckiego, pozosta∏y

siostry pochodzenia polskiego. Prze∏o˝onà

prowincji i szpitala w lipcu 1923 r. zosta∏a s.

Boles∏awa Piela.

W 1928 r. szpital liczy∏ 120 ∏ó˝ek.

W 1929 r. (12.05.) oddany do u˝ytku zosta∏

dwupi´trowy budynek dla zakaênie chorych

pod wezwaniem Êw. Józefa, oddzia∏ liczy∏ 60

∏ó˝ek [3, 6, 7, 8, 11]. 

Wszpitalu leczono i opiekowano si´

chorymi bez wzgl´du na wyznanie,

stan i narodowoÊç. W lecznicy el˝bietanek

znajdowali si´: Polacy, Niemcy, ˚ydzi, w la-

tach wojennych: Rosjanie, Austriacy, Fran-

cuzi [5, 9]. W rocznych sprawozdaniach sta-

tystycznych siostry podawa∏y liczb´ chorych

wyznania: katolickiego, protestanckiego,

moj˝eszowego i inne [9]. Ze sprawozdaƒ

rocznych wynika, ˝e szpital posiada∏ ró˝ne

oddzia∏y jak chirurgia, interna, ginekologia

i po∏o˝nictwo oraz oddzia∏ chorób zakaê-

nych. Na przedostatnim z wymienionych

oddzia∏ów nie mog∏y pracowaç siostry za-

konne, na tych oddzia∏ach zatrudniane by∏y

osoby Êwieckie (relacja ustna siostry Fran-

ciszki).

Szpitale Zgromadzenia Êw. El˝biety pod-

lega∏y bezpoÊrednio najwy˝szej w∏adzy, czy-

li matce generalnej. W placówkach poza

granicami nad dzia∏alnoÊcià szpitala czuwa-

∏a prze∏o˝ona danej placówki zakonnej, któ-

ra sta∏a równie˝ na czele placówki (szpitala).

Z czasem kierownictwo prze∏o˝onej spro-

wadza∏o si´ do dziedziny administracji i go-

spodarczej. Sprawy lecznictwa powierzano

wybranemu przez zgromadzenie dyrektoro-

wi lub lekarzowi naczelnemu. Przez 35 lat

urzàd dyrektora w szpitalu w Katowicach

sprawowa∏ dr Maksymilian Kuntz. Asysten-

tem jego by∏ dr Moh, a nast´pnie dr Józef

G∏uch. Oprócz tego, w miar´ potrzeb za-

trudniano specjalistów takich jak: dr Oskar

Bachnann, dr Besch, dr Jackisch, dr Kazi-

mierz W´dlikowski i dr Fryderyk Better.

Przed rokiem trzydziestym zmieni∏ si´ nieco

sk∏ad lekarzy. Kierownictwo objà∏ dr W∏a-

dys∏aw Kowalski. By∏ on równie˝ ordynato-

rem oddzia∏u chirurgii, kontynuowa∏ swój

urzàd z ma∏à przerwà (w okresie II wojny

Êwiatowej i okupacji), a˝ do chwili przej´cia

szpitala przez paƒstwo. Zatrudniano rów-

nie˝ lekarza okulist´ dr Janin´ Gabszewicz,

która jako jeden z niewielu lekarzy podczas

II wojny Êwiatowej pozosta∏a na stanowisku

pracy, ratujàc pacjentów cz´sto nara˝a∏a

swoje ˝ycie. Swoje prze˝ycia z tego okresu

opisa∏a póênej w pami´tnikach [2]. Oprócz

wy˝ej wymienionych, sk∏ad personelu lekar-

skiego powi´kszy∏y nast´pujàce osoby: dr

Adam Schebest, dr Jan Górny, dr Leopold

JaÊkiewicz, dr Z. Nowacki. Po dr E. Brzo-

zowskim kierownikiem oddzia∏u wewn´trz-

nego zosta∏ doc. dr Stanis∏aw KwaÊniewski.

W latach powojennych zespó∏ ten zasili∏ dr

Jeremi Swi´cki. Personel szpitala dzieli∏ si´

na trzy grupy: administracyjny, szpitalny

i pomocniczy. W sk∏ad administracji wcho-

dzi∏a: prze∏o˝ona, intendent, zarzàdczyni,

magazynierka, kucharka, pracownicy biura,

goniec. Personel szpitala to: lekarze, piel´-

gniarki, siostry operacyjne, laborantki, ob-

s∏uga fizjoterapii. Personel pomocniczy to:

kierowniczka pralni i jej pomocnice, kraw-

cowa, magazynierka bielizny szpitalnej, kie-

rowniczka piekarni i pomocnice [3]. Prze∏o-

˝ona zatrzymywa∏a sobie prawo dyspono-

wania siostrami zw∏aszcza w przydzielaniu

ich do poszczególnych prac, uwzgl´dniajàc

przy tym ˝yczenia lekarzy. Z powodu niedo-

statecznej iloÊci sióstr, zgromadzenie za-

trudnia∏o osoby Êwieckie, wynagradzajàc

ich prac´ wed∏ug ustalonej przez paƒstwo

siatki p∏ac. Ci´˝sze prace w szpitalu wyko-

nywali m´˝czyêni [5, 6, 7]. Szpital Âw. El˝-

biety w Katowicach by∏ punktem szkolenio-

wym, m∏odzie˝ zakonna praktykowa∏a w za-

wodzie piel´gniarskim i felczerskim. W Ka-

towicach kurs taki odby∏ si´ w 1924 r. Przy-

gotowanie m∏odych kadr piel´gniarskich

skierowane by∏o przede wszystkim na piel´-

gnacj´ praktycznà i obejmowa∏o podstawo-

we wiadomoÊci z teorii s∏u˝by zdrowia.

W zakres teoretyczny szkolenia wchodzi∏y

nast´pujàce przedmioty: anatomia, fizjolo-

gia, higiena osobista i ogólna, nauka o le-

kach, banda˝owanie i pomoc doraêna. åwi-

czenia praktyczne odbywa∏y si´ na oddziale

chirurgicznym, internistycznym i w sali za-

biegowej. Wyk∏adowcami przedmiotów za-

wodowych byli lekarze i siostry zakonne.

W Katowicach byli to: dyrektor dr Maksy-

milian Kuntz, dr Cembrowski, siostra Ligo-

ria Pfuzenreiter (Kasprzak). Cz´Êç wyk∏ado-

wà zaczyna∏ i koƒczy∏ dr Kuntz. W przemó-

wieniach podkreÊla∏ podstawowe przymio-

ty, jakie powinny cechowaç piel´gniark´,

m.in.: „powinna byç religijna, posiadaç czy-

ste serce, byç uprzejmà, przyst´pnà, lecz nie

poufa∏à, pe∏nà ofiary i poÊwi´cenia, ∏agod-

nà, wyrozumia∏à dla chorych”. 

Zaj´cia praktyczne odbywa∏y si´ pod

nadzorem doÊwiadczonych sióstr. Po 18-to

miesi´cznym szkoleniu, przygotowaniu na

mocy Reskryptu Ministerstwa Wyznaƒ Reli-

gijnych OÊwiecenia i Spraw Medycyny z 10

maja 1907 r., uczestniczki kursu przyst´po-

wa∏y do egzaminu przed Komisjà Woje-
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▼ wódzkà w Szpitalu Spó∏ki Brackiej u Sióstr

Wincentek w Katowicach na ulicy Francu-

skiej. W sk∏ad komisji wchodzili lekarze s∏u˝-

by zdrowia na czele z Wojewodà Âlàskim,

który wydawa∏ Êwiadectwa uznawane przez

w∏adze paƒstwa [4]. W 1925 r., Matka pro-

wincji katowickiej wystàpi∏a do Wydzia∏u

Zdrowia Publicznego z proÊbà o zgod´ na

otwarcie szko∏y piel´gniarskiej. Zgody takiej

jednak nie uzyska∏a. Pomimo tego, szkolenia

takie odbywa∏y si´ do 1935 r. Istnia∏a potem

mo˝liwoÊç zdobycia dyplomu paƒstwowe-

go, po z∏o˝eniu egzaminu przed komisjà

paƒstwowà Wydzia∏u Zdrowia Publicznego

w Katowicach. Przed przystàpieniem do eg-

zaminu nale˝a∏o z∏o˝yç: podanie z proÊbà

o przystàpienie do egzaminu, w∏asnor´cznie

pisany ˝yciorys, metryk´ urodzenia, Êwia-

dectwo szkolne, Êwiadectwo zdrowia, za-

Êwiadczenie o obywatelstwie polskim. Punkt

organizacyjny znajdowa∏ si´ u sióstr s∏u˝eb-

niczek w Katowicach, egzaminatorem by∏ dr

S´czyk Naczelnik Wydzia∏u Zdrowia Pu-

blicznego. Egzamin obejmowa∏ wiadomoÊci

z podr´cznika Ch. Vinko i dr Chicandard

„Podr´cznik piel´gnowania chorych w szpi-

talach i w domu”, wzbogacone wiadomo-

Êciami z zakresu chorób umys∏owych i ga-

zownictwa i dwu lat praktyki w szpitalu.

Dopiero Ustawa o piel´gniarstwie z dnia

21.II. 1935 r. uregulowa∏a kwestie upraw-

nieƒ piel´gniarskich. 

Wokresie mi´dzywojennym zagadnie-

nia dotyczàce s∏u˝by zdrowia w Pol-

sce okreÊlano ustawami i rozporzàdzeniami

(Rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczpospoli-

tej z dnia 22 marca 1928r. o zak∏adach lecz-

niczych). Korzystnie wypada∏o porozumie-

nie wspó∏pracy Paƒstwa z KoÊcio∏em,

w Konkordacie z 1935 r. Nadal jednak obo-

wiàzywa∏y ustawy z okresu zaborów. Znios∏a

je dopiero ustawa z 15 czerwca 1939 r.

W 1928 r. dokonano podzia∏u zak∏adów

leczniczych na dwie zasadnicze grupy: zak∏a-

dy, w których wy∏àcznym celem by∏o zaspa-

kajanie potrzeb ludnoÊci w dziedzinie opieki

zdrowotnej, pobierajàc op∏aty za us∏ugi lecz-

nicze w wysokoÊci kosztów w∏asnych, oraz

zak∏ady lecznicze, których dzia∏alnoÊç by∏a

obliczana na zysk. Zak∏ady pierwszej grupy

zwane by∏y „szpitalami” i posiada∏y tak zwa-

ne prawo publicznoÊci, z szeregiem przywi-

lejów i obowiàzków. Zak∏ady lecznicze dru-

giej grupy prowadzone by∏y przewa˝nie

przez osoby prywatne, spó∏ki i nosi∏y miano

„lecznic”. Nie posiada∏y one przywilejów

o charakterze publicznym. W zwiàzku z no-

welizacjà ustawy z dnia 19 maja 1920 r., od

1 kwietnia 1931 r. szpitale publiczne i ko-

munalne wprowadzi∏y jednolità taryf´ op∏at,

w których koszty utrzymania i leczenia uj´to

w ca∏oÊç. Kasy chorych musia∏y od tej pory

p∏aciç za leczenie pacjentów pe∏ne koszty.

W wyniku tej nowelizacji leczenie i utrzyma-

nie chorego w szpitalu paƒstwowym wyno-

si∏o dro˝ej ni˝ w szpitalu w∏asnym. Szpital

Âw. El˝biety w Katowicach nosi∏ miano

„lecznicy”, aczkolwiek na sprawozdaniach

podawano nazw´ „zak∏ad”.

Op∏ata za pobyt i koszty leczenia by∏a

uzale˝niona od kategorii. W Szpitalu Âw.

El˝biety w Katowicach istnia∏y trzy katego-

rie. Âlàsko-Dàbrowski Dziennik Wojewódz-

ki z 6 wrzeÊnia 1947 r. w sprawie stawek

op∏at dziennych, poda∏ wysokoÊç op∏at

w Szpitalu Âw. El˝biety w Katowicach:

• w klasie III – 200 – z∏. dziennie za lecze-

nie za utrzymanie chorych ubezpieczo-

nych, samo p∏acàcych i innych.

• w klasie II – 300 – z∏ (jak wy˝ej).

• w klasie I – 400 – z∏ (jak wy˝ej).

Âlàsko-Dàbrowski Dziennik Wojewódzki

z 20 lutego 1947 r. w obwieszczeniu z dnia

18 grudnia 1946 r. w sprawie zatwierdzenia

stawki dziennej w szpitalu Êw. El˝biety

w Katowicach poda∏ stawki:

• 100 – z∏ dziennie dla ubezpieczonych

i Zwiàzku Wspierania Ubogich,

• 150 – z∏ dziennie dla samo p∏acàcych.

Wynagrodzenia sióstr uzale˝nione by∏o

od sytuacji gospodarczej i ekono-

micznej zarzàdów miejskich i powiatowych.

Roczny, przeci´tny zarobek do 1920 r. waha∏

si´ w granicach 400-1000 marek. Kwota ta

by∏a niewystarczajàca. Dlatego te˝ w 1920 r.

w Poznaniu, Kapitu∏a Prowincjalna ustali∏a

p∏ace piel´gniarki na sum´ 1500 marek, jako

najni˝szà norm´ wynagrodzenia dla siostry

pracujàcej na sta∏e, a pracujàcej dorywczo 

5- 10 marek za dzieƒ, bàdê noc. W przy-

padku choroby którejÊ z sióstr przys∏ugiwa∏a

im opieka, stawka dzienna i leczenie jak

w III klasie. Wynagrodzenie miesi´czne

sióstr po dewaluacji pieniàdza wynosi∏a 30 –

80 z∏otych. Prze∏o˝ona otrzymywa∏a zawsze

wy˝szà stawk´ o kilka procent, a salowe 20

z∏otych oraz ca∏odzienne utrzymanie. Lecz-

nica zapewnia∏a siostrom mieszkanie i wy˝y-

wienie, za które w 1928 r. z poborów potrà-

cano 10 z∏otych [5, 6, 7, 8].

W czasie choroby koszty leczenia i leka-

rza pokrywa∏ zak∏ad lub Kasa Chorych, by∏o

tak równie˝ w przypadku Êmierci, koszty po-

grzebu którejÊ z sióstr. Z pensji potràcano

równie˝ sk∏adki ubezpieczeƒ spo∏ecznych

i na fundusz pracy. Rokrocznie siostry mog∏y

korzystaç z 2 – 3 tygodniowego wypoczyn-

ku. Zarzàd szpitala op∏aca∏ podró˝ do miej-

sca wypoczynku. Ka˝da z sióstr mia∏a wy-

znaczony swój odcinek pracy, za który by∏a

odpowiedzialna. Siostra Prze∏o˝ona odpo-

wiedzialna by∏a za personel szpitala. W po-

rozumieniu z dyrektorem ustala∏a list´ dy˝u-

rów dziennych i nocnych, przyj´cia i zwol-

nienia personelu. Siostry operacyjne odpo-

wiada∏y za utrzymanie instrumentów i mate-

ria∏ów w sta∏ej gotowoÊci, zobowiàzane te˝

by∏y do uzupe∏niania braków. Siostry od-

dzia∏owe poszczególnych klas, by∏y odpo-

wiedzialne za porzàdek na swoich oddzia-

∏ach, przestrzeganie regulaminu przez cho-

rych, za czystoÊç chorych, wykonanie zleceƒ

lekarzy i siostry prze∏o˝onej, za prowadzenie

ksià˝ek i kart goràczkowych. Siostra gospo-

darcza by∏a odpowiedzialna za kuchni´, spi-

˝arni´, zapasy, pralni´, inwentarz ˝ywy

i ogród. Obowiàzki s∏u˝bowe personel po-

mocniczy pe∏ni∏ w godzinach 730-1330 i 1600

-1900. Dy˝ury pe∏nione przez siostr´ piel´-

gniark´ w ca∏ym szpitalu trwa∏y przez ca∏y

dzieƒ. Z przerwà w godzinach 1230-1300. 

W tym czasie dy˝urowa∏y tylko, gdy za-

istnia∏a taka potrzeba. O koniecznoÊci pe∏-

nienia takiego dy˝uru decydowa∏a siostra

prze∏o˝ona. Dy˝ur nocny trwa∏ od 2100 do

600. Siostra dy˝uru nocnego odbiera∏a zlece-

nia od prze∏o˝onej. Podczas trwania dy˝uru

wpisywa∏a wa˝niejsze spostrze˝enia doty-

czàce stanu zdrowia pacjentów do ksi´gi,

zaznacza∏a poziom mierzonej temperatury

na karcie goràczkowej. Nocne dy˝ury obo-

wiàzywa∏y wed∏ug kolejnoÊci ka˝dà piel´-

gniark´. Siostra prze∏o˝ona oprócz czuwa-

nia nad ca∏oÊcià odpowiedzialna by∏a za za-

j´cia takie, jak: podawanie narkozy, czuwa-

nie przy wszystkich ci´˝kich stanach poope-

racyjnych. W szpitalu na ka˝dym oddziale

zatrudniano tylko jednà piel´gniark´, która

pracowa∏a ca∏y dzieƒ. Do pomocy szpital

anga˝owa∏ 1-2 salowe i sanitariusza, który

by∏ równie˝ palaczem i wykonywa∏ wiele in-

nych prac. Pranie bielizny wykonywa∏ za-

równo personel Êwiecki, jak i zakonny.

Wówczas jedna z sióstr pozostawa∏a na od-

dziale, a pozosta∏y personel udawa∏ si´ do

pralni. Na oddziale zakaênym siostry spo-

rzàdza∏y leki i maÊci.

Czas pracy sióstr piel´gniarek zosta∏ ure-

gulowany Rozporzàdzeniem Ministra

Pracy i Opieki Spo∏ecznej z dnia 5 maja

1948 r. wydanym w porozumieniu z Mini-

sterstwem Zdrowia i Obrony Narodowej

w sprawie czasu pracy piel´gniarek i s∏u˝by

oddzia∏owej w zak∏adach leczniczych (Dz.U.

nr 29 z dn. 16.06.48. poz. 192). Stawki p∏ac

zosta∏y uregulowane przez Rozporzàdzenie
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Rady Ministrów z dn. 19.02.49 r. (Dz.U.

U.P. nr 14 poz. 88).

W1930 r. rozbudowano szpital, za-

adaptowano wysoki strych na III

pi´trze budynku. W 1939 r. do istniejàcej

neogotyckiej cz´Êci klasztornej z 1905 r. we-

d∏ug projektu Hermana Kustoscha dobudo-

wano modernistyczny budynek projektu

Franciszka Rozkosznego. Do nowo wybu-

dowanego budynku siostry szpitalne prze-

nios∏y si´ w sierpniu 1939 r. [5, 7, 8]. Po

wybuchu II wojny Êwiatowej siostry pozo-

sta∏y na swoim stanowisku pracy, pomimo

gro˝àcych im niebezpieczeƒstwom. Jak

trudny to by∏ okres dla szpitala czytamy

w „Pami´tnikach i listach” dr Jadwigi Gab-

szewicz „...Biegn´ do szpitala, tam spotkam

kolegów, dowiem si´ czegoÊ, co tam si´ dzie-

je. Od dworca do lecznicy niedaleko. W bra-

mie zastaj´ kilka sióstr, p∏aczà i ∏amià r´ce.

– Pani doktor, nie ma lekarzy, wszyscy

wyjechali, co b´dziemy robiç?” [4].

W szpitalu pozosta∏o 30 ci´˝ko chorych,

w tym kilkunastu Êwie˝o operowanych. Inni

chorzy opuÊcili szpital [4,5].

Pierwszych rannych szpital przyjà∏ 4

wrzeÊnia 1939 r., w pami´tnikach dr Gab-

szewicz czytamy: „… wkrótce ambulato-

rium si´ zape∏nia tymi, których z trudem

przyprowadzono i tymi, których przyniesio-

no. Nap∏ywa ich coraz wi´cej do lecznicy.

Dwa postrza∏y brzucha, jeden na gwa∏t do

laparotomii, do sali operacyjnej, na gór´, je-

den ju˝ dogorywa, trzeci ma postrza∏ w oko-

lic´ wàtroby…” [4].

Dr Gabszewicz w szpitalu przebywa∏a od

3 do 30 wrzeÊnia, opuszczajàc go tylko raz.

Wojsko niemieckie szpital zaj´∏o w grud-

niu 1939 r. urzàdzajàc w nim centrale szpi-

tali wojskowych. W szpitalu zatrudniono 14

sióstr el˝bietanek. Nast´pne zatrudniono

w lutym 1940 r. cztery i w marcu 1940 r.

dwie siostry el˝bietanki. Oprócz szpitala

Niemcy zaj´li cz´Êç budynku klasztornego

(parter i 2 pokoje I pi´tra). W listopadzie

1940 r. Niemcy zaj´li III pi´tro budynku

zgromadzenia.

Ewakuacja rannych ze szpitala rozpocz´-

∏a si´ 15 stycznia 1945 r. Siostry i lekarze zo-

stali ewakuowani do Legnicy 16 stycznia

1945 r. Wyposa˝enie szpitala zosta∏o wywie-

zione 21 stycznia 1945 r. Zarzàd szpitala

i pozosta∏e siostry ewakuowane zosta∏y 22

stycznia 1945 r. 

Do pustego szpitala 25 stycznia 1945 r.

przyj´to 19 polskich uchodêców. Dr Kwa-

Êniewski powróci∏ do szpitala w kwietniu

1945 r. W 1946 r. obejmuje stanowisko dy-

rektora. W 1945 r. powróci∏y pierwsze sio-

stry do Katowic, by∏y to: s. Gertruda, s. Ce-

cylia, s. Krystyna, (09.03.1945). 27 maja

1945 r. ustalono zarzàd szpitala w sk∏adzie:

dr KwaÊniewski, dyrektor Caritas pani Li-

wiƒska, prze∏o˝ona Tymotea Ropiƒska. S.

Borgia i s. Apolonia wróci∏y do Katowic 8

maja 1945 r. Szpital na nowo rozpoczà∏

swojà prac´. Powróci∏y inne siostry ( s. Flo-

riana, s. Bibianna, s. Kosma, s. Justyna).

Szpital na dzieƒ 31 grudnia 1947 r. liczy∏

200 ∏ó˝ek, w szpitalu pracowa∏o 66 sióstr

(zaj´te by∏y 42 ∏ó˝ka). W∏adze szpitala zo-

sta∏y poinformowane o uspo∏ecznieniu szpi-

tala 13 grudnia 1948 r. Szpital zosta∏ upaƒ-

stwowiony 1 paêdziernika 1949 r. Wszyst-

kie siostry zakonne zosta∏y zwolnione

z funkcji kierowniczych, pozosta∏o jedynie

14 sióstr, pracujàcych na ró˝nych stanowi-

skach [6, 7, 8].
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2. Gabszewicz J. Pami´tniki i listy. Archiwum Histo-

rii Medycyny XXIII, 489, 1946.

3. Podolska E. Szpitalnictwo Sióstr Szarych El˝bie-

tanek w prowincjach polskich (1882-1939). Szpi-

tal Êw. El˝biety w Katowicach.

4. Scheltz A. (red.) Nasza przysz∏oÊç. Z dziejów ko-

Êcio∏a i kultury katolickiej. Kraków 1981.

5. Zieliƒski Z. Ustawy antyzakonne kulturkamfu

i ich wykonanie na terenie wielkopolski 1872-

1887. Roczniki teologiczno-kanoniczne, tom

XVI, zeszyt IV, 1960, s. 76-91.

6. Archiwum Diecezjalne w Katowicach. Kongrega-

cja sióstr El˝bietanek.

7. Archiwum prowincjonalne sióstr El˝bietanek

w Katowicach.

8. Kronika Domu Prowincjalnego sióstr El˝bietanek

w Katowicach.

9. 61 Sprawozdanie Roczne za rok 1930 Zak∏adu

Êw. El˝biety. Materia∏y archiwalne sióstr El˝bieta-

nek w Katowicach.

10.  Duszpasterstwo parafialne na Górnym Âlàsku

w latach 1814 – 1914. Katowice 1991.

11. 60-lecie Zak∏adu ss. El˝bietanek. GoÊç Niedziel-

ny Nr 2, 1930, s. 8.

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarki naczelnej i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Marzec-Kwiecień 2010
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Naczelna Pielęgniarka: Urszula Wyszkowska

SP Szpital Kliniczny Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 
w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego: Rola Urszula
Pielęgniarka Oddziałowa Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii: Małgorzata Wolska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Urazowo-Ortopedyczny: Anna Szalonek

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych

Konkursy
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Lp. Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania Szt.
1. Pielęgniarstwo operacyjne Gertraud Luce-Wunderle Elsevier Urban & Partner 2010 1

Anita Debrand-Passard
Redaktor wydania I polskiego 

Tadeusz Łukieńczuk
2. Badania laboratoryjne Tłumaczenie z języka angielskiego Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006 1

i obrazowe dla pielęgniarek Wojciech Rowiński - wydanie I
3. Diagnozy i interwencje Maria Kózka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 3

pielęgniarskie Lucyna Płaszewska-Żywko Warszawa – wydanie I dodruk
4. Immunologia. Krótkie wykłady P.M. Lydyard, A. Whelan, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 2

M.W. Fanger Warszawa - wydanie II
Przekład: Nadzieja Drela, 

Grażyna Korczak-Kowalska, 
Ewa Kozłowska

5. Podręcznik dializoterapii Redakcja naukowa wydania Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. 2008 1
polskiego: Andrzej Książek Lublin - wydanie II

6. Procedury Pielęgniarskie Maria Kózka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 1
Lucyna Płaszewska-Żywko – wydanie I

7. EKG to proste Redakcja wydania I polskiego: ELSEVIER Urban & Partner 2008 2
Piotr Ponikowski, Artur Fuglewicz Wrocław – wydanie I

8. Podstawy neonatologii Jerzy Szczapa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008 1
– wydanie I

9. Alergologia praktyczna Krystyna Obtułowicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2001 1
– wydanie I

10. Fizjologia człowieka Władysław Z. Traczyk Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 2
w zarysie – wydanie VIII (dodruk)

11. Geriatria i pielęgniarstwo Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 2
geriatryczne. Podręcznik Dorota Talarska - wydanie I (dodruk)
dla studiów medycznych 

12. Pielęgniarstwo neurologiczne. Krystyna Jaracz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008 3
Podręcznik dla studiów Wojciech Kozubski - wydanie I 

medycznych
13. Dietetyka. Żywienie zdrowego Helena Ciborowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 2

i chorego człowieka Anna Rudnicka - wydanie III uzupełniające (dodruk)
14. Onkologia. Podręcznik Arkadiusz Jeziorski Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 3

dla pielęgniarek - wydanie I (dodruk)
15. Pielęgniarstwo Krystyna de Walden-Gałuszko, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008 3

w opiece paliatywnej Anna Kaptacz - wydanie I (dodruk)
i hospicyjnej

16. Wstrzyknięcia śródskórne, Wiesława Ciechaniewicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007 3
podskórne, domięśniowe Elżbieta Grochans, Ewa Łoś - wydanie I

i dożylne. Podręcznik 
dla studiów medycznych

17. Psychiatria. Podręcznik Janusz Heitzman Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007 1
dla studiów medycznych - wydanie I 

18. Metodologia badań Helena Lenartowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 2
w pielęgniarstwie Maria Kózka – wydanie I 

Książki zakupione do biblioteki OIPiP 
w Katowicach w I kw. 2010 roku
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I zabrzmia∏ dêwi´k tràbki na cmentarnej ziemi
Nad otwartym grobem ludzi t∏um zgromadzony

Ostatnie po˝egnanie, ∏zy z oczu p∏ynàce
Wiatr smutnà melodi´ niesie

Smutek woko∏o, pieÊƒ to nieszcz´Êliwa
Odchodzisz z Êwiata tego do Pana przedwiecznego.

Edyta 2010-04-15 06:55
Szczere i g∏´bokie wyrazy wspó∏czucia dla wszystkich rodzin ofiar 

tragicznie zmar∏ych w katastrofie w Smoleƒsku. To niewyobra˝alna 
strata dla ca∏ego narodu polskiego. Katyƒ to przekleƒstwo dla Polski. 

¸àczymy si´ w bólu i smutku.
Anna 2010-04-15 06:56

Mo˝na KogoÊ nie lubiç i si´ z Nim nie zgadzaç, ale nie Teraz, nie DziÊ! 
Kondolencje i G∏´bokie Wyrazy Wspó∏czucia dla Rodzin i Bliskich Ofiar.

Pokój Ich Duszom.
Karol 2010-04-16 10:22

Najszczersze wyrazy wspó∏czucia dla rodzin ofiar 
tego najtragiczniejszego wypadku w historii Polski. 

Niech Bóg wspomo˝e ich i Nasz kraj w tej ci´˝kiej chwili.
Marta 2010-04-16 10:22 

Niech Bóg da im wieczny odpoczynek, a paƒstwu naszemu porozumienie
ponad podzia∏ami, aby sprawnie przywróciç funkcjonowanie 

najwa˝niejszych organów. Pokój tragicznie zmar∏ym.
Dominika 2010-04-16 10:24

Wyrazy głębokiego ubolewania i żalu z powodu śmierci 
Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

i jego Małżonki Marii Kaczyńskiej 
oraz wszystkich ofiar tragedii pod Smoleńskiem 

Pamięć o nich pozostanie w naszych sercach
składają Pielęgniarka Naczelna, pielęgniarki i położne 

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji

Rodzinie, współpracownikom, wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Prezydenta RP wraz z małżonką Marią
składają Naczelna Pielęgniarka oraz pielęgniarki, położne ZOZ w Rydułtowach

Rodzinom, znajomym, współpracownikom osób, 
które tragicznie zginęły w katastrofie lotniczej w Smoleńsku

składamy wyrazy szczerego współczucia
Naczelna Pielęgniarka wraz z pielęgniarkami, położnymi 

Zespołu Opieki zdrowotnej w Rydułtowach

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu 

z Rodzinami i Bliskimi ofiar smoleńskiej katastrofy, 
w bólu którego nie wyrażą żadne słowa, który 

wypełnia do głębi nasze serca
Wyrazy najgłębszego współczucia składa Pielęgniarka koordynująca Marzena Sitko

oraz cały personel Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
w Jastrzębiu Zdroju

Łącząc się w bólu 

z Rodzinami ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem, 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

pielęgniarki i położne Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Krystyny Bochenek
Bezsilni wobec kresu życia, w tych bolesnych chwilach łączymy

się w smutku i przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żony 
prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Bochenkowi 

oraz Rodzinie 
Śmierć ta napełniła nas bólem i żałobą 

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnicy ORPiP 
wraz z zespołem pielęgniarek 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM 
Górnośląskiego Centrum Medycznego im prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

Ksi´ga Kondolencyjna
Najwi´ksza tragedia nigdy nie znajduje s∏ów by zdo∏a∏y jà opisaç…

Tak trudno nam więc wyrazić nasz żal i ból z powodu tragicznej śmierci 

Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego
Pierwszej Damy RP Marii Kaczyńskiej

najwyższych urzędników państwowych, ministrów, posłów, senatorów, polityków, generałów, duchownych 
oraz przedstawicieli Rodzin Katyńskich. 

Śląskie pielęgniarki i położne świadome wielkiej straty, jaką poniósł nasz naród
składają wyrazy głębokiego współczucia rodzinom, bliskim, przyjaciołom, współpracownikom i wszystkim, 

dla których 10 kwietnia 2010 roku stał się dniem wielkiej żałoby.
Mariola Bartusek

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból
Czasami brak ∏ez, by wyp∏akaç ˝al…
Wyrazy głębokiego współczucia dla

Naszej Koleżanki 
Józefy Waga

z powodu śmierci 
Męża

składają koleżanki z DPS „Dar Serca”
w Jastrzębiu Zdroju

Najszczersze wyrazy współczucia

dla Koleżanki Ilony Lasoty 
z powodu śmierci 

Męża
składa Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia
żalu i smutku 

z powodu śmierci 
Mamy 

Koleżance Lidii Hamerlik 
składają Przełożone oraz pielęgniarki ZLA w Zawierciu

Zawsze by∏aÊ, nadal jesteÊ w moich myÊlach
w ka˝dym geÊcie…

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
naszej drogiej Koleżance 
Monice Wieczorek-Młynek 

składają Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem
pielęgniarskim Oddziału neurologii SP CSK 

im. prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach

Łączymy się w smutku i żalu
z Koleżanką 

Aleksandrą Smoląg 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają Naczelna Pielęgniarka oraz pielęgniarki bloku
operacyjnego Szpitala Specjalistycznego

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból,
Czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla naszej drogiej Koleżanki 

Barbary Wójcik 
z powodu śmierci 

Mamy
składają Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem

pielęgniarskim Oddziału Neurologii SP CSK 
im. prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
dla 

Koleżanki Danieli Kolczyk
z powodu śmierci 

Taty 
składają Przełożone oraz pielęgniarki ZLA w Zawierciu

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Magdalenie Rosik 

składają Pielęgniarka Oddziałowa i pielęgniarki 
Oddziału Neurologii SPCSK im. prof. K. Gibińskiego

SUM w Katowicach

Pani Renacie Olbrych 
Pielęgniarce Oddziału Neurologii 

WSS Nr 4 w Bytomiu
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Ojca

składają koleżanki z Oddziału

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból,
Czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance

Małgorzacie Plucik
składają pielęgniarki z Oddziału Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

Koleżance Dorocie Kycia 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składają pielęgniarki Przychodni Przyklinicznej

Instytutu Onkologii w Gliwicach

Naszej Drogiej Koleżance 
Marcie Brol 

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Taty 
składają koleżanki z Oddziału Ginekologii Sali Porodowej,

Sali Operacyjnej, Oddziałowa, salowe oraz Ordynator 
z całym zespołem lekarskim 

z Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Najtrudniej jest pogodziç si´ z czyimÊ odejÊciem. 
BezradnoÊç i bezsilnoÊç powodujà ból, 

który dopiero wówczas uzmys∏awia nam, 
jak bardzo kochaliÊmy osob´ 

Ewę Wilczewską, 
która od nas odeszła.

Droga Ewo, 
Twoje cierpienie stało się 

i naszym poprzez to, 
że patrzyliśmy na nie.

Twoje umieranie, było i naszym 
bo my musimy tu zostać.

Twoje odejście było i naszą tragedią 
bo musieliśmy Ciebie pożegnać.

Jednak tylko dla nas 
została zarezerwowana rozpacz, 

dla tych którzy przez lata Cię otaczali.
Odeszłaś na wieczny dyżur pozostawiając

nas w bólu.
Wyrazy głębokiego współczucia 

oraz wsparcia dla 

Córki Karoliny
składają współpracownicy Oddziału Pooperacyjnego 

Śląskiego Centrum Chorób Serca

Dnia 31.03.2010 r. 
po długiej i ciężkiej chorobie 

odeszła od nas 
wspaniała koleżanka i przełożona

Zofia Elżbieta Olewińska 
Serdeczna, życzliwa i ciepła 

Wzór Koleżanki i przełożonego 
Kochała ludzi i wzbudzała ich zaufanie 

Oddana dobru drugiego człowieka 
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski 
za odwagę i ratowanie życia ludzkiego 

Taka na zawsze pozostanie 
w naszych sercach 

Rodzinie składamy wyrazy współczucia 
Naczelna Pielęgniarka wraz z pielęgniarkami 

i współpracownikami GZLA w Katowicach
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, 
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Pan Jarosław Panek, w 2010 roku pełnić będzie

dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700.
Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pełnić będą dyżury w niżej podanych terminach w godzinach od 1400 do 1600.

Terminy dyżurów:
06.01.2010 r.
20.01.2010 r.
03.02.2010 r.
17.02.2010 r.
03.03.2010 r.
17.03.2010 r.

31.03.2010 r.
07.04.2010 r.
21.04.2010 r.
05.05.2010 r.
19.05.2010 r.
02.06.2010 r.

16.06.2010 r.
30.06.2010 r.
07.07.2010 r.
21.07.2010 r.
04.08.2010 r.
18.08.2010 r.

01.09.2010 r.
15.09.2010 r.
29.09.2010 r.
06.10.2010 r.
20.10.2010 r.
03.11.2010 r.

17.11.2010 r.
01.12.2010 r.
15.12.2010 r.

Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uprzejmie zawiadamia, 

iż Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach –
Pani mgr Danuta Rudzka-Cesarz pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700,

natomiast członkowie Okręgowego Sądu w godzinach od 1300 do 1500.

Terminy dyżurów:
13.01.2010 r.
27.01.2010 r.
10.02.2010 r.
24.02.2010 r.
10.03.2010 r.

24.03.2010 r.
14.04.2010 r.
28.04.2010 r.
12.05.2010 r.
26.05.2010 r.

09.06.2010 r.
23.06.2010 r.
14.07.2010 r.
28.07.2010 r.
11.08.2010 r.

25.08.2010 r.
08.09.2010 r.
22.09.2010 r.
13.10.2010 r.
27.10.2010 r.

10.11.2010 r.
24.11.2010 r.
08.12.2010 r.

Moje podzi´kowanie kieruj´ do ca∏ego zespo∏u lekarzy i piel´gniarek z Oddzia∏u

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 

w Jastrz´biu Zdroju, którzy tak ofiarnie i skutecznie przywrócili mnie do zdrowia, 

a którym nie mog∏am osobiÊcie podzi´kowaç. Ich ˝yczliwe i przyjazne podejÊcie do chorego

pozostanie na zawsze w mojej pami´ci.

Pacjentka Wanda Âwiaczny

Sk∏adam serdeczne podzi´kowania i wyrazy wdzi´cznoÊci za okaza∏à trosk´ i fachowà

pomoc medycznà w czasie mojego pobytu na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego

Nr 2 w Jastrz´biu Zdroju. Podzi´kowania na r´ce Ordynatora Stanis∏awa Wawryki dla

ca∏ego personelu a w szczególnoÊci dla dr n. med. Andrzeja Mura.

Pacjentka Wanda Âwiaczny

Podziękowania



Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

ul. Francuska 16, 40-027 Katowice

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

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

Sekretariat: tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 32 256 39 22

Dział Prawny:

Specjalista ds. prawnych udziela porad prawnych w godzinach pracy Biura

Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1330 do 1530

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

tel. 510 132 171

mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

tel. 510 132 176

mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

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

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udzielają codziennie w godzinach pracy biura:

Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek, tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP – mgr Bartosz Szczudłowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Jarosław Panek 

pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca OSPiP – mgr Danuta Rudzka-Cesarz 

pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700


