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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Zbli˝a si´ czas wyborów samorzàdowych. Wygrana naszych Kandyda-

tek prezentowanych w niniejszym numerze, otworzy szanse zintensyfiko-
wania dzia∏aƒ na rzecz poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej w Êro-
dowisku lokalnym. Wesprzyjmy kole˝anki oddajàc swój g∏os.

Upodmiotowienie pacjenta i jego rodziny oraz usamodzielnienie piel´-
gniarki, w tym mo˝liwoÊç kontraktowania us∏ug w opiece d∏ugotermino-
wej w warunkach domowych i opiece hospicyjnej, wyzwala inicjatywy
w zakresie organizacji, zarzàdzania i kierowania zespo∏ami medycznych
profesjonalistów. Autorki artyku∏ów prezentujà w∏asne, ciekawe rozwiàza-
nia lokalne, zwi´kszajàce dost´pnoÊç Êwiadczeƒ opiekuƒczo-piel´gnacyj-
nych dla pacjentów oraz osobistà satysfakcj´ personelu.

Proponowane teksty z zakresu piel´gniarstwa klinicznego przybli˝ajà
nam diagnostyk´ i leczenie dysplazji stawów biodrowych oraz opiek´ poope-
racyjnà po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego.

Starzenie si´ spo∏eczeƒstwa wymusza mi´dzy innymi potrzeb´ pog∏´bia-
nia wiedzy o farmakoterapii geriatrycznej. Tekst warty namys∏u, a zasa-
dy przestrzegania w praktyce.

Zach´cam do lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Jesienne serce

milknà ptaki
powyginane ga∏´zie
myÊli ko∏yszà

jesieƒ
zasnuwa dooko∏a

babim latem
ciszà

Z Tomiku wierszy 
Bronis∏awy Sibigi

„Skrzyd∏a”
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Wybory Samorządowe

Katarzyna Kocyba-Matyja
lat 40
Miejsce urodzenia i zamieszkania: Ruda Śląska
Wykształcenie: doktor nauk medycznych, mgr pielęgniarstwa, absolwentka studiów podyplomowych o kierunku
Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia.
Zatrudnienie: pielęgniarka koordynująca poradni i pracowni przyszpitalnych NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Ślą-

skiej Sp. z o.o. Z tym szpitalem związana od początku swojej drogi zawodowej, czyli od 20 lat.
Pani Katarzyna Kocyba-Matyja jest kandydatką na radną do Rady Miasta Ruda Śląska ze Związku Górnośląskiego – Rodzina Rudzka.
Okręg wyborczy Ruda Śląska-Godula, Godula, Chebzie, Ruda.

Pragnę pracować na rzecz środowiska medycznego ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek i położnych. Głównym 
celem w tym zakresie będzie ochrona stanowisk pracy, oraz działania mające na celu zagwarantowanie najbezpieczniejszych
i najkorzystniejszych form zatrudnienia. Uważam, iż w sytuacji tak niepewnej w służbie zdrowia muszą znaleźć się osoby, które
skutecznie ustabilizują naszą sytuację zawodową. Chciałabym również zwiększyć komfort życia osób w wieku podeszłym po-
przez stworzenie placówek mających na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku: polepszenie ich spraw-
ności intelektualnej, manualnej i ruchowej, przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia osamotnienia. Dla osób w najcięższym
stanie zdrowia, wymagającym całodobowej opieki pielęgniarskiej utworzenie placówki o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym. Dla
młodych rodzin z małymi dziećmi stworzenie miejsc dogodnego wypoczynku: więcej komfortowych placów zabaw oraz wypo-
sażonych, całodziennych sal dla maluchów.
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego proszę o Twój głos.
Jestem przekonana, iż moja wiedza, dotychczasowe doświadczenie oraz nabyte umiejętności pomogą mi w osiągnięciu zamie-
rzonych celów i sprawią, że trudy życia codziennego będą łatwiejsze dla Ciebie i Twoich Bliskich.

Z wyrazami szacunku 
Katarzyna Kocyba-Matyja

Jolanta Kost
Pani Jolanta Kost lat 44, jest kandydatką na radną do Rady Miasta w Łaziskach Górnych z ramienia „Forum Samo-
rządowego Razem Dla Przyszłości”.
Bezpartyjna.
Mąż, dwoje dzieci, trzech wnuków.
Pani Jolanta Kost jest z zawodu Pielęgniarką Dyplomowaną, w zawodzie pracuje od 1987 roku. Przez 19 lat praco-

wała jako Instrumentariuszka w Szpitalu w Mikołowie. Od 2006 roku do chwili obecnej pracuje jako Pielęgniarka Endoskopowa w Pra-
cowni Bronchofiberoskopii w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.
Hasło Wyborcze: „Zdrowe dzieci – zdrowe społeczeństwo w przyszłości”
Program Wyborczy:
• dofinansowanie szczepień ochronnych dzieci, niefinansowanych z ramienia NFZ,
• pomoc w organizacji placówek opiekujących się dziećmi od 0-3 lat rodziców pracujących,
• objęcie jak największej liczby mieszkańców badaniami profilaktycznymi,
• spotkania z kompetentnymi przedstawicielami Opieki Zdrowotnej w ramach profilaktyki prozdrowotnej,
• łamanie barier dla niepełnosprawnych,
• uzyskiwanie funduszy unijnych na rzecz ochrony środowiska terenów uprzemysłowionych,
• kontynuacja rozpoczętych inwestycji na rzecz miasta Łaziska Górne.

Szanowne kole˝anki i koledzy,
pragniemy zaprezentowaç Wam pierwsze kandydatki na Radne. To bardzo wa˝ne dla ca∏ego naszego Êrodowiska, 
by w Radach zasiada∏y piel´gniarki i po∏o˝ne. Ze wzgl´du na og∏oszony juz czas wyborów przypadajàcy na miesiàc
listopad kolejne kandydatki zaprezentujemy w listopadowym numerze. Liczàc na naszà zawodowà solidarnoÊç 
prosz´ o zapoznanie si´ z programem wyborczym i glosowanie na nasze kole˝anki. A naszym kandydatkom serdecz-
nie dzi´kuje za start w wyborach i ˝ycz´ sukcesu!!!

Oczekujàc na kolejne piel´gniarki i po∏o˝ne startujàce w wyborach serdecznie pozdrawiam
Mariola Bartusek

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

Kandydatki na radne w wyborach samorządowych
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach 
w dniu 25 sierpnia 2010 roku 

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek i listy członków OIPiP
w Katowicach,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach,

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

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania pożyczki dla odpłatnie stu-

diującej pielęgniarki,
• spłaty zaległych składek członkowskich.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 8 września 2010 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w dniu 28 lipca 2010 r.,

25 sierpnia
7-8 września
7 września
7 września
8 września
9 września

10 września

13 września

14 września

14 września

15 września

15 września

16 września

1 października

4 października

5-6 paździenika

12 października
12 października
13 października

13 października

18 października
21 października

22 października

26 października
27 października
30 października

Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, podczas którego podjęto 8 uchwał.
Odbyły się spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na którym podjęto 21 uchwał.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
W Raciborzu odbyła się Sesja Naukowa „Dzieje Medycyny i Farmacji na Śląsku”, której współorganizato-
rem była OIPiP w Katowicach. W Sesji udział wzięli: Przewodnicząca Mariola Bartusek, Sekretarz Bartosz
Szczudłowski, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki przy ORPiP w Katowicach Hanna Paszko.
W Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju odbyło się spo-
tkanie z pielęgniarkami poświęcone odpowiedzialności i etyce zawodowej pielęgniarek. Spotkanie popro-
wadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki – Hanna Paszko.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego. Na spotkanie została zaproszona Prze-
wodnicząca Komisji Kształcenia Pani dr Grażyna Franek.
Członek ORPiP Pani Jadwiga Kazus uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala im. prof. Emi-
la Michałowskiego w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej.
Odbyła się VII Konferencja szkoleniowo-naukowa „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu me-
dycznego” pod hasłem przewodnim Jakość i wszystko dla zdrowia, zorganizowana przez Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarskie Zarząd Oddziału oraz Koło Terenowe i SP SK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach.
Udział w konferencji wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś oraz Sekretarz Bartosz
Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.

III Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w programie
„Szpital bez bólu” w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa. Dom Lekarza w Katowicach.
IV Konferencja „Śląska jesień jakości w medycynie”. Dom lekarza w Katowicach.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP, 5 października godzina 1000 i 1200, 
6 października godzina 1000.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Konferencja Naukowa „Jak pokochać starość? – nauka i praktyka wobec starzenia się i starości”. Sala Se-
syjna im. A. M. Piwowara, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza.
II Jesienna Konferencja „Pielęgniarka w kardiologii”. Hotel Qubus Katowice.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dziecko chore na cukrzycę w oddziałach pediatrycznych i neonato-
logicznych”. „Quality Hotel System” Katowice.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.

Kalendarium planowanych wydarzeń na październik 2010 r.

Kalendarium 20.08.2010 r. – 19.09.2010 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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I. Zasady podawania leków przez pielę-
gniarki w warunkach lecznictwa stacjo-
narnego.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumen-
tacji medycznej w zakładach opieki zdro-
wotnej, Art. 13. p.4 wpisy w kartach zle-
ceń lekarskich są dokonywane i podpisy-
wane przez lekarza prowadzącego lub le-
karza sprawującego opiekę nad pacjen-
tem. Osoba wykonująca zlecenie doko-
nuje adnotacji o wykonaniu zlecenia
i opatruje ją podpisem.
Pielęgniarka zgodnie z wymienionym za-
pisem, leki podaje tylko i wyłącznie na pi-
semne zlecenie lekarza, wyłączając sytu-
acje ratujące życie.

2. Ustawa z dnia 5 lipca o zawodach pie-
lęgniarki i położnej, Art. 22 p.1, pielę-
gniarka zobowiązana jest do wykony-
wania zleceń lekarskich odnotowa-

nych w dokumentacji medycznej (nie
dotyczy zleceń wykonywanych pod-
czas zabiegów ratujących życie).

3. W sytuacji posiadania w oddziale za-
miennika, lekarz powinien dokonać
wpisu odstawienia leku i wpisać wła-
ściwy zamiennik.

4. W sytuacji podania leku, do którego
jest uprawniona pielęgniarka (rozpo-
rządzenie o czynnościach samodziel-
nych) ma prawo podać zamiennik, do-
konując adnotacji w dokumentacji
medycznej.

5. Podsumowanie: Zadaniem Kierownic-
twa zakładu opieki zdrowotnej jest
określenie leków dostępnych standar-
dowo, zamienników i zasad ich stoso-
wania. Lekarze i pielęgniarki powinni
uczestniczyć w regularnych szkole-
niach dotyczących stosowania leków,
a zespół ds. farmakoterapii dokony-
wać okresowej oceny stosowanej
w szpitalu terapii lekami.

II. Informowanie pacjentów na temat po-
dawanych leków 
1. Każdy chory przebywający w szpitalu

ma prawo uzyskać w pełni zrozumiałe
informacje o postępowaniu medycz-
nym. Pielęgniarka wykonując zlecenie
lekarskie ma prawo poinformować
i odpowiedzieć na zadane pytania
i wątpliwości pacjenta o rodzaju poda-
wanego leku, dawce i sposobie dzia-
łania, ma prawo do zwrócenia uwagi
pacjenta na ewentualne mogące wy-
stąpić skutki uboczne związane z dzia-
łaniem leków w zakresie koniecznym
do sprawowania opieki pielęgnacyj-
nej, pamiętając iż pielęgniarka wyko-
nuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną, zasadami etyki zawodowej
oraz ze szczególną starannością.

Grażyna Kruk-Kupiec
Konsultant Krajowy 

w Dziedzinie Pielęgniarstwa

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
w sprawie podawania leków przez pielęgniarki w warunkach lecznictwa stacjonarnego

Przeczyt@j w internecie
• Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia i Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca stanowisk podjętych na posiedzeniu

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ...więcej www.izbapiel.org.pl, 2010-09-01 13:27:36
• Informacja w sprawie braku konieczności odbycia przez pielęgniarkę zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej przy udzielaniu

świadczeń zdrowotnych w zakresie pierwszej pomocy medycznej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa w ochro-
nie zdrowia pracujących ...więcej www.izbapiel.org.pl, 2010-07-21 15:33:41

• Jakich informacji o uczniu można udzielić dyrektorowi szkoły? ...więcej www.izbapiel.org.pl, 2010-07-21 15:30:43
• Komunikat dotyczący zdawalności na egzaminach państwowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa 

…więcej www.mz.gov.pl, 20-09-2010

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 11
sierpnia 2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 25
sierpnia 2010 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek i listy członków OIPiP
w Katowicach,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach,

• wydania duplikatu zaświadczenia o pra-
wie wykonywania zawodu pielęgniarki,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu położnej oraz wpisu do rejestru
położnych i listy członków OIPiP w Ka-
towicach,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych,

• zmiany wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych,

• zmiany wpisu w rejestrze grupowych
praktyk pielęgniarek i położnych,

• wytypowania przedstawicieli do skła-
dów komisji konkursowych,

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

dyplomowego,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-

go”,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• udzielenia pomocy finansowej z fundu-

szu charytatywnego,
• przyznania pożyczek dla odpłatnie stu-

diujących pielęgniarek,
• udzielenia pożyczki na rozpoczęcie

i rozwój działalności gospodarczej
związanej z wykonywaniem zawodu
pielęgniarki.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
W zwiàzku z ukazaniem si´ na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia projektu ustawy o dzia∏alnoÊci lecz-
niczej, który jest wysoce niekorzystny dla systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiamy 
Stanowisko Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach podj´te w dniu 25 wrzeÊnia 2010 r. oraz 
Stanowisko Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych podj´te w dniu 15 wrzeÊnia 2010 r.

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 25 września 2010 roku w sprawie odrzucenia projektu ustawy o działalności leczniczej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, po zapoznaniu się z projektem ustawy o działalności leczniczej, wy-
raża stanowczy sprzeciw wobec przedmiotowego projektu ustawy i wnosi o jego odrzucenie w całości. 

Przedmiotowy projekt ustawy jest wysoce szkodliwy dla systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli wejdzie w ży-
cie, poczyni szkody niedające się już naprawić. Projekt ustawy zawiera szereg błędów zarówno merytorycznych, jak i logicznych
(np. utożsamianie pielęgniarki z położną). Ponadto, niedopuszczalnym jest uniemożliwienie samorządowi pielęgniarek i położnych
sprawowania merytorycznego nadzoru nad indywidualnymi praktykami pielęgniarek, położnych, indywidualnymi praktykami specja-
listycznych pielęgniarek, położnych oraz grupowymi praktykami pielęgniarek, położnych, poprzez przekazanie powyższych reje-
strów, wojewodom. 

Sekretarz Przewodnicząca
Bartosz Szczudłowski Mariola Bartusek

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych po zapoznaniu się z treścią

projektu ustawy o działalności leczniczej,
zmieniającej m.in. ustawę z dnia 5 lipca
1996 roku o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej wyraża stanowczy protest przeciw-
ko zawartym w niej uregulowaniom, go-
dzącym w podstawy samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
nie daje przyzwolenia na odbieranie sa-
morządowi zawodowemu prawa do pro-
wadzenia rejestru indywidualnych i gru-
powych praktyk pielęgniarek i położ-
nych, czuwania nad jego aktualizacją
i przestrzeganiem przepisów prawa.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
wskazuje, że samorządy zawodowe
w obecnym kształcie były jedna ze zdo-
byczy wolności, a dla jego członków są
gwarantem ochrony zawodu w szeroko
pojętym tego słowa znaczeniu. 
Uzasadnienie:
Art. 104 ust. 1 projektu ustawy o działal-
ności leczniczej przewiduje, iż organem
prowadzącym rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (m.in. pielę-
gniarek i położnych) jest wojewoda właści-
wy do siedziby albo miejsca zamieszkania
podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą. W konsekwencji wykreślono zapisy
art. 24a - 25b oraz art. 25 d – 27, 27b –
30a obecnie obowiązującej ustawy z dnia

5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (tj. Dz.U. z 2009 r. , Nr 57 poz.
602 ze zm.). Tym samym okręgowe rady
pielęgniarek i położnych zostały całkowi-
cie pozbawione przysługującego im
uprawnienia do prowadzenia rejestru indy-
widualnych, specjalistycznych i grupo-
wych praktyk pielęgniarek i położnych
oraz do kontroli prawidłowości prowadze-
nia powyższych praktyk przez pielęgniarki
i położne, nadzoru nad działalnością regu-
lowaną pielęgniarek i położnych. 
W uzasadnieniu powyższego projektu
ustawy projektodawca wskazuje jedynie,
iż celem wprowadzenia powyższych
zmian jest stworzenie publicznego, jawne-
go jednolitego rejestru, co przyczyni się
do wzmocnienia praw pacjenta, przez za-
pewnienie szerszego i łatwiejszego dostę-
pu do informacji o wszystkich podmiotach
prowadzących działalność leczniczą. Po-
wyższe lakoniczne uzasadnienie nie może
w opinii NRPiP stanowić wyłącznej pod-
stawy wprowadzenia tak daleko idącej
centralistycznej, systemowej zmiany za-
sad rejestracji i prowadzenia działalności
regulowanej pielęgniarek i położnych.
Należy wyraźnie wskazać, iż powyższe
uprawnienia okręgowych rad pielęgniarek
i położnych są zagwarantowane nie tylko
w aktualnie obowiązującej ustawie o zawo-
dach pielęgniarki i położnej, lecz również
w skierowanym do pierwszego czytania

w Sejmie RP rządowym projekcie ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej. Powyż-
sze działania należy więc uznać za kuriozal-
ne z uwagi na brak elementarnych zasad
logiki i konsekwencji projektodawców.
Zgodnie z art. 17 ust.1 Konstytucji RP sa-
morządy zawodowe reprezentują osoby
wykonujące zawody zaufania publicznego
i sprawują pieczę nad należytym wykony-
waniem tych zawodów w granicach intere-
su publicznego i dla jego ochrony. W opi-
nii NRPiP powyższe regulacje zawarte
w projekcie ustawy o działalności leczni-
czej pozbawiające samorząd zawodowy
pielęgniarek i położnych prawa do prowa-
dzenia rejestrów działalności regulowanej
i nadzoru nad działalnością regulowaną
pielęgniarek i położnych są niezgodne
z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż realnie
wyłączają prawo samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych do sprawowania
pieczy nad należytym wykonywaniem za-
wodu pielęgniarki i zawodu położnej.
W związku z powyższym NRPiP stanow-
czo domaga się utrzymania dotychczas
obowiązujących regulacji w powyższym
zakresie i odrzucenia propozycji przed-
stawionych w projekcie ustawy o działal-
ności leczniczej.

Prezes NRPiP
Elżbieta Buczkowska

Sekretarz 
Tomasz Niewiadomski

Stanowisko Nr 51 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 
odrzucenia niekorzystnych dla samorządu pielęgniarek i położnych zmian w projekcie ustawy o działalności leczniczej
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§
Alicja Haczkowska ● Radca prawny

DolnoÊlàska Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych we Wroc∏awiu

Wroc∏aw dnia 07.04.2010 r.

Potrzeba wyjaÊnienia powy˝szego zagad-

nienia powsta∏a na tle nast´pujàcego sta-

nu faktycznego:

Funkcjonariusz Stacji Sanitarno-Epide-

miologicznej na∏o˝y∏ mandat karny na piel´-

gniark´ zatrudnionà w zak∏adzie opieki

zdrowotnej. Jako kwalifikacj´ prawnà wy-

kroczenia wskazano cyt: „za pope∏nienie wy-

kroczenia polegajàcego, ˝e na Oddziale jest

z∏y stan sanitarny”. Przede wszystkim nale˝y

wyjaÊniç, ˝e mandat karny nak∏adany mo˝e

byç przez uprawnionego funkcjonariusza

w trybie i na zasadach wynikajàcych z prze-

pisów kodeksu post´powania w sprawach

o wykroczeniach (zwanego dalej kpw)

w przypadku gdy:

1) schwytano sprawc´ wykroczenia na gorà-

cym uczynku lub bezpoÊrednio po pope∏-

nieniu wykroczenia,

2) funkcjonariusz stwierdzi pope∏nienie wy-

kroczenia naocznie pod nieobecnoÊç

sprawcy albo za pomocà urzàdzenia po-

miarowego lub kontrolnego, a nie zacho-

dzi wàtpliwoÊç co do osoby sprawcy czy-

nu,

– w tym tak˝e, w razie potrzeby, po przepro-

wadzeniu w niezb´dnym zakresie czynno-

Êci wyjaÊniajàcych, podj´tych niezw∏ocznie

po ujawnieniu wykroczenia.

Na∏o˝enie grzywny w drodze mandatu

karnego nie mo˝e nastàpiç po up∏ywie 14

dni od daty ujawnienia czynu w wypadku,

o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypad-

ku, o którym mowa w pkt 2.

Mandat karny na∏o˝yç mo˝na na sprawc´

wykroczenia. JeÊli chodzi o piel´gniark´

i po∏o˝nà zatrudnionà w zak∏adzie opieki

zdrowotnej mo˝e byç na∏o˝ony mandat kar-

ny o ile mo˝na jej zarzuciç pope∏nienie wy-

kroczenia.

W przedmiotowej sprawie funkcjona-

riusz nak∏adajàc mandat, nie poda∏ ˝adnej

kwalifikacji prawnej pope∏nionego wykro-

czenia, bo stwierdzenie z∏y stan sanitarny na

oddziale nie stanowi o kwalifikacji prawnej

czynu.

Dlatego przed przyj´ciem mandatu, oso-

ba winna domagaç si´ od funkcjonariusza

przedstawienia na druku mandatu konkret-

nego przepisu stanowiàcego o pope∏nionym

przez nià wykroczeniu.

Osoba, wobec której funkcjonariusz za-

mierza na∏o˝yç kar´ grzywny w drodze man-

datu mo˝e odmówiç przyj´cia mandatu (art.

99 kpw) wówczas organ, którego funkcjo-

nariusz na∏o˝y∏ grzywn´, wyst´puje do sàdu

z wnioskiem o ukaranie.

Ponadto, prawomocny mandat karny

mo˝e zostaç uchylony, je˝eli grzywn´ na∏o-

˝ono za czyn nieb´dàcy czynem zabronio-

nym jako wykroczenie (art. 101 kpw).

W takim przypadku ukarany winien w ter-

minie 7 dni od dnia uprawomocnienia si´

mandatu z∏o˝yç do Sàdu wniosek o jego

uchylenie. Sàd, uchylajàc mandat karny na-

kazuje si´ podmiotowi, na rachunek, które-

go pobrano grzywn´, zwrot uiszczonej

kwoty.

Mandat karny uprawomocnia si´ z chwi-

là uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi

wystawiajàcemu mandat.

W przedmiotowej sprawie zasadnoÊç na-

∏o˝enia na piel´gniark´ mandatu nale˝y roz-

patrywaç w Êwietle nie tylko przepisów ko-

deksu post´powania w sprawach o wykro-

czeniach (gdy˝ kodeks ten ustala jedynie

procedur´ post´powania w sprawach o wy-

kroczenia ), ale równie˝ z uwzgl´dnieniem

przepisów prawa materialnego okreÊlajà-

cych czyny stanowiàce wykroczenia. W tym

przypadku b´dà to prawdopodobnie (pisz´

prawdopodobnie, gdy˝ funkcjonariusz na-

k∏adajàcy mandat nie wskaza∏ ˝adnej pod-

stawy prawnej stanowiàcej o pope∏nieniu

przez piel´gniark´ wykroczenia) przepisy

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-

ganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób za-

kaênych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 ,

poz. 1570 z poên. zm.). Ustawa ta,

a w szczególnoÊci w rozdziale 3 i 5 okreÊla

obowiàzki m.in. kierownika zak∏adu opieki

zdrowotnej oraz osób udzielajàcych Êwiad-

czeƒ zdrowotnych w zakresie podejmowa-

nia dzia∏aƒ zapobiegajàcych szerzeniu si´

zaka˝eƒ i chorób zakaênych oraz w zakresie

utrzymania nieruchomoÊci (w tym po-

mieszczeƒ) w nale˝ytym stanie sanitarno-

epidemiologicznym.

Ponadto w art. 50-53 cytowana ustawa

okreÊla czyny stanowiàce wykroczenia oraz

sankcje za ich pope∏nienie. Je˝eli piel´gniar-

ka, wobec której na∏o˝ono grzywn´ w dro-

dze mandatu karnego by∏a odpowiedzialna

s∏u˝bowo za wykonywanie obowiàzków, co

do których z powodu ich niewykonania

ustawa nak∏ada sankcj´ grzywny, wówczas

nale˝y uznaç i˝ mandat zosta∏ na∏o˝ony pra-

wid∏owo. Przy czym nale˝y pami´taç, ˝e na-

∏o˝enie przez kierownika zak∏adu na pra-

cownika tych obowiàzków winno byç wy-

raêne, najlepiej w formie podpisanego za-

równo przez pracodawc´ i pracownika za-

kresu obowiàzków.

Nie mo˝e byç natomiast karana osoba,

której nie powierzono w/w obowiàzków.

W sytuacji kiedy osoba, wobec której funk-

cjonariusz zamierza na∏o˝yç mandat karny

ma wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci jego wysta-

wienia mo˝e odmówiç przyj´cia mandatu

lub po jego przyj´ciu z∏o˝yç w terminie 7 dni

wniosek do Sàdu o uchylenie mandatu.

Wówczas Sàd podejmie kontrol´ prawid∏o-

woÊci i zasadnoÊci na∏o˝enia mandatu na da-

nà osob´.

Poni˝ej przedstawiam wyciàg z rozdzia∏u

9 pt. „Przepisy karne” ustawy z dnia 5 grud-

nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi.

Art. 50. Kto:
1) wbrew obowiàzkowi, o którym mowa

w art. 16 ust. 1, nie wdra˝a lub nie stosu-

je procedur zapewniajàcych ochron´

przed zaka˝eniami oraz chorobami zakaê-

nymi,

2) wbrew obowiàzkom, o których mowa

w art. 22 ust. 1 i 2, nie przestrzega wy-

magaƒ higieniczno-sanitarnych,

Stanowisko prawne dotyczy: 
nakładania mandatu karnego na pielęgniarkę/położną 
zatrudnioną w zakładzie opieki zdrowotnej
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3) wbrew obowiàzkowi przeciwdzia∏ania

szerzeniu si´ zaka˝eƒ szpitalnych, nie po-

dejmuje dzia∏aƒ okreÊlonych w art.14 ust.

1 i 2 – podlega karze grzywny.

Art. 51. Kto:
1) nie b´dàc uprawnionym, przeprowadza

szczepienia ochronne,

2) wbrew obowiàzkowi prowadzenia doku-

mentacji medycznej dotyczàcej szczepieƒ

ochronnych, nie dokonuje wpisu szcze-

pienia, nie wystawia zaÊwiadczenia o wy-

konaniu szczepienia lub nie prowadzi do-

kumentacji medycznej w tym zakresie lub

prowadzi jà nierzetelnie,

3) wbrew obowiàzkowi nie zawiadamia pa-

cjenta lub osoby sprawujàcej prawnà pie-

cz´ nad osobà ma∏oletnià lub bezradnà al-

bo opiekuna faktycznego w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopa-

da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni-

ku Praw Pacjenta, o obowiàzku poddania

si´ obowiàzkowym szczepieniom ochron-

nym lub nie informuje o ochronnych

szczepieniach zalecanych – podlega karze

grzywny.

Art. 52. Kto:
1) wbrew obowiàzkowi nie poucza pacjen-

ta, osoby sprawujàcej prawnà piecz´

nad osobà ma∏oletnià lub bezradnà albo

opiekuna faktycznego w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listo-

pada 2008 r. o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta, o Êrodkach

ostro˝noÊci zapobiegajàcych przeniesie-

niu zaka˝enia na inne osoby lub

o ewentualnym obowiàzku wynikajà-

cym z art. 6,

2) wbrew obowiàzkowi nie informuje zaka-

˝onego o koniecznoÊci zg∏oszenia si´ do

lekarza jego partnera lub partnerów sek-

sualnych,

3) wbrew obowiàzkowi, o którym mowa

w art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 1-3 i art. 29

ust. 1, nie dokonuje zg∏oszenia wystàpie-

nia niepo˝àdanego odczynu poszczepien-

nego, podejrzenia o zaka˝enie i zachoro-

wanie na chorob´ zakaênà, dodatniego

wyniku badania w kierunku zaka˝eƒ i za-

chorowaƒ, okreÊlonych na podstawie art.

3 ust.1 i 2, zaka˝enia i zachorowania lub

zgonu na chorob´ zakaênà oraz przes∏a-

nia do weryfikacji dodatnich wyników

tych badaƒ – podlega karze grzywny.

Przedruk za zgodà autorki z Niezale˝nego Miesi´cz-

nika Piel´gniarek i Po∏o˝nych Okr´gu Wroc∏awskie-

go i Legnickiego „W cieniu czepka” Numer 6 (224)

czerwiec 2010.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
planuje organizację kursów:

Dział Kształcenia Podyplomowego zachęca do składania zgłoszeń na kurs:
1. Pielęgniarstwo pediatryczne – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo psychiatryczne – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo operacyjne – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych 
5. Pielęgniarstwo epidemiologiczne – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
6. Wykonanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego – kurs specjalistyczny dla pielę-

gniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
7. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
8. Wykonanie badania spirometrycznego - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
9. Wykonywanie i ocena testów skórnych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

10. Aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
11. Umiejętności prospołeczne, jako czynnik przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu - kurs dokształcający dla pielęgniarek

i położnych
12. Ochrona zdrowia na stanowisku pracy - promieniowanie - kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych
13. Poradnia laktacyjna – kurs dokształcający dla położnych
14. Szkoła rodzenia – kurs dokształcający dla położnych
15. Prowadzenie porodu w wodzie – kurs dokształcający dla położnych
16. Instrumentowanie do cięcia cesarskiego – kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych

Wszystkie kursy są nieodpłatne dla pielęgniarek i położnych, które regularnie odprowadzają składki członkowskie na rzecz OIPiP
w Katowicach. Istnieje możliwość korzystania raz w roku z kursu lub refundacji kosztów kształcenia (w przypadku specjalizacji – raz
na dwa lata).
Kwalifikacja odbywa się według kolejności napływu zgłoszenia.
Do wniosku zgłoszeniowego konieczny jest załącznik – kserokopia prawa wykonywania zawodu!
Uruchomienie w/w szkoleń jest uzależnione od liczby przysłanych wniosków!!!

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego
Marzena Łoboda
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Choroba jest istotnym doÊwiadczeniem

w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka. To ona

kreuje z∏e emocje, niezale˝nie od wieku, p∏ci

i ÊwiadomoÊci spo∏ecznej pacjenta. Jest naj-

cz´Êciej przyczynà l´ku, osamotnienia, po-

czucia niepewnoÊci, zagro˝enia czy destabili-

zacji spo∏ecznej. Chory borykajàcy si´ z w∏a-

snym cierpieniem pragnie realizowaç swoje

wszystkie potrzeby wynikajàce z problemów

zdrowotnych, zarówno w sferze fizycznej,

emocjonalnej, jak i spo∏ecznej. Warto zwró-

ciç uwag´ na fakt, ˝e wspó∏czesny pacjent

ma doÊç wysokà ÊwiadomoÊç i wiedz´ na te-

mat w∏asnej choroby, zdaje sobie spraw´,

czego mo˝e oczekiwaç od zespo∏u leczàcego

i piel´gnujàcego, ma swoje okreÊlone prefe-

rencje. Ogólnie rozwa˝ajàc potrzeby cz∏o-

wieka warto odnieÊç si´ do teorii Abrahama

Maslowa, który stworzy∏ tzw. Hierarchi´ po-

trzeb. Teoria ta zak∏ada, ˝e potrzeby ludzkie

mo˝na ujàç w pi´ciu kategoriach oraz sklasy-

fikowaç wg hierarchii wa˝noÊci.

Ryc. Hierarchia potrzeb Maslowa

èród∏o: Ricky W. Griffin 

„Podstawy zarzàdzania organizacjami”.

PWN 1998, s. 461.

Podstawà piramidy Maslowa sà elemen-

tarne potrzeby fizjologiczne, takie jak: po-

trzeba powietrza, od˝ywiania, wydalania,

potrzeby p∏ci. Te potrzeby w pierwszej kolej-

noÊci muszà zostaç zaspokojone, ˝eby kolej-

no realizowaç inne tj. bezpieczeƒstwa i stabi-

lizacji (braku l´ku i zagro˝enia), przyjaêni

i przynale˝noÊci spo∏ecznej (mi∏oÊci, kontak-

tu z innymi), a˝ do potrzeb wy˝szych: statu-

su spo∏ecznego i szacunku (uznania dla sa-

mego siebie oraz doznania szacunku ze stro-

ny innych). Najwy˝szy punkt piramidy to

potrzeby samorealizacji i osiàgni´ç. Maslow

dowodzi, ˝e dominujàce sà potrzeby fizjolo-

giczne i bezpieczeƒstwa i te potrzeby nale˝y

w pierwszej kolejnoÊci realizowaç. 

Jak pisa∏a Vernon (1969) „wymienione

potrzeby wykszta∏cajà si´ z poziomu podsta-

wowego w miar´ rozwoju dziecka, potrzeby

fizyczne powstajà poni˝ej poziomu Êwiado-

moÊci tak d∏ugo, jak d∏ugo sà w∏aÊciwie za-

spakajane. Wszystkie wy˝sze potrzeby wy-

st´pujà tylko wtedy, kiedy zostajà zaspokojo-

ne potrzeby ni˝szych poziomów. Jednak

w stanach niezaspokojenia tych potrzeb wy-

suwajà si´ one przed inne i okreÊlajà zacho-

wanie danej osoby. Potrzeby dominujàce sta-

jà si´ coraz bardziej dominujàce, poch∏ania-

jàc coraz wi´cej uwagi” [1].

Zadaniem wspó∏czesnej opieki medycz-

nej jest fachowe rozpoznanie oraz sukcesyw-

ne zaspokajanie potrzeb pacjentów. Dobrze

wyszkolony i doÊwiadczony personel me-

dyczny potrafi tak skutecznie wspó∏praco-

waç z chorym, ˝e w ca∏ym procesie terapii

jasno sà zdiagnozowane i profesjonalnie za-

spokajane potrzeby pacjenta. Mi´dzy innym

diagnoza piel´gniarska s∏u˝y ustaleniu hie-

rarchii potrzeb cz∏owieka w danej jednostce

chorobowej. Im rzetelniej realizowane sà

potrzeby chorego, tym wy˝sza jest satysfak-

cja pacjenta z otrzymanych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych oraz lepsze sà efekty terapeutyczne.

W placówkach medycznych, gdzie prowa-

dzona jest polityka jakoÊci, realizacja oczeki-

waƒ pacjentów, ich potrzeb, jest na wy˝szym

poziomie, ni˝ w jednostkach, gdzie polityka

projakoÊciowa nie zosta∏a jeszcze wdro˝ona. 

Z praktyki i obserwacji wynika, ˝e chorzy
hospitalizowani zg∏aszajà nast´pujàce po-
trzeby: 
• uwolnienia od bólu, snu, wypoczynku, hi-

gieny osobistej, w∏aÊciwego od˝ywienia

• bezpieczeƒstwa i troski, dobrego kontaktu

z rodzinà i z personelem medycznym

• poszanowania w∏asnej godnoÊci

• pozytywnych efektów leczenia.

Wcelu lepszego zaspokojenia potrzeb

chorych stworzono „Kart´ Praw Pa-

cjenta”, która w akredytowanych placów-

kach medycznych jest ogólnodost´pna. Ma-

jàc na uwadze satysfakcj´ chorego i pomyÊl-

noÊç leczenia, nale˝y zawsze pami´taç o pe∏-

nej realizacji potrzeb chorego.

Z pe∏nej realizacji potrzeb wynika satys-

fakcja pacjenta. Satysfakcja jest szeroko ro-

zumianym stanem ducha, na który sk∏adajà

si´ takie emocje, jak: zadowolenie, poczucie

zrozumienia przez otoczenie w∏asnych ocze-

kiwaƒ oraz wyobra˝eƒ i dà˝eƒ. Jest to od-

czucie komfortu psychicznego, pewna ra-

doÊç z otaczajàcego Êwiata czyli odbiera-

nych bodêców zewn´trznych. Ten stan

emocjonalny ma niewàtpliwie walory tera-

peutyczne, wzmaga u chorych poczucie

bezpieczeƒstwa i akceptacji, daje pewnoÊç,

˝e inni (lekarze i piel´gniarki) zabiegajàc

o dobro i spokój chorego, a czyniàc nale˝y-

cie swoje powinnoÊci, przyczyniajà si´ do

wspólnego sukcesu terapeutycznego. Istnie-

je okreÊlona zale˝noÊç mi´dzy potrzebami,

oczekiwaniami, a realizacjà potrzeb i satys-

fakcjà chorego z uzyskiwanych Êwiadczeƒ

medycznych.

Literatura podaje, ˝e potrzeba jest stanem

braku czegoÊ, co w zwiàzku ze strukturà

organizmu, jego indywidualnymi wymoga-

mi jest niezb´dne do utrzymania danej jed-

nostki przy ˝yciu i zdrowiu. Potrzeba gene-

ruje oczekiwanie, które jest stanem niepoko-

ju i nadziei. Chory oczekuje, ˝e potrzeb´ b´-

dzie mo˝na godnie zrealizowaç. Realizacja

potrzeby jest celowym, ukierunkowanym

dzia∏aniem, rozumianym jako sfinalizowanie

szeroko rozumianego pragnienia.

Literatura u autorki

Anna Ga∏ecka ● Mgr Zarzàdzania i Marketingu, Piel´gniarka 

Oddzia∏owa Oddzia∏u Nefrologii Doros∏ych w Samodzielnym Publicznym

Szpitalu Klinicznym Nr 1 SUM im. prof. S. Szyszko w Zabrzu

Potrzeby chorych i satysfakcja pacjentów 
z realizowanych oczekiwań

potrzeba samorealizacji

potrzeba szacunku

potrzeba przynależności

potrzeba bezpieczeństwa

potrzeby fizjologiczne
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WSzpitalu Zakonu Bonifratrów pod

wezwaniem Anio∏ów Stró˝ów w Ka-

towicach-Bogucicach, trzynastego sierpnia

bie˝àcego roku, odby∏o si´ uroczyste otwar-

cie kolejnego wyremontowanego oddzia∏u -

Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej. 

Mieszczà si´ w nim 22 ∏ó˝ka; sale cho-

rych sà trzyosobowe, ka˝da posiada pe∏ny

w´ze∏ sanitarny (z udogodnieniami dla osób

niepe∏nosprawnych). W oddziale znajduje

si´ wydzielona sala pooperacyjna, w której

pacjenci po zabiegu operacyjnym mogà czuç

si´ bezpiecznie, pod czujnym i troskliwym

okiem piel´gniarek. Wzmo˝onà opiek´ i ob-

serwacj´ tych chorych u∏atwia dost´p do

kardiomonitora z pulsoksymetrem oraz defi-

brylator. Precyzyjne do˝ylne dawkowanie le-

ków zapewniajà nowoczesne pompy infuzyj-

ne. Wygod´ pacjenta zapewniajà nowocze-

sne komfortowe ∏ó˝ka ubrane w nowà po-

Êciel o przyjemnych bia∏o – ̋ ó∏tych kolorach.

Oddzia∏ posiada nowoczesne urzàdzenie do

utylizacji jednorazowych kaczek i basenów –

macerator. Ma to ogromne znaczenie ze

wzgl´du na aspekt sanitarno-epidemiolo-

giczny, jak równie˝ u∏atwia codziennà prac´

piel´gniarek. 

Oddzia∏ Chirurgii Ogólnej pe∏ni ca∏odo-

bowy ostry dy˝ur dla miasta Katowic; przyj-

mowani sà pacjenci z ró˝nymi dolegliwoÊcia-

mi, niejednokrotnie wymagajàcymi natych-

miastowej interwencji chirurgicznej. Zabiegi

operacyjne sà wykonywane o ka˝dej porze

dnia i nocy, ze wzgl´du na dost´pnoÊç nowo-

czeÊnie wyposa˝onego Bloku Operacyjnego.

Wykonuje si´ wszystkie zabiegi wchodzàce

w zakres chirurgii ogólnej. Chirurdzy chwalà

wyposa˝enie bloku, gdy˝ nowoczesny, wy-

godny sprz´t s∏u˝y nie tylko lekarzowi, ale

przede wszystkim pacjentowi, bo skraca czas

operacji, umo˝liwia szybsze gojenie si´ ran. 

Po remoncie w oddziale rozpoczà∏ prac´

nowy zespó∏ lekarski – z ordynatorem dr n.

med. Janem Kabatem na czele. Zaprosi∏ on

do wspó∏pracy kolegów chirurgów z do-

Êwiadczeniem klinicznym zdobytym w Kli-

nice Chirurgii Przewodu Pokarmowego

w Katowicach Ligocie. W zespole jest rów-

nie˝ specjalistka od ˝ywienia pozajelitowe-

go; jest to dziedzina niedoceniana na wielu

oddzia∏ach chirurgicznych, lecz niezmiernie

wa˝na w szeroko poj´tej terapii pacjentów

po zabiegach operacyjnych, jak i pacjentów

z ostrym zapaleniem trzustki. Dr n. med. J.

Kabat jest specjalistà w zakresie endoskopii,

mo˝liwe sà, wi´c zabiegi diagnostyczne

i lecznicze wykonywane w pracowni endo-

skopowej.

W oddziale pracuje dziesi´ç piel´gniarek

z kilkunastoletnim sta˝em zawodowym, pod

kierunkiem mgr

Barbary Ho∏ubasz.

W tym roku kilka

piel´gniarek rozpo-

czyna pomostowe

studia licencjackie;

jest równie˝ du˝e

za in te re sowan ie

wÊród piel´gniarek

kursami kwalifika-

cyjnymi oraz specja-

lizacjà, zw∏aszcza

w dziedzinie piel´-

gniarstwa chirur-

gicznego. Zespó∏

piel´gniarski oprócz

kompetencji i profesjonalizmu cechuje ser-

deczne i ciep∏e podejÊcie do pacjenta oraz

szeroko poj´ta empatia. 

Oddzia∏ mo˝e si´ pochwaliç bardzo do-

brymi opiniami pacjentów, którzy wpisujà

swoje spostrze˝enia w Ankietach Satysfakcji.

Oddzia∏ prowadzi praktyki szkoleniowe

dla piel´gniarek i lekarzy.

Dla lepszej organizacji pracy, sprawnego

zarzàdzania personelem, w naszym szpitalu

ustanowiona zosta∏a funkcja Piel´gniarki

Wiodàcej. Nadane zosta∏y jej uprawnienia

zarzàdcze, aby w godzinach popo∏udnio-

wych, na dy˝urach nocnych oraz weekendo-

wych mog∏y byç podejmowane decyzje

w sprawach nag∏ych (braki w lekach lub

sprz´cie, przesuni´cie personelu piel´gniar-

skiego z jednego oddzia∏u na drugi wymaga-

jàcy takiej potrzeby).

W szpitalu dzia∏a zespó∏ do spraw piel´-

gniarskiej dokumentacji medycznej. Jego za-

daniem jest modyfikacja istniejàcej doku-

mentacji, aby spe∏nia∏a ona wymagania for-

malno-prawne, ale by∏a przy tym jak naj-

mniej czasoch∏onna. Zdajemy sobie spraw´,

˝e dobrze wype∏niona dokumentacja jest od-

zwierciedleniem naszej codziennej ci´˝kiej

pracy, jak równie˝ stanowi wa˝ny argument

w coraz cz´stszych sprawach roszczenio-

wych dotyczàcych dzia∏aƒ piel´gniarskich. 

Mamy nadziej´, ˝e nowo otwarty Od-

dzia∏ Chirurgii Ogólnej, b´dzie dobrze funk-

cjonowa∏, rozwija∏ si´, b´dzie s∏u˝y∏ wszyst-

kim mieszkaƒcom Katowic; do∏o˝ymy sta-

raƒ, aby Êwiadczone przez nas us∏ugi me-

dyczne by∏y najwy˝szej jakoÊci. ■

Nowa jakość w otwartym Oddziale Chirurgii
Ogólnej

Barbara Ho∏ubasz ● Mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarka Oddzia∏owa 

Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów 

pw. Anio∏ów Stró˝ów w Katowicach
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▼

NZOZZespó∏ Medyczno-Opie-

kuƒczy Alicja Kluczna

powsta∏ 01.03.1997 roku z inicjatywy absol-

wentki Liceum Medycznego w Miko∏owie,

piel´gniarki dyplomowanej Alicji Klucznej.

Pomys∏ powo∏ania w∏asnej firmy by∏ konty-

nuacjà wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ w∏aÊci-

cielki w prowadzeniu Punktu Opieki nad

Chorym w domu PCK w Dàbrowie Górni-

czej. Trzydziestoletni sta˝ pracy na kierowni-

czym stanowisku, umiej´tnoÊci zarzàdcze

oraz znajomoÊç specyfiki opieki nad starszymi

osobami by∏y filarami nowo powsta∏ej firmy.

Na poczàtku dzia∏alnoÊci NZOZ nosi∏

nazw´: „Us∏ugi opiekuƒczo-gospodarcze

Alicja Kluczna”, zatrudnia∏ szeÊç opiekunek

i zajmowa∏ si´ opiekà nad starszymi osobami

przebywajàcymi w Êrodowiskach domo-

wych. Spo∏eczne zapotrzebowanie na opiek´

domowà oraz mo˝liwoÊç zawarcia umowy

na us∏ugi opiekuƒcze z Miejskim OÊrodkiem

Pomocy Spo∏ecznej w Dàbrowie Górniczej

spowodowa∏y rozwój firmy i wymusi∏y

w 2001 roku zmian´ nazwy na „NZOZ

Us∏ugi Piel´gnacyjne i Opiekuƒcze Alicja

Kluczna”. 2001 rok okaza∏ si´ prze∏omowym

dla dzia∏alnoÊci zak∏adu, poniewa˝ po raz

pierwszy Narodowy Fundusz Zdrowia roz-

poczà∏ kontraktowanie Êwiadczeƒ w ramach

Piel´gniarskiej Opieki D∏ugoterminowej

w warunkach domowych. Uzyskanie kon-

traktu na powy˝sze Êwiadczenia spowodo-

wa∏o wzrost liczebnoÊci fachowej kadry pie-

l´gniarskiej, która Êwiadczy∏a us∏ugi na tere-

nie miasta Dàbrowa Górnicza. Komplemen-

tarnoÊç wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug

(piel´gniarskie i opiekuƒcze) oraz wysoce

zindywidualizowane, dostosowane do po-

trzeb podopiecznych Êwiadczenia, sta∏y si´

atutem firmy i zapoczàtkowa∏y dynamiczny

rozwój placówki. W 2004 roku „NZOZ

Us∏ugi Piel´gniarskie i Opiekuƒcze Alicja

Kluczna” ze wzgl´du na swojà interdyscypli-

narnà dzia∏alnoÊç zmieni∏ nazw´ na „NZOZ

Zespó∏ Medyczno-Opiekuƒczy Alicja Klucz-

na. Starzenie si´ spo∏eczeƒstwa, dysfunkcja

opiekuƒcza rodziny oraz prognozy demogra-

ficzne przewidujàce wzrost liczebnoÊci osób

starszych, a tak˝e zwi´kszenie zapadalnoÊci

na choroby nowotworowe i przewlekle spo-

wodowa∏y gwa∏towny rozwój bran˝y us∏ug

opiekuƒczych i piel´gnacyjnych. Od stycznia

2005 roku NZOZ rozpoczà∏ udzielanie

Êwiadczeƒ w ramach kontraktu z NFZ w Po-

radni Medycyny Paliatywnej oraz Zespole

Domowej Opieki Paliatywnej nadal konty-

nuujàc us∏ugi w Piel´gniarskiej Opiece D∏u-

goterminowej i opiekujàc si´ podopiecznymi

Miejskich OÊrodków Pomocy Spo∏ecznej

w Dàbrowie Górniczej, B´dzinie i Psarach.

W zwiàzku z podpisaniem umowy na Êwiad-

czenie us∏ug dla podopiecznych MOPS

w Sosnowcu w pierwszym kwartale 2005 ro-

ku rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç zlokalizowa-

na w Sosnowcu nowa placówka NZOZ.

W 2007 roku NZOZ utworzy∏ nowà fili´

zlokalizowanà w Katowicach, gdzie od 1

stycznia na rzecz podopiecznych MOPS

w Katowicach realizuje us∏ugi opiekuƒcze,

specjalistyczne us∏ugi medyczne oraz us∏ugi

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Obecnie NZOZ zatrudnia i wspó∏pracuje z 3

lekarzami, 30 piel´gniarkami, 4 rehabilitan-

tami, psychologiem, pracownikiem socjal-

nym, kapelanem i 230 osobami posiadajàcy-

mi kwalifikacje opiekunów osób starszych

(terapeuci zaj´ciowi, opiekunowie osób star-

szych, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci,

opiekunki Êrodowiskowe). Obszar dzia∏alno-

Êci NZOZ obejmuje obszar aglomeracji Êlà-

sko-dàbrowskiej, na terenie, której pod po-

stacià ró˝nych form us∏ug zapewnia opiek´

oko∏o1000 osób. Dzia∏alnoÊç i funkcjonowa-

nie NZOZ nie by∏oby mo˝liwe bez misji za-

∏o˝ycielki firmy Alicji Klucznej, która w pro-

wadzonej dzia∏alnoÊci realizuje swoje m∏o-

dzieƒcze idee ch´ci niesienia pomocy. Przed-

Agnieszka Kluczna ● Lekarz medycyny, absolwentka MBA dla Kadry Medycznej

Akademii Leona Koêmiƒskiego w Warszawie, 

Manager NZOZ Zespó∏ Medyczno-Opiekuƒczy w Dàbrowie Górniczej

Misja: 
Zapewnienie naszym podopiecznym najwy˝szej jakoÊci kompleksowej opieki medycznej.

NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy 
Alicja Kluczna w Dąbrowie Górniczej 

Alicja Kluczna ● Piel´gniarka, absolwentka Zdrowia Publicznego 

Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej w Mys∏owicach, W∏aÊciciel NZOZ

Edyta Haba ● Piel´gniarka koordynujàca Zespo∏u Domowej Opieki 

Paliatywnej NZOZ Zespó∏ Medyczno-Opiekuƒczy Alicja Kluczna 
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▼ si´biorczoÊç, przebojowoÊç, zaanga˝owanie

i wk∏ad w∏asny w dzia∏alnoÊç prowadzonà

przez NZOZ zosta∏a zauwa˝ona nie tylko

przez lokalne Êrodowisko, ale równie˝ przez

Kapitu∏´ konkursu organizowanego przez

Avon, czego wyrazem by∏o otrzymanie

w 2000 roku przez Alicj´ Klucznà tytu∏u

„Kobiety przedsi´biorczej”. Codzienne funk-

cjonowanie NZOZ, czyli procesy wewn´trz-

ne i zewn´trzne (udzielanie Êwiadczeƒ) nie

by∏oby mo˝liwe bez nowoczesnego, spraw-

nego systemu zarzàdzania. Od 2001 roku

funkcj´ managera NZOZ pe∏ni lek. med.

Agnieszka Kluczna, absolwentka Âlàskiej

Akademii Medycznej w Katowicach, s∏u-

chaczka MBA dla Kadry Medycznej Akade-

mii Leona Koêmiƒskiego w Warszawie. Kre-

atywne zarzàdzanie firmà opiera si´ w jej

przypadku na wiedzy medycznej, którà

umiej´tnie ∏àczy z rzetelnà wiedzà menad˝er-

skà. W celu zapewnienia jak najwy˝szej jako-

Êci udzielanych us∏ug, personel NZOZ ak-

tywnie uczestniczy w organizowanych przez

firm´ szkoleniach wewn´trznych, sympo-

zjach i wyjazdach szkoleniowych. Wszystkie

zatrudnione w NZOZ piel´gniarki posiadajà

odpowiednie do zakresu udzielanych Êwiad-

czeƒ kursy kwalifikacyjne: Piel´gniarskiej

Opieki d∏ugoterminowej, Piel´gniarstwa

Ârodowiskowego, Piel´gniarskiej Opieki Pa-

liatywnej. Kadra NZOZ podzielona jest na

zespo∏y zadaniowe, które udzielajà Êwiadczeƒ

podopiecznym w Dàbrowie Górniczej, So-

snowcu, Psarach i Katowicach. Specyfika

pracy piel´gniarek w Êrodowiskach domo-

wych pacjentów wymaga wybitnych zdolno-

Êci interpersonalnych, umiej´tnoÊci samo-

dzielnego podejmowania decyzji oraz aser-

tywnoÊci, która obecnie staje si´ najbardziej

po˝àdanà cechà. Nasze dzia∏ania na rzecz

przeciwdzia∏ania zespo∏owi wypalenia zawo-

dowego polegajà na uczestnictwu w specjali-

stycznych szkoleniach oraz organizowaniu

spotkaƒ integracyjnych. Spotykamy si´

wspólnie z ca∏ym personelem na „Op∏atku

Wigilijnym” i na imprezach plenerowych od-

bywajàcych si´ jesienià. Obecnie w celu po-

twierdzenia jakoÊci udzielanych Êwiadczeƒ

NZOZ Zespó∏ Medyczno-Opiekuƒczy Ali-

cja Kluczna jest w trakcie uzyskiwania certy-

fikatu jakoÊci EN ISO 9001:2008.

NZOZ Zespó∏ Medyczo-Opiekuƒczy

udziela w ramach swojej dzia∏alnoÊci Êwiad-

czeƒ w ramach Poradni Medycyny Paliatyw-

nej i Zespo∏u Domowej Opieki Paliatywnej.

Zgodnie z obowiàzujàcymi na chwil´

obecnà zasadami udzielania Êwiadczeƒ spe∏-

nia wszystkie standardy niezb´dne dla pra-

wid∏owego funkcjonowania powy˝szych

us∏ug medycznych.

W ramach Opieki Paliatywno-Hospicyj-

nej udzielane sà Êwiadczenia gwarantowane

w schorzeniach: nowotwory, nast´pstwa

chorób zapalnych oÊrodkowego uk∏adu ner-

wowego, choroby wywo∏ane przez wirus

ludzki upoÊledzenia odpornoÊci (HIV), uk∏a-

dowe zaniki pierwotne zajmujàce OUN, kar-

diomiopatie, niewydolnoÊç oddechowa nie-

sklasyfikowana gdzie indziej, owrzodzenia

odle˝ynowe.

W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej: 
• Zatrudnionych jest dwóch lekarzy posia-

dajàcych specjalistyczne przeszkolenie

w ramach Medycyny Paliatywnej potwier-

dzone uzyskaniem odpowiedniej iloÊci

punktów edukacyjnych.

• Âwiadczeƒ piel´gniarskich udziela piel´-

gniarka koordynujàca Edyta Haba, która

jest absolwentkà odbywajàcego si´ po raz

pierwszy w 2010 roku, na terenie woje-

wództwa Êlàskiego, Kursu kwalifikacyjne-

go z Opieki Paliatywnej.

• Zatrudniony jest psycholog, do którego

zadaƒ nale˝y wspó∏praca z lekarzem i pie-

l´gniarkà oraz udzielanie wsparcia pacjen-

tom i jego rodzinie.

W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej

w godzinach otwarcia poradni udzielane sà

stacjonarne porady oraz realizowane sà rów-

nie˝ lekarsko-piel´gniarskie wizyty domowe.

Do Poradni Medycyny Paliatywnej przyj-

mowani sà pacjenci, którzy ze wzgl´du na

swojà chorob´ wymagajà udzielania Êwiad-

czeƒ nie cz´Êciej, ni˝ dwa razy w tygodniu.

Dla pacjentów b´dàcych w stanie termi-

nalnym przeznaczo-

ne sà Êwiadczenia

udzielane w ramach

Zespo∏u Domowej

Opieki Paliatywnej.

W sk∏ad zespo∏u

wchodzi lekarz po-

siadajàcy kwalifika-

cje okreÊlone

w Rozporzàdzeniu

Ministra Zdrowia

z dnia 29 sierpnia

2009 (1 lekarz na 30 pacjentów) i piel´-

gniarka posiadajàca kwalifikacje okreÊlone

w Rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia

29 sierpnia 2009 (1 etat przeliczeniowy na

15 pacjentów), psycholog i fizjoterapeuta.

Wizyty lekarskie odbywajà si´ nie mniej, ni˝

2 razy w miesiàcu, opieka piel´gniarska

udzielana jest nie rzadziej, ni˝ dwa razy w ty-

godniu, wizyty pozosta∏ego personelu usta-

lane sà indywidualnie.

W ramach Zespo∏u Domowej Opieki Pa-
liatywnej pacjentom nieodp∏atnie udo-
st´pniony jest sprz´t w postaci:
1. Koncentratorów tlenu – 1 sztuka na 10

pacjentów

2. Ssak elektryczny - 1 sztuka na 10 pacjen-

tów

3. Inhalatory

4. Glukometry

5. Aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego

6. Pompy infuzyjne – 1 sztuka na 10 Êwiad-

czeniobiorców

7. Kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki in-

walidzkie.

Ka˝da piel´gniarka wyposa˝ona jest

w neseser piel´gniarski, wyposa˝ony zgod-

nie z Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 29 sierpnia 2009. Pacjent posiada do-

st´p do Êwiadczeƒ lekarskich i piel´gniarski

przez 7 dni w tygodniu.

Do zadaƒ piel´gniarki w domu pacjenta
nale˝y:
• toaleta ca∏ego cia∏a i p/odle˝ynowa,

• pomiar podstawowych parametrów ˝ycio-

wych, 

• wykonywanie zleceƒ lekarskich.

Oprócz opieki nad pacjentem wa˝nà kwe-

stià w opiece paliatywnej jest pozyskanie za-

ufania pacjenta i jego bliskich. Prawid∏owo

wypracowane relacje pomagajà piel´gniarce

w edukacji rodziny, tolerancji zachowania pa-

cjenta oraz pomocy pacjentowi w zaakcepto-

waniu zaistnia∏ej sytuacji. NieuchronnoÊç po-

st´pu choroby stwarza trudnà sytuacj´ dla ca-

∏ej rodziny pacjenta, która nie b´dàc przygo-

towana na umieranie pacjenta oczekuje od

piel´gniarki porad, wsparcia i zrozumienia.

Piel´gniarka w Domowej Opiece Paliatywnej

ma za zadanie tak u∏o˝yç wspó∏prac´ z pacjen-

tem i rodzinà, aby w sytuacji nieobecnoÊci jej

przy chorym bliscy mogli jak najlepiej pora-

dziç sobie w opiece nad chorym. Nie bez zna-

czenia pozostajà równie˝ relacje piel´gniarki

z lekarzem opieki paliatywnej. Prawid∏owo

komunikowane uwagi, obserwacje pacjenta

oraz obawy dotyczàce dalszego funkcjonowa-

nia podopiecznego dostarczajà lekarzowi cen-

nych wskazówek, co do dalszej terapii. ■
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Jakość opieki

Mija pierwszy rok naszej cudownej pra-

cy. Mog´ tak napisaç, bo uwa˝am, i˝

by∏ to bardzo dobry rok w moim ˝yciu za-

wodowym. Jestem piel´gniarkà, mam 13-

letni sta˝ pracy w Oddziale Intensywnej Te-

rapii Noworodka w Katowicach. Pewnego

dnia us∏ysza∏am, ˝e dr hab. n. med. Janusz

Âwietliƒski chce za∏o˝yç hospicjum dla dzie-

ci i poszukuje piel´gniarek. Zacz´∏a mnie

nurtowaç ta wiadomoÊç, poniewa˝ przez ca-

∏e lata mojej ciekawej pracy zastanawia∏am

si´, jak sobie radzà rodziny, których dzieci

prze˝y∏y pobyt na OITN. Po d∏ugich waha-

niach pojecha∏am do Warszawskiego Hospi-

cjum dla Dzieci i zobaczy∏am, ˝e hospicjum,

to ˝ycie w godnych warunkach, w domu,

wÊród kochajàcej rodziny. WczeÊniej, to by∏

dla mnie budynek gdzieÊ na uboczu, gdzie

doroÊli i dzieci, cierpiàc czeka∏y na okazanie

mi∏oÊci. Po 6 miesiàcach pojecha∏am kolejny

raz do warszawskiego hospicjum na 2-dnio-

wy sta˝, przed podj´ciem pracy w naszym

hospicjum. Taki sta˝, odby∏ ka˝dy pracow-

nik naszego zespo∏u, który przygotowywa∏

si´ do pracy z nieuleczalnie chorym dziec-

kiem przebywajàcym w domu. Piel´gniarki

w moim zespole odby∏y tak˝e, podstawowy

kurs z zakresu opieki paliatywnej i kurs kwa-

lifikacyjny z piel´gniarstwa opieki paliatyw-

nej.

Âlàskie Hospicjum Domowe dla Dzieci

w Pszczynie rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç 2 wrze-

Ênia 2009 roku. Za∏o˝y∏ je dr hab. n. med.

Janusz Âwietliƒski zainspirowany przez dr

hab. n. med. Tomasza Dangla, pioniera

i twórc´ medycyny paliatywnej dla dzieci

w Polsce. Obecnie zespó∏ Âlàskiego Hospi-

cjum to 2 lekarzy pediatrów, 5 piel´gniarek,

rehabilitant, pracownik socjalny, psycholog

oraz wolontariusze. Chc´ napisaç, ˝e pomi-

mo krótkiego sta˝u, mamy Êwietny zespó∏,

który wcià˝ jeszcze si´ kszta∏tuje i dzi´ki któ-

remu praca jest przyjemna i daje mi du˝o sa-

tysfakcji. W obecnej chwili pod opiekà na-

szego hospicjum znajduje si´ 23 pacjentów.

Kilkoro z nich jest z nami od poczàtku jego

dzia∏alnoÊci. Opiekujemy si´ dzieçmi z ró˝-

nymi schorzeniami, ich lista jest d∏uga: wo-

dog∏owie, schizencefalia, choroby spichrze-

niowe, nieoperacyjne wady wrodzone np.

(wady serca), choroba Duchennne’a, oraz

neurodegeneracyjnymi czy wynikajàcymi ze

zbyt krótkiego okresu ˝ycia p∏odowego np.

z dysplazjà oskrzelowo-p∏ucnà. 

Opieka sprawowana przez hospicjum jest

bezp∏atna.

Do ka˝dej rodziny przydzielona jest pie-

l´gniarka, doÊwiadczona w pediatrycznej

opiece paliatywnej. To ona kontaktuje si´

z rodzinà i za∏atwia wi´kszoÊç spraw. Ka˝da

piel´gniarka ma pod opiekà kilkoro pacjen-

tów w tym samym czasie. Planowe wizyty

piel´gniarki odbywajà si´ w godzinach

10.00-15.00 w dni robocze, po uprzednim

uzgodnieniu telefonicznym. Ponadto, istnie-

je mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu tele-

fonicznego z piel´gniarkà dy˝urnà (numer

czynny jest przez ca∏à dob´), która jest w sta-

∏ym kontakcie z lekarzem dy˝urnym hospi-

cjum. W sytuacjach nag∏ych zespó∏ przyje˝-

d˝a na wezwanie rodziców, z czasem dojaz-

du do 2 godzin. Wizyty pozosta∏ych pra-

cowników odbywajà si´ w godzinach 1000-

1500 w dni robocze. Sprz´t medyczny i leki

zostajà dostarczone przez piel´gniark´. Ist-

nieje te˝ mo˝liwoÊç pomocy ze strony wo-

lontariuszy. Po Êmierci dziecka, hospicjum

oferuje wsparcie w ˝a∏obie dla rodziców i ro-

dzeƒstwa.

Kryteria kwalifikacji pacjentów do pedia-

trycznej domowej opieki paliatywnej oraz

zasady i warunki jej sprawowania.

Pediatryczna domowa opieka paliatywna
sprawowana jest po spe∏nieniu nast´pujà-
cych warunków wst´pnych ∏àcznie:
• wiek pacjenta poni˝ej 18 roku ˝ycia; 

• osoby pe∏noletnie, jeÊli schorzenie ma cha-

rakter wrodzony i choroba ograniczajàca

˝ycie zosta∏a zdiagnozowana przed ukoƒ-

czeniem przez t´ osob´ 18 lat, pod warun-

kiem wyra˝enia zgody przez niego lub

przez opiekuna prawnego; 

• choroba jest nieuleczalna i obarczona wy-

sokim ryzykiem przedwczesnej Êmierci;

(w wypadku chorób, które nie majà cha-

rakteru post´pujàcego, podstawà kwalifi-

kacji jest indywidualna analiza potrzeb

dziecka i rodziny przeprowadzona przez

lekarza kierujàcego i lekarza hospicjum); 

• rodzice lub opiekunowie, dziecko, które

ukoƒczy∏o 16 lat oraz lekarz kierujàcy sà

zgodni, ˝e w najlepszym interesie dziecka

b´dzie odstàpienie od leczenia w szpitalu

i rozpocz´cie opieki paliatywnej w domu

(opinia dziecka, które nie ukoƒczy∏o 16 lat

powinna byç wzi´ta pod uwag´); 

• lekarze hospicjum domowego stwierdzà,

˝e dziecko wymaga leczenia objawowego; 

• rodzice lub opiekunowie sà w stanie spra-

wowaç ca∏odobowà opiek´ nad dzieckiem

w domu; 

Moje śląskie hospicjum

Gra˝yna Alweil ● Piel´gniarka, Âlàskie Hospicjum Domowe dla Dzieci

w Pszczynie 

▼
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• rodzina ma miejsce zamieszkania w rejo-

nie dzia∏ania hospicjum domowego, a wa-

runki mieszkaniowe spe∏niajà podstawo-

we wymagania sanitarne i techniczne; 

• skierowanie do hospicjum domowego

wystawia lekarz ze szpitala, w którym

dziecko by∏o leczone lub lekarz pierwsze-

go kontaktu (skierowanie powinno zawie-

raç rozpoznanie i stwierdzenie, ˝e choroba

jest nieuleczalna i zakoƒczono post´powa-

nie majàce na celu wyleczenie choroby); 

• rodzice lub opiekunowie oraz dziecko,

które ukoƒczy∏o 16 lat, wyra˝ajàc zgod´

na leczenie przez hospicjum domowe zo-

bowiàzujà si´ do wykonania zleceƒ lekarza

hospicjum oraz akceptujà, ˝e pracownicy

hospicjum nie b´dà stosowali metod ma-

jàcych na celu przed∏u˝anie ˝ycia.

Tylko dzi´ki sprz´towi, jaki zapewni∏o

nam Warszawskie Hospicjum Domowe

i Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy, ro-

dzice mogà zabraç dzieci ze szpitala do do-

mu. Jednym z takich pacjentów jest maleƒki

Szymonek. Jego rodzice bardzo chcieli opie-

kowaç si´ nim w domu, lecz strach i obawa

przed trudnymi sytuacjami by∏a silniejsza od

ch´ci bycia z dzieckiem przez ca∏à dob´. Ze-

spó∏ hospicjum przyje˝d˝a∏ dwukrotnie po

ch∏opczyka do szpitala by zabraç go wreszcie

do domu, ze wzgl´du na rodziców, którzy

bardzo bali si´ wszystkich problemów, jakie

mog∏y ich czekaç. W ciàgu kilku dni i noc-

nych dy˝urów by∏o sporo telefonów od ma-

my Szymonka, która potrzebowa∏a pomocy

medycznej i psychologicznej. By∏o ci´˝ko,

ale nie poddawaliÊmy si´. DziÊ Szymonek

jest w domu ju˝

drugi miesiàc, a ma-

ma jest spokojna,

szcz´Êliwa i zado-

wolona. Rodzice

naszych podopiecz-

nych cz´sto miewa-

jà du˝e obawy zwià-

zane z zastosowa-

niem u ich dzieci

szczególnego spo-

sobu karmienia, ja-

kim jest ˝ywienie

drogà gastrostomii.

Tak by∏o w przy-

padku Kacperka,

ch∏opca z wadà

wrodzonà OUN.

Po ci´˝kim za∏ama-

niu zdrowia w prze-

biegu zapalenia

p∏uc, powik∏anego

odmà op∏ucnowà,

Kacper karmiony by∏ sondà. Mama Êwietnie

radzi∏a sobie z jej zak∏adaniem, ale ch∏opiec

nie przybiera∏ na wadze. D∏ugo waha∏a si´,

zanim wyrazi∏a zgod´ na za∏o˝enie gastro-

stomii. Teraz Kacper wyglàda Êwietnie, jest

spokojny i pogodny, a mama zadowolona,

˝e ch∏opiec wa˝y coraz wi´cej i ma z nià lep-

szy kontakt.

Oto przyk∏adowe listy od rodziców, któ-
rzy piszà do nas:

„Tu˝ przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia
nasz synek, który choruje na zanik rdzeniowy

mi´sni, dosta∏ mokrego kaszlu. Jest to dla niego
bardzo niebezpieczne, ale dzi´ki opiece 

hospicjum oraz asystorowi kaszlu, 
który nam udost´pniono, sp´dziliÊmy Êwi´ta

w domu, a MichaÊ wyzdrowia∏ 
szybciej ni˝ zazwyczaj”. 

Mama Micha∏ka

„Pracownicy Hospicjum wprowadzajà 
tak strasznie sympatycznà atmosfer´, 

˝e nabieramy pe∏ne piersi entuzjazmu
i optymizmu na kolejne dni, które nie sà 
przecie˝ ∏atwe przy sprawowaniu opieki 

nad nieuleczalnie chorym, 
najukochaƒszym dzieckiem”.

Mama Dominika

Oprócz pomocy medycznej staramy si´

te˝ sprawiç naszym dzieciom troch´ radoÊci.

NP.: cz´Êç dzieci zabraliÊmy do kina na film

„Toy story 3”, który sprawi∏ im du˝à frajd´,

a Dzieƒ Dziecka sp´dziliÊmy z nimi w Âlà-

skim Ogrodzie Zoologicznym, gdzie prócz

podziwiania ró˝nych egzotycznych, du˝ych

i ma∏ych zwierzàt, mog∏y pobawiç si´ z psa-

mi wyszkolonymi w dogoterapii, zobaczyç

panoram´ ca∏ego prawie ZOO z podnoÊnika

wozu stra˝ackiego lub zaspokoiç g∏ód upie-

czonà przy ognisku kie∏baskà.

Dzi´ki naszym przyjacio∏om, trójka pa-

cjentów wraz z najbli˝szymi mog∏a skorzy-

staç z tygodniowego wypoczynku w Szczyr-

ku, Zakopanem oraz Kamesznicy. Gospoda-

rze sprawili, ˝e dzieci mog∏y pooddychaç

Êwie˝ym, górskim powietrzem i odpoczàç

od zgie∏ku swoich rodzinnych miast. Pogo-

da by∏a Êwietna, dzieciom dopisywa∏ apetyt,

spokojnie przesypia∏y noce, a rodzice troch´

odpocz´li.

W organizacji tych imprez pomogli nam

nasi wolontariusze. Wraz z moimi kolegami

z zespo∏u starali si´ zajmowaç dzieçmi tak,

aby rodzice, choç na chwil´ zapomnieli

o chorobie swoich pociech i problemach

z nià zwiàzanych. W maju tego roku uda∏o

si´ nam zorganizowaç Konferencj´ pt.

„Opieka Paliatywna w Pediatrii” – Âlàskie

Dni Pediatrii I Chirurgii Dzieci´cej, Spotka-

nie naukowe z udzia∏em rodziców i opieku-

nów dzieci.

Konferencja by∏a zorganizowana pod pa-
tronatem:
• Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

dr. Damiana Zimonia, 

• Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Mi-

chalaka z Instytutu Pomnik Centrum

Zdrowia Dziecka.

• Patronat Medialny obj´∏o Katolickie Ra-

dio Em.

Teraz ju˝ jestem pewna. Hospicjum to nie

miejsce, to ludzie, którzy je tworzà. Tworzà

z myÊlà o dzieciach i ich rodzinach. ■
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Warto wiedzieć

JakoÊç widziana z perspektywy Lao Tzu to

doskona∏oÊç, której nie da si´ osiàgnàç,

lecz do której trzeba uporczywie zdà˝aç. Po-

j´cie bliskie naszym zawodom, gdy˝ w mo-

jej opinii piel´gniarki i po∏o˝ne permanent-

nie stajà przed nowymi wyzwaniami. Wyda-

je mi si´, ˝e w tym zawodzie jak rzadko,

w którym, stale jest „pod górk´”. JeÊli ju˝ si´

nam coÊ uda∏o, sàdzimy, ˝e coÊ osiàgn´∏yÊmy

i mo˝emy troch´ odsapnàç, zza rogu wychy-

la si´ nowe wyzwanie, i tak te˝ pojmuj´ obo-

wiàzki nak∏adane na nas przez Ustaw´ o pra-

wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa jest stosunkowo nowà regulacjà,

wesz∏a w ˝ycie w 2009 roku i obejmuje

swym zakresem nie tylko to, co pierwsze

przychodzi nam na myÊl w refleksji nad pra-

wami pacjenta, wskazuje, bowiem na cz´sto

dotàd pomijany aspekt, np.: rol´ bliskich

i opiekunów faktycznych w decydowaniu

o sposobie leczenia i sprawowania opieki.

Nak∏ada obowiàzek kierowania si´ zasada-

mi etyki zawodowej okreÊlonymi przez w∏a-

Êciwe samorzàdy zawodów medycznych.

W tym miejscu pojawia si´ wàtpliwoÊç czy te-

go rodzaju zapis nie nadaje uprawnienia

wchodzenia na drog´ sàdowà w sprawach

z zakresu etyki z pomini´ciem korporacji za-

wodowych.

Regulowana jest tak˝e sytuacja, w której

pacjent ma ograniczone zaufanie do lekarza

lub piel´gniarki/po∏o˝nej nadajàc mu upraw-

nienie ˝àdania, aby osoby te zasi´gn´∏y opinii

innych cz∏onków tej samej grupy zawodo-

wej, czyli ma prawo do ˝àdania konsylium. 

Ustawa ró˝nicuje prawa w zale˝noÊci od

wieku pacjentów precyzujàc uprawnienia

ma∏oletniego, który ukoƒczy∏ 16 lat. Zysku-

je on prawo do uzyskania przyst´pnej infor-

macji od piel´gniarki, po∏o˝nej o jego piel´-

gnacji i zabiegach piel´gniarskich.

Prawo do informacji obejmuje swym za-

kresem równie˝ informacj´ o potencjalnych

Êwiadczeniach, jakie pacjent mo˝e uzyskaç

od piel´gniarki/po∏o˝nej. Oznacza to, ˝e je-

˝eli prowadzi ona praktyk´ indywidualnà

lub grupowà, ma obowiàzek w swoim loka-

lu w miejscu ogólnodost´pnym umieÊciç in-

formacj´ o rodzaju i zakresie Êwiadczeƒ

przez nià udzielanych.

Pacjent w zak∏adzie opieki zdrowotnej

przeznaczonym dla osób wymagajàcych ca-

∏odobowych lub ca∏odziennych Êwiadczeƒ

zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobi-

stego, telefonicznego lub korespondencyjne-

go z innymi osobami, jak te˝ ma prawo do

odmowy kontaktu z nimi.

Nale˝y pami´taç o prawie obecnoÊci osób

bliskich, przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowot-

nych. Odmówiç mo˝na tylko w przypadku

istnienia prawdopodobieƒstwa wystàpienia

zagro˝enia epidemicznego lub ze wzgl´du na

bezpieczeƒstwo zdrowotne pacjenta.

Dost´p do dokumentacji medycznej pa-

cjenta jest dla niego prawie nieograniczony.

Natomiast w przypadku udost´pniania jej

szkole wy˝szej lub jednostce badawczo-rozwo-

jowej do wykorzystania dla celów naukowych,

obywaç si´ to mo˝e bez ujawniania nazwiska

i innych danych osobowych umo˝liwiajàcych

identyfikacj´ osoby, której ona dotyczy.

Ustawa przyda∏a pacjentowi prawo do

dodatkowej opieki piel´gnacyjnej, lecz wy∏à-

czy∏a z niej mo˝liwoÊç udzielania przez oso-

by jà sprawujàce Êwiadczeƒ zdrowotnych.

Obcià˝y∏a kosztami tej opieki pacjenta

w tym sensie, ˝e jeÊli np.: pobyt matki przy

dziecku w szpitalu skutkuje dodatkowymi

kosztami, to szpital ma prawo ˝àdaç op∏aty

rekompensujàcej te koszty, której wysokoÊç

powinna byç jawna i udost´pniona w lokalu

zak∏adu opieki zdrowotnej.

W wyniku wejÊcia w ˝ycie ustawy powo-

∏any zosta∏ nowy podmiot z bardzo szero-

kim zakresem kompetencji a mianowicie,

Rzecznik Praw Pacjenta b´dàcy centralnym

organem administracji rzàdowej, co ozna-

cza, ˝e nadzór nad dzia∏alnoÊcià Rzecznika

sprawuje Premier.

W kompetencji Rzecznika znajduje si´

prowadzenie post´powania w nowym rodza-

ju „wykroczeƒ” a mianowicie, praktyk naru-

szajàcych zbiorowe prawa pacjentów i mo˝li-

woÊç nak∏adania kar w tym post´powaniu do

wysokoÊci pi´ciuset tysi´cy z∏otych.

Ustawa, co w mojej opinii ma fundamen-

talne znaczenie i powoduje, ˝e nie mo˝na jej

traktowaç, jako kolejnego aktu prawnego

nie wp∏ywajàcego w istotny sposób na funk-

cjonowanie sytemu ochrony zdrowia, wska-

zuje sposób dochodzenia roszczeƒ przez pa-

cjenta lub cz∏onków jego rodziny w przy-

padku naruszenia któregokolwiek z praw

w niej zawartych z zaledwie z trzema od tej

zasady wyjàtkami dotyczàcymi przechowy-

wania rzeczy wartoÊciowych w depozycie,

dost´pu do dokumentacji medycznej oraz

informacji o rodzaju Êwiadczeƒ medycznych

udzielanych w tej placówce.

Tworzàc ustaw´ o zawodach piel´gniarki

i po∏o˝nej autorzy przypisali tym zawodom

rol´ adwokata pacjenta, czyli kogoÊ, kto wy-

st´puje w jego interesie i majàc w pami´ci

myÊl Immanuela Kanta „Post´puj tak byÊ

cz∏owieczeƒstwa tak w twej osobie, jako te˝

w osobie ka˝dego innego u˝ywa∏ zawsze za-

razem jako celu, nigdy jako Êrodka”.

Aktualnie w przygotowaniu znajduje si´

nowy projekt Ustawy, co nam przyniesie?

Jakie nowe prawa otrzymajà pacjenci?

Zobaczymy, czas poka˝e…

Bibliografia

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pa-

cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dziennik Ustaw

z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417 z póêniejszymi

zmianami.

Ustawa o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw pacjenta – nowe wyzwania

Ma∏gorzata Lipiƒska ● Piel´gniarka, mgr prawa, 

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego Mavit w Katowicach
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Etyka a praktyka 
– rozważania wokół zawodowych zagadnień

Uwa˝am, ˝e s∏owa, które kierowa∏ wiele

lat temu lekarz W∏adys∏aw Biegaƒski

do studentów medycyny, sà nadal aktualne

i mogà byç przydatne równie˝ w rozwa˝a-

niach na temat etyki zawodowej piel´gnia-

rek. Trzeba mieç pe∏nà ÊwiadomoÊç w∏asne-

go wyboru (dlaczego chc´ zostaç piel´gniar-

kà?), trzeba posiadaç pewne predyspozycje

osobowe bez których wykonywanie tego

pi´knego ale i trudnego zawodu, nie jest

mo˝liwe. Wspomniana powy˝ej „mi´kkoÊç

i s∏odycz w obejÊciu”, to przecie˝ nic innego

jak troskliwoÊç, jak szacunek do ka˝dego

cz∏owieka, szacunek do samego siebie i wy-

konywanego zawodu. 

Aktualnie obowiàzujàce metody naucza-

nia etyki koncentrujà si´ przewa˝nie na:

koncepcjach etycznych w praktyce piel´-

gniarskiej oraz na zagadnieniach etycznych,

które w tej praktyce pojawiajà si´. Za cele
poÊrednie nauczania etyki, uznaje si´ na-
st´pujàce:
1) poznawanie osobistego zaanga˝owania

i osobistych wartoÊci w relacjach opieki

nad pacjentami;

2) podejmowanie refleksji etycznych;

3) rozwijanie umiej´tnoÊci moralnego rozu-

mowania i oceniania;

4) rozwijanie zdolnoÊci zastosowania etyki

w rozwa˝aniu szerszych zagadnieƒ, majà-

cych zastosowania w polityce zdrowotnej

i w badaniach nad moralnymi podstawa-

mi praktyki zawodowej.

Wszystkie te elementy majà istotne zna-

czenie przy rozstrzyganiu co jest, z etyczne-

go punktu widzenia, poprawne, lub te˝ co

nale˝y uznaç za dzia∏anie lub zachowanie

„nieetyczne”. Bowiem nie wszystkie konflik-

ty, których mo˝e doÊwiadczaç (…i doÊwiad-

cza!), piel´gniarka podczas wykonywania

swojej pracy, sà konfliktami wartoÊci moral-

nych. Mo˝na wyró˝niç (wg Jameton’a) a˝
trzy rodzaje problemów etycznych, z któ-
rymi spotykajà si´ piel´gniarki w swojej
pracy: 
1. „Moralna niepewnoÊç” – to sytuacja,

w której piel´gniarka nie ma pewnoÊci czy

problem, z którym si´ zetkn´∏a ma cha-

rakter moralny czy te˝ nie. Nie ma te˝

pewnoÊci, co do zasad etycznych i warto-

Êci jakie w tej sytuacji wyst´pujà;

2. „Moralny dylemat” - to sytuacja, gdy wy-

st´pujà dwie lub wi´cej zasad etycznych,

lecz nie wskazujà jednoznacznie, jakie po-

st´powanie wybraç. Ten dylemat jest za-

wsze bardzo trudnym do rozwiàzania;

3. „Stres moralny” – to sytuacja, gdy piel´-

gniarka znajàca wartoÊci moralne i moral-

ne zasady, które powinny kierowaç jej po-

st´powaniem, dokona∏a (z ró˝nych przy-

czyn) wyboru sprzecznego z tymi zasada-

mi.

Kodeks etyki zawodowej bywa niezwy-

kle pomocnym w rozstrzyganiu, co

etycznym jest lub co jest zachowaniem nie-

etycznym. Spe∏nia swoje zadanie stajàc si´

pewnego rodzaju drogowskazem i przewod-

nikiem po wspó∏czesnych problemach etycz-

nych i moralnych, których nie brakuje, na

ka˝dym prawie, stanowisku pracy. 

Przykład
W Kodeksie Etyki Zawodowej Piel´-

gniarki i Po∏o˝nej Rzeczypospolitej Polskiej

w rozdziale II, punkt 2. czytamy: „Piel´-

gniarce/po∏o˝nej nie wolno wykonywaç zle-

ceƒ lekarskich bez wyraênego polecenia na

piÊmie umo˝liwiajàcego identyfikacj´ leka-

rza i pacjenta z wyjàtkiem sytuacji nag∏ych,

stanowiàcych zagro˝enie ˝ycia pacjenta”.

Zapis jasny, czytelny, jednoznaczny. Po-

winien byç przez ca∏à spo∏ecznoÊç zawodo-

wà respektowany, równie˝ ze wzgl´du na

bezpieczeƒstwo w∏asne.

Rodzi si´ pytanie: dlaczego wcià˝, pomi-

mo jasnoÊci zapisu, zrozumienia i Êwiado-

moÊci konsekwencji innych zachowaƒ, ten

zapis nadal jest cytowany na okolicznoÊç

przewinieƒ, b∏´dów i pomy∏ek zawodo-

wych? Co zrobiç, by ten stan zmieniç?

Wspó∏czesny profesjonalizm piel´gnia-

rek i po∏o˝nych sk∏ada si´ z wiedzy,

nieustannie podnoszonej i aktualizowanej,

umiej´tnoÊci i postaw. W zwiàzku z tym, nie

ma najmniejszego powodu przypuszczaç, ˝e

„ktoÊ czegoÊ nie wie”. W∏asna ÊwiadomoÊç

i odpowiedzialnoÊç jest bazà etycznych dzia-

∏aƒ i zachowaƒ. 

Zastanówmy si´ wspólnie, dla dobra ka˝-
dej (i ka˝dego) z nas: 
• dlaczego wcià˝ odbierane i wykonywane

sà zlecenia „przez telefon”?

• dlaczego (nie jeden raz) te zlecenia (ode-

brane przez telefon) po wykonaniu, wpi-

sywane sà w kart´ zleceƒ, r´kà osoby nie

tej, która zleca∏a?

• dlaczego w zeznaniach widniejà informa-

cje, takie jak: „bo ja myÊla∏am, ˝e jak sama

wpisz´, to b´dzie szybciej i czytelniej”? 

• dlaczego starannie uzupe∏niana jest doku-

mentacja cudza, przy równoczesnym za-

niedbaniu dokumentacji w∏asnej (bo czasu

nie starczy∏o!)? 

• dlaczego ch´tnie wykonujemy prac´ „za

kogoÊ”, skoro pracy w∏asnej i zadaƒ w∏a-

snych jest bardzo du˝o? 

• czy to wyp∏ywa tylko i wy∏àcznie z dobro-

ci serca (no, bo ktoÊ jest przepracowa-

ny...), czy chodzi o coÊ jeszcze?

Hanna Paszko ● Piel´gniarka, wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

„Kogo nie wzrusza niedola ludzka, kto nie ma mi´kkoÊci i s∏odyczy w obejÊciu, kto nie ma doÊç si∏y woli, by zawsze
i wsz´dzie panowaç nad sobà, ten niech lepiej obierze inny zawód, gdy˝ nigdy dobrym lekarzem nie b´dzie. 
Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb mo˝e znajdzie, ale pustki ˝ycia tym sposobem nie wype∏ni...”

W. Biegaƒski
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• czy proÊba, aby za kogoÊ coÊ wykonaç, nie

jest przekroczeniem zawodowych granic? 

Piel´gniarki i po∏o˝ne, chcàc Êwiadomie
i odpowiedzialnie realizowaç najlepsze
modele profesjonalnego piel´gnowania,
z równoczesnym zachowaniem autonomii
zawodowej oraz z uwzgl´dnieniem zasad
empatycznej troski, powinny: 
• posiadaç mocne i ugruntowane w∏asne

postawy moralne;

• umiej´tnie chroniç siebie, swoje zdrowie

fizyczne, psychiczne oraz swojà prywat-

noÊç;

• znaç zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz

zasady rozwiàzywania konfliktów i dyle-

matów etycznych i moralnych;

• wiedzieç, ˝e otrzymajà wsparcie cz∏onków

zespo∏u terapeutycznego rozumiejàcego

znaczenie opieki i pomagajàcego roz∏ado-

waç stres w pracy;

• posiadaç pe∏nà ÊwiadomoÊç tego, ˝e grani-

ce (zawodowe granice tak˝e) zawsze prze-

kracza agresor.

Granice okreÊlajà – jaki sposób komuni-

kowania si´, jest prawid∏owy w rela-

cjach zawodowych oraz w relacjach osobi-

stych (prywatnych). 

Pe∏na ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ p∏ynàcych

z przekraczania granic, pozwoli ka˝demu na

unikni´cie wielu rozczarowaƒ i wielu emo-

cjonalnych rozterek. 

Przekroczeniem granic osobistych, na

które nara˝one bywajà w swojej codziennej

pracy, na ró˝nych stanowiskach, piel´gniarki

i po∏o˝ne, sà równie˝ zdania wypowiadane

przez „szefa” podniesionym g∏osem lub

z pomini´ciem kultury osobistej (mam na

myÊli wykrzykiwane wulgaryzmy!), nieraz

w obecnoÊci osób trzecich. Zdarza si´, ˝e nie

b´dàc przygotowanà na taki atak (g∏oÊnych

lub wulgarnych s∏ów), osoba czuje si´ po-

krzywdzonà i nie zawsze wie, jak zareago-

waç. Jest zdezorientowana i nie potrafi do-

szukaç si´ sensu i celu w takich agresywnych

zachowaniach. Nie jeden raz, reaguje p∏a-

czem, który z kolei jest uwa˝any za oznak´

s∏aboÊci. 

Tymczasem, kodeks etyki zawodowej

(rozdzia∏ III i IV), (nasz zawodowy drogo-

wskaz) jednoznacznie wskazuje nam, jak na-

le˝y post´powaç wobec m∏odszych pracow-

ników oraz tych, którym nale˝y zwróciç

uwag´. Wskazuje te˝, jakie wzorce i nawyki,

w poczuciu moralnego obowiàzku, nale˝y

propagowaç. 

Nakazuje, aby wzajemna ocena by∏a spra-

wiedliwa oraz, by krytyk´ sformu∏owanà

bezstronnie przekazywaç najpierw osobie,

której ona dotyczy. 

Czy, b´dàc dobrze wyedukowanà, z pe∏nà

ÊwiadomoÊcià odpowiedzialnoÊci zawodowej

i osobistej, realizujàc uczciwie i rzetelnie zawo-

dowe zadania, posiadajàc wiedz´ o osobach,

które przekraczajà granice (stajàc si´ agreso-

rem), wiem jak postàpiç? Jak zareagowaç? 

Czy mo˝e tylko (w g∏´bi swojego wn´-

trza), nie baczàc na negatywne dla mojego

zdrowia skutki, denerwuj´ si´, ˝e w takiej,

a nie innej atmosferze musz´ pracowaç? 

Nale˝y przypominaç, ˝e nasz „szef ” –

nawet, je˝eli jest to kole˝anka, jest na-

szym pracodawcà, a jego pole odpowiedzial-

noÊci jest znacznie wi´ksze od naszego. Jest

równie˝ tym, który odpowiada za atmosfer´

w pracy i wzajemne relacje wÊród podleg∏e-

go personelu. Szef, to ktoÊ wyjàtkowy, zas∏u-

gujàcy na zaufanie, na to, by go naÊladowaç.

Pami´tajmy o tym. Pami´tajmy i o tym, ˝e

wcale nie musimy godziç si´ na wszystko, co

nam zaproponujà osoby zarzàdzajàce.

Nie musimy si´ godziç na to aby: 
• w naszej obecnoÊci u˝ywano okreÊleƒ

wulgarnych, które mogà obra˝aç - nawet,

je˝eli ktoÊ b´dzie przekonywa∏, ˝e to „te-

raz taka moda”, 

• w naszej obecnoÊci oceniano (krytykowa-

no!) innà osob´ z zespo∏u terapeutyczne-

go. Mam prawo powiedzieç, ˝e nie chc´

w tym uczestniczyç. Mam prawo zareago-

waç i powiedzieç, ˝e to mo˝e byç sposób

komunikowania nazywany plotkowa-

niem.

• zwracano si´ do nas zwrotem przynale˝-

nym rodzinie: „moja dziewczynka, moja

dziecinka, córeczka...” – nawet, je˝eli ktoÊ

b´dzie przekonywa∏, ˝e „u nas panuje ro-

dzinna atmosfera”. Nikt nie jest niczyjà

w∏asnoÊcià i bywa, i˝ tego typu zwroty

mocno dotykajà i stanowià element prze-

kraczania granic. Zwroty: „ mój, moja”,

zgodnie z definicjà stosowanà w psycholo-

gii, zawsze wskazujà na w∏asnoÊç lub za-

w∏aszczenie.

• zlecano nam zadania, do których nie ma-

my ani potrzebnego wykszta∏cenia, ani za-

danie to nie jest umieszczone w zakresie

naszych obowiàzków: np. trzymanie ha-

ków podczas zabiegu operacyjnego.

Piel´gniarskie/po∏o˝nicze Êlubowanie

(przyrzeczenie) – jest wyborem nie tylko

Êcie˝ki kariery zawodowej. Jest wyborem

okreÊlonej ˝yciowej drogi, w którà wpisana

jest misja zawodu, powo∏anie i mi∏oÊç do

bliêniego. Nieustanna praca nad sobà b´dà-

ca wynikiem krytycznej refleksji oraz weryfi-

kowania w∏asnej postawy, pozwala widzieç

dobro i trwaç w moralnej (w wi´kszym lub

mniejszym stopniu) poprawnoÊci. ˚ycie

cz∏owieka i jego nieustanny rozwój moralny

stanowià nierozerwalnà ca∏oÊç. 

Piel´gniarki i Po∏o˝ne, które sà dla swo-

ich podopiecznych wielokrotnie, osobowym

wzorem, powinny o tym zawsze pami´-

taç...Nawet teraz, gdy Êwiat galopuje

z ogromnà pr´dkoÊcià do przodu...

Âwiat si´ zmienia, otoczenie cz∏owieka si´

zmienia, ale cz∏owiek w swoim chorobo-

wym i bólowym udr´czeniu, nadal pozosta-

je takim jak przed laty. Nadal ból – boli,

a niegrzecznoÊç – wyzwala l´k.

„A ˝aden z nich nie powie 
serdecznego, ani ciep∏ego s∏owa.

Tak samo piel´gniarki, naÊladujà
ostry ton, jak po szkle! 

Jestem przerzucana jak rzecz,
moje cia∏o – jak obce! 

Przerzucajà, obna˝ajà 
bezwzgl´dnie, dotykajà brutalnie,

niepotrzebnie, bez Êladu delikatnoÊci.
Biedne moje cia∏o pokrzywdzone,

cierpi. Cierpi moja dusza nad tym
upokorzeniem cia∏a. (…) 

Boli nieludzko, ale ból nikogo nie
obchodzi, jest oczywiste, ˝e musi 
boleç, to nie jest ani wa˝ne, ani

interesujàce, ˝e boli. 
To przecie˝ tylko mnie boli!”. 

W. Pó∏tawska

Jestem piel´gniarkà, jestem po∏o˝nà –
jakie jest moje piel´gnowanie?
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Tekst powsta∏ dzi´ki dyskusji, w której mia∏am przy-

jemnoÊç uczestniczyç. Jakiekolwiek podobieƒstwa

i przypuszczenia, co do miejsca i sytuacji omawia-

nych, b´dà przypadkowe.
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Cià˝a to szczególny czas zarówno dla

kobiety, jak i dla rozwijajàcego si´ w jej

∏onie dziecka, czas, kiedy dochodzi do wie-

lu przemian fizycznych i psychicznych.

W ciàgu 40 tygodni, uzyskanie i utrzymanie

dobrego stanu fizycznego i psychicznego

przez matk´, zwi´ksza szans´ na bezpieczne

przebycie cià˝y, porodu i po∏ogu, ale przede

wszystkim na urodzenie zdrowego dziecka.

Kobieta ci´˝arna powinna sama dbaç

o zdrowie, ale aby robiç to w pe∏ni Êwiado-

mie, powinna posiadaç odpowiednià wie-

dz´ oraz umiej´tnoÊci. Matki bardzo cz´sto

potrzebujà wskazówek i sugestii dotyczà-

cych ich odmiennego stanu, dlatego, tak

wa˝na jest odpowiednia promocja i eduka-

cja zdrowotna w opiece perinatalnej. Opie-

k´ przedporodowà stanowi ca∏okszta∏t dzia-

∏alnoÊci prozdrowotnej, leczniczej i profilak-

tycznej w odniesieniu do ochrony zdrowia

kobiety w cià˝y i jej rodziny. Rozwój i zdro-

wie dziecka nierozerwalnie wià˝e si´ ze

zdrowiem matki, zatem w∏aÊciwe prowa-

dzenie cià˝y, profilaktyka zagro˝eƒ, chorób,

wczesne wykrywanie i leczenie powik∏aƒ,

ma kluczowe znaczenie w osiàgni´ciu przez

dziecko mo˝liwoÊci rozwoju psychicznego,

fizycznego i intelektualnego, jak równie˝

zmniejszenie ÊmiertelnoÊci oko∏oporodowej

oraz popraw´ samopoczucia ci´˝arnej. Na-

le˝y uÊwiadomiç kobietom, i˝ prawid∏owy

wewnàtrzmaciczny rozwój ich dziecka zale-

˝y w znacznym stopniu od nich samych.

Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç w opiece

prenatalnej na prowadzenie przez matk´

zdrowego stylu ˝ycia polegajàcego na opty-

malnym sposobie od˝ywiania zarówno ilo-

Êciowym jak i jakoÊciowym, dopasowaniu

aktywnoÊci fizycznej do samopoczucia i sta-

nu zdrowia, eliminowaniu czynników tera-

togennych, porzuceniu u˝ywek (alkohol, ty-

toƒ, narkotyki), zapobieganiu zaka˝eniom

p∏odu i systematycznym korzystaniu z opie-

ki medycznej. Brak edukacji zdrowotnej

oraz b∏´dy i zaniedbania pope∏nione przez

matk´ dotyczàce jej trybu ˝ycia, stajà si´

g∏ównà przyczynà przedwczesnych uro-

dzeƒ, z∏ego stanu ogólnego noworodka, ob-

ni˝onych wartoÊci urodzeniowej masy i d∏u-

goÊci cia∏a oraz wad wrodzonych, czy trwa-

∏ego kalectwa.

Miejscem realizacji Êwiadczeƒ edukacyj-

nych i promowania zdrowia sà: poradnia K,

poradnie specjalistyczne, szko∏y rodzenia.

Szko∏y rodzenia sà lukratywnym dope∏nie-

niem opieki przedporodowej. Prowadzone

w czasie zaj´ç wyk∏ady obejmujà wi´kszoÊç

problemów dotyczàcych cià˝y, porodu i no-

worodka oraz krzewià zachowania sprzyjajà-

ce zdrowiu matki i dziecka.

Badania, których celem by∏o poznanie

stylu ˝ycia kobiet ci´˝arnych oraz stanu po-

urodzeniowego noworodka przeprowadzo-

no w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw.

Anio∏ów Stró˝ów w Katowicach w okresie

od 1 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

Badaniem obj´to 83 pacjentki oddzia∏u po-

∏o˝niczego oraz ich dzieci. Do zebrania da-

nych koniecznych do analizy problemu po-

s∏u˝ono si´ autorskim narz´dziem badaw-

czym kwestionariuszem ankiety zawierajà-

cym 43 pytania o charakterze otwartym

i pó∏otwartym. Pytania zawarte w narz´dziu

badawczym mia∏y na celu zebranie w spo-

sób usystematyzowany informacji dotyczà-

cych wieku, wykszta∏cenia, miejsca zamiesz-

kania, trybu ˝ycia, nawyków, stanu zdrowia

matki oraz stanu zdrowia noworodka bez-

poÊrednio po urodzeniu. 

Cele szczegó∏owe pracy obejmowa∏y:
1. Dokonanie oceny, czy praca zawodowa

w okresie cià˝y ze zró˝nicowaniem na pra-

c´ fizycznà i umys∏owà, ma wp∏yw na czas

porodu (tydzieƒ cià˝y), wag´ i stan pouro-

dzeniowy noworodka (skala Apgar).

2. Analiz´ wp∏ywu przyrostu masy cia∏a mat-

ki w okresie cià˝y na wag´ noworodka.

3. Ocen´ wp∏ywu nikotyny (palenia czynne-

go i biernego przez matk´) na wag´ i d∏u-

goÊç cia∏a noworodka.

4. Ocen´ spo˝ycia alkoholu i kawy w czasie

cià˝y.

5. Analiz´ aktywnoÊci fizycznej wÊród ko-

biet ci´˝arnych.

6. Analiz´ sposobu od˝ywiania matek.

7. Ocen´ spo˝ycia leków przez kobiety ci´-

˝arne.

Popodsumowaniu wyników przepro-

wadzonych ankiet wykazano, i˝ naj-

liczniejszà grup´ 58,99% stanowi∏y matki

w przedziale wiekowym 20-30 lat. W bada-

nej grupie kobiet w okresie cià˝y, 54,18%

pracowa∏o zawodowo, z czego 19,98% wy-

konywa∏o prac´ fizycznà, a reszta czyli

79,92% prac´ umys∏owà. WÊród ca∏ej 83

osobowej grupy badawczej 16,86% matek

deklarowa∏o przyrost masy cia∏a poni˝ej 10

kg, a Êrednia masa urodzeniowa noworodka

w tej grupie wynosi∏a 3080 g. Kolejne

51,77%, to kobiety, których masa cia∏a

wzros∏a w czasie trwania cià˝y pomi´dzy 10

a 15 kg, a Êrednia masa cia∏a noworodka wy-

nosi∏a 3146 gram, 21,67% matek przyty∏o

w cià˝y mi´dzy 16 a 20 kg, a ich dzieci wa-

˝y∏y Êrednio 3275 gram. Ostatnie 9,63%, to

respondentki, których przyrost masy cia∏a

przekracza∏ 20 kg, a Êrednia masa urodzenio-

wa noworodków wynosi∏a 3652 gram.

Wysoki odsetek kobiet ci´˝arnych pali

czynnie papierosy, a tak˝e jest nara˝onych

na bierne dzia∏anie dymu papierosowego.

Mimo, coraz wi´kszej ÊwiadomoÊci spo∏ecz-

nej okazuje si´, ˝e wiele kobiet ci´˝arnych

nara˝a zdrowie swoje i rozwijajàcego si´

dziecka na szkodliwe dzia∏anie nikotyny.

SpoÊród badanej grupy matek, a˝ 20%

z nich potwierdzi∏o czynne palenie papiero-

sów podczas cià˝y, zaÊ w grupie matek nie-

palàcych czynnie, a˝ 37,87% z nich by∏o na-

ra˝one na palenie bierne i wdychanie dymu

papierosowego. Do innych u˝ywek, które

nie by∏y obce matkom nale˝a∏ alkohol i ka-

wa. WÊród badanych 83. kobiet 7,22%

z nich potwierdzi∏o sporadyczne spo˝ywa-

nie alkoholu w okresie cià˝y w postaci wina

i piwa, kaw´ pi∏o 32,50%. Do picia alkoho-

lu w postaci piwa i wina przyzna∏o si´

Wpływ stylu życia kobiety ciężarnej 
na stan pourodzeniowy noworodka

Aleksandra Noworzyn ● Licencjat po∏o˝nictwa, Oddzia∏ Noworodkowy,

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
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7,22% respondentek. Prawie wszystkie

matki dba∏y o zdrowe od˝ywianie w okresie

cià˝y, a˝ 85,48% z nich przyk∏ada∏o wag´

do tego, aby spo˝ywane przez nie produkty

by∏y najwy˝szej jakoÊci, a 90,30% przygo-

towywa∏o swoje posi∏ki ze Êwie˝ych pro-

duktów unikajàc daƒ gotowych takich jak:

mro˝onki, wyroby garma˝eryjne oraz ˝yw-

noÊci typu Fast-food. 

Cià˝a w ˝yciu kobiety jest zjawiskiem fi-

zjologicznym i mimo, ˝e w jej organi-

zmie dochodzi do wielu zmian fizycznych

i psychicznych w ˝adnym wypadku nie mo˝-

na traktowaç tego stanu jako choroby.

Wszystkie zachodzàce przemiany majà za za-

danie przygotowaç cia∏o matki tak, aby bez

przeszkód mog∏o si´ w nim rozwijaç nowe

˝ycie. Ju˝ dawno ukazano b∏´dnoÊç teorii, i˝

kobieta ci´˝arna powinna jeÊç za dwoje

i unikaç aktywnoÊci fizycznej. Udowodnio-

no, i˝ prawid∏owo wykonywane i fachowo

nadzorowane çwiczenia fizyczne wp∏ywajà

korzystnie zarówno na organizm matki jak

i p∏odu. Kobieta ci´˝arna powinna dostoso-

waç çwiczenia do aktualnego samopoczucia,

warunków atmosferycznych oraz unikaç ak-

tywnoÊci fizycznej, która wià˝e si´ z nag∏ymi

podskokami, wibracjami, przyspieszeniem,

du˝ym wysi∏kiem i mo˝liwoÊcià doznania

urazów. Mimo, i˝ korzyÊci wynikajàce z wy-

konywania çwiczeƒ fizycznych w okresie cià-

˝y sà opisywane przez wielu autorów, to tyl-

ko 6,02%, czyli niewielki odsetek respon-

dentek wykonywa∏o çwiczenia fizyczne

w czasie cià˝y, a 14.12% ucz´szcza∏o na ba-

sen. Ponad 90% matek za˝ywa∏o leki

w okresie cià˝y, a najliczniejszà grup´ leków

stanowi∏y witaminy. Zwi´kszajàca si´ na ryn-

ku ró˝norodnoÊç Êrodków farmakologicz-

nych dost´pnych bez recepty sprawia, i˝ ko-

biety si´gajà po nie, i nie zdajà sobie sprawy

z mo˝liwych powik∏aƒ oraz konsekwencji

dla zdrowia ich samych oraz rozwijajàcego

si´ dziecka.

Podsumowaniem przeprowadzonych ba-
daƒ by∏y odpowiedzi na postawione cele
szczegó∏owe. Wysnuto nast´pujàce wnio-
ski:
1. Wykonywanie pracy o charakterze fizycz-

nym w okresie cià˝y mo˝e mieç wp∏yw

na obni˝enie masy urodzeniowej nowo-

rodka oraz punktacji w skali Apgar.

2. Du˝y przyrost masy cia∏a matki w okresie

cià˝y wp∏ywa na zwi´kszenie masy uro-

dzeniowej noworodka.

3. Wysoki odsetek kobiet ci´˝arnych pali

czynnie papierosy, a tak˝e jest nara˝onych

na bierne dzia∏anie dymu papierosowego.

Palenie czynne papierosów przez ci´˝ar-

ne, jak i bierne nara˝enie na dym papie-

rosowy ma wp∏yw na mas´ urodzeniowà

i d∏ugoÊç cia∏a noworodka. 

4. Niewielki odsetek matek wykonywa∏o

çwiczenia fizyczne w czasie cià˝y. Âwiad-

czy to o braku dostatecznej wiedzy wÊród

ci´˝arnych na temat korzyÊci wynikajà-

cych z uprawiania sportu. 

5. Wiedza matek na temat zasad od˝ywia-

nia jest wystarczajàca. W edukacji pre-

natalnej nale˝a∏oby po∏o˝yç wi´kszy na-

cisk na uÊwiadamianie matkom wp∏ywu

spo˝ywania t∏uszczów nasyconych i nie-

nasyconych, alkoholu i kofeiny na roz-

wój cià˝y.

6. Wi´kszoÊç respondentek za˝ywa∏o leki

w okresie cià˝y. Najliczniejszà grup´ le-

ków stanowi∏y witaminy. W edukacji per-

inatalnej problem za˝ywania leków

zw∏aszcza bez konsultacji z lekarzem po-

winien byç tematem priorytetowym.

Zwi´kszone zapotrzebowanie na eduka-

cj´ przedporodowà wynika z przemian spo-

∏ecznych i kulturowych. Warto propagowaç

idee promocji zdrowia, gdy˝ inwestycje po-

czynione w okresie cià˝y przyczyniajà si´

do realizacji wyznaczonych celów, czyli

szcz´Êliwego ukoƒczenia fascynujàcego

okresu w ˝yciu kobiety i narodzin zdrowe-

go dziecka. Kobieta ci´˝arna potrzebuje

wskazówek i sugestii dotyczàcych jej od-

miennego stanu, tak wi´c zaanga˝owanie

zarówno po∏o˝nej jak i lekarza w tym pro-

cesie jest niezb´dne.

Macierzyƒstwo znajduje si´ Polsce pod

szczególnà ochrona prawnà, dlatego

polityka rodzinna paƒstwa musi byç skoor-

dynowana z politykà zdrowotnà nakierowa-

nà na zapewnienie kompleksowej, czynnej,

odpowiedniej do potrzeb, bezp∏atnej opieki

nad matkà i dzieckiem. Konstytucja RP

w art. 68 gwarantuje prawo do ochrony

zdrowia, w tym równy dost´p do Êwiadczeƒ

opieki zdrowotnej finansowanej ze Êrodków

publicznych, a w ust. 3. tego˝ artyku∏u sta-

nowi, ˝e w∏adze publiczne sà obowiàzane

do zapewnienia szczególnej opieki zdrowot-

nej dzieciom i kobietom ci´˝arnym.

Wstyczniu 2009 roku Rzecznik Praw

Obywatelskich przekaza∏ do Mini-

sterstwa Zdrowia Kart´ Praw Kobiety Ro-

dzàcej. Dokument zawiera 10 punktów
mówiàcych o prawie do profilaktycznej
opieki zdrowotnej w szczególnoÊci
w okresie oko∏okoncepcyjnym i podczas
cià˝y:

1. Prawo do systemowej, kompleksowej,

czynnej, odpowiedniej do potrzeb i bez-

p∏atnej opieki nad matkà i dzieckiem.

2. Prawo do odpowiedniej i bezp∏atnej pro-

mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

w tym do tzw. „szkó∏ rodzenia”.

3. Prawo do kwalifikowanej, zgodnej ze

wspó∏czesnà wiedzà medycznà, profilak-

tycznej opieki zdrowotnej w wieku roz-

rodczym, w szczególnoÊci w okresie oko-

∏okoncepcyjnym i podczas cià˝y.

4. Prawo do wczesnego, bezp∏atnego, zgod-

nego ze wspó∏czesnà wiedzà medycznà,

wykrywania, diagnostyki i leczenia powi-

k∏aƒ cià˝y, w tym wewnàtrzmacicznego

zahamowania wzrostu p∏odu, a tak˝e nie-

dokrwistoÊci i zaka˝eƒ kobiet, w tym za-

ka˝eƒ przenoszonych drogà p∏ciowà.

5. W przypadku prawid∏owego przebiegu

cià˝y, prawo do bezpiecznego, bezp∏atne-

go porodu z udzia∏em wykwalifikowane-

go personelu z uwzgl´dnieniem ˝yczeƒ

kobiety rodzàcej dotyczàcych stosowa-

nych procedur po∏o˝niczych, je˝eli nie

wyst´pujà przeciwwskazania medyczne.

6. W przypadku cià˝y patologicznej kobieta

ma prawo do bezp∏atnego porodu w pla-

cówce o odpowiednim stopniu referen-

cyjnoÊci, zapewniajàcej matce i dziecku

w czasie porodu i po urodzeniu, poza

wymienionymi w punkcie 5 warunkami,

wszystkie niezb´dne, zgodne ze wspó∏-

czesnà wiedzà medycznà, procedury dia-

gnostyczne i lecznicze, w tym w zakresie

intensywnej opieki medycznej, oraz reha-

bilitacyjne.

7. Prawo do wczesnego, zgodnego ze

wspó∏czesnà wiedzà medycznà, bezp∏at-

nego wykrywania, diagnozowania, lecze-

nia i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami

okresu noworodkowego.

8. Prawo rodzin, w których dziecko urodzi-

∏o si´ przedwczeÊnie, z niskà masà uro-

dzeniowà lub powa˝nie chore, do bez-

p∏atnej, wysokospecjalistycznej opieki

medycznej po∏àczonej z odpowiednià

opiekà socjalnà.

9. Prawo kobiety do ochrony zdrowia psy-

chicznego w ka˝dym okresie cià˝y, poro-

du i po∏ogu.

10. Prawo do wnoszenia roszczeƒ odnoÊnie

do procedur medycznych oraz warun-

ków, w jakich Êwiadczona jest opieka

nad kobietà ci´˝arnà, rodzàcà i dziec-

kiem.

Literatura u autorki
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Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

jest najcz´stszà wadà wrodzonà na-

rzàdu ruchu. Jej wyst´powanie w naszym

kraju ocenia si´ na oko∏o 4%, a zwichni´cie

na oko∏o 0,16%.

W.d.s.b. nie jest w ca∏ym tego s∏owa zna-

czeniu wadà wrodzonà. Nie powstaje ona

bowiem jako wynik zaburzeƒ w okresie or-

ganogenezy zarodkowej, lecz rozwija si´

w trakcie ˝ycia p∏odowego lub ju˝ po uro-

dzeniu na skutek dzia∏ania ró˝nych czynni-

ków. W trakcie rozwoju organogenetyczneg-

o biodra, zarówno panewka, jak i g∏owa ko-

Êci udowej powstajà z tego samego zawiàzka

tkanki mezenchymalnej. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e bez wzgl´du na

to, jaki czynnik lub jakie czynniki sà odpowie-

dzialne za niedorozwój i zwichni´cia biodra,

dzia∏ajà one na ju˝ prawid∏owo ukszta∏towa-

ny w okresie embrionalnym staw biodrowy. 

Wyró˝niono dwie g∏ówne grupy czynni-

ków oddzia∏ywujàcych na staw biodrowy:

wewn´trzne i zewn´trzne. Czynniki we-

wn´trzne sà uwarunkowane genetycznie,

hormonalnie, mogà równie˝ mieç pod∏o˝e

zwiàzane z zaburzeniami przemiany materii.

Czynniki zewn´trzne to si∏y mechaniczne

dzia∏ajàce na staw biodrowy zarówno przed,

jak i po urodzeniu.

Na w.d.s.b. sk∏adajà si´ rozwojowe zabu-

rzenia dotyczàce trzech elementów stawu:

panewki, torebki stawowej i bli˝szego koƒca

koÊci udowej. Niedorozwój panewki polega

na zmianie kszta∏tu z kulistego na owalny.

Poza tym panewka jest znacznie sp∏ycona, co

uniemo˝liwia ca∏kowite zanurzenie g∏owy

koÊci udowej w jej obr´bie.

Z kolei torebka stawowa mo˝e ulec roz-

ciàgni´ciu i zwiotczeniu, co pogarsza zawar-

toÊç i stabilnoÊç stawu biodrowego.

Natomiast niedorozwój bli˝szego koƒca

koÊci udowej zwiàzany jest z opóênionym

i nieprawid∏owym kostnieniem g∏owy koÊci

udowej, prowadzàcym do zmiany jej wielko-

Êci i kszta∏tu. G∏owa mo˝e zatrzymaç si´

w ka˝dym miejscu stawu na sta∏e lub przej-

Êciowo. W miar´ jak opuszcza panewk´, do-

chodzi do natychmiastowego wzajemnego

przystosowania si´ pozosta∏ych cz´Êci sk∏a-

dowych stawu. 

Dysplazja charakteryzuje si´ ró˝nymi
stopniami nasilenia:
• dysplazja jako stan, w którym dach pa-

newki jest odchylony ku górze, przy za-

chowaniu kszta∏tu g∏owy koÊci udowej

z panewkà;

• podwichni´cie stawu – dach panewki od-

chylony ku górze, a g∏owa koÊci udowej

wykazuje cechy decentracji;

• zwichni´cie stawu – g∏owa koÊci udowej

straci∏a ca∏kowicie kontakt z panewkà, wy-

sun´∏a si´ ku górze i do przodu, jest nie-

dorozwini´ta i zniekszta∏cona, a panewka

p∏ytka i zaroÊni´ta.

O skutecznoÊci i wynikach leczenia wro-

dzonej dysplazji biodra decyduje wczesne

rozpoznanie, najlepiej ju˝ w 1-szym tygo-

dniu ˝ycia noworodka.

Rozpoznanie opiera si´ na badaniu kli-

nicznym, a wi´c podmiotowym i przedmio-

towym oraz badaniach dodatkowych.

Badanie podmiotowe ma na celu wyod-

r´bnienie z przeprowadzonego wywiadu da-

nych, Êwiadczàcych o istnieniu czynników

ryzyka, zwi´kszajàcych prawdopodobieƒ-

stwo wystàpienia w.d.s.b. Do czynników za-

liczamy: u∏o˝enie p∏odu inne ni˝ g∏ówkowa-

nie, ma∏owodzie, wzrost czynnoÊci skurczo-

wej macicy, cukrzyca.

Badanie przedmiotowe zwiàzane jest

z wykryciem szeregu objawów klinicznych,

b´dàcych odzwierciedleniem zaburzeƒ bio-

mechaniki stawu. Do objawów tych nale˝à:
1. Objaw Barlowa

2. Objaw Ortolaniego

3. Brak g∏owy koÊci udowej w panewce

4. Objaw pompowania

5. Objaw kolankowy

6. Nadmierna rotacja wewn´trzna koƒczyny

7. Ograniczenie odwodzenia

8. Asymetria fa∏dów poÊladkowych i udo-

wych.

Zmiany, do jakich dochodzi w stawach

biodrowych mogà byç pierwotne i wtórne,

czyli narastajàce po urodzeniu na skutek z∏ej

piel´gnacji. Podobne objawy kliniczne zmie-

niajà si´ wraz z procesem narastania lub wy-

cofywania si´ wady. Dlatego te˝ obok bada-

nia klinicznego, tak wa˝ne sà techniki obra-

zowe, niosàce baga˝ dodatkowych istotnych

informacji.

W praktyce zastosowanie znalaz∏y dwie
metody opisywania zdj´ç rentgenowskich
stawów biodrowych:
• okreÊlenie kàta stromoÊci dachu panewki;

• metoda Ombredann’a-Perkinsa.

Aby dokonaç oceny rozwoju stawu bio-

drowego metodà Grafa, nale˝y zidentyfiko-

waç jego elementy anatomiczne oraz doko-

naç standaryzacji obrazu. Metoda Grafa

opiera si´ na analizie morfologicznych ele-

mentów budowy stawu, a tak˝e na pomia-

rach kàtów dachu kostnego i chrz´stnego.

Ocena morfologiczna stawu biodrowego

mo˝liwa jest tylko wtedy, gdy na obrazie

USG uwidoczniono wszystkie elementy

morfologiczne bli˝szego koƒca koÊci udowej

oraz panewki stawu biodrowego, czyli

w p∏aszczyênie standardowej.

Zawsze powinno si´ uwidaczniaç obràbek

stawowy, wchodzàcy w sk∏ad chrz´stnej cz´Êci

dachu, która mo˝e byç wàska i d∏uga lub

krótka i szeroka. Chrz´stna cz´Êç dachu obej-

muje g∏ow´ koÊci udowej. W obr´bie bli˝sze-

go koƒca koÊci znajduje si´ granica chrz´stno-

kostna i punkt kostnienia g∏owy koÊci udo-

wej. Prawid∏owy staw biodrowy ma dobrze

ukszta∏towany dach kostny, zawierajàcy ostry

lub t´py zewn´trzny kostny brzeg panewki.

Irena Bonk ● Piel´gniarka dyplomowana, mgr pedagogiki, Przychodnia

Specjalistyczna w Rudzie Âlàskiej

Iwona Kowalska-Kubala ● Lekarz medycyny, pediatra kosmetolog, Kierownik

Przychodni NZOZ Eskulap

Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie
wrodzonej dysplazji stawów biodrowych
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Graf wyró˝ni∏ 4 typy rozwoju biodra

z licznymi podtypami.

Typ I – to stawy biodrowe prawid∏owe, nie

wymagajàce leczenia. Pozosta∏e typy to sta-

wy z dysplazjà, od niewielkiego stopnia

w typie II do zwichni´cia w typie IV.

Typ I – to ca∏kowicie dojrza∏e, prawid∏o-

we stawy biodrowe z dobrymi parametrami

jakoÊciowymi i iloÊciowymi. Ten typ wyst´-

puje w okresie noworodkowym jak i nie-

mowl´cym. Jego podzia∏ na podtypy Ia i Ib

wià˝e si´ z obecnoÊcià dwóch rodzajów

kszta∏tu zewn´trznego brzegu kostnego:

w typie Ia ostrego a w typie Ib t´pego.

Poza tym w obu typach kàt a wynosi 60º

lub wi´cej, a kàt b w Ia nigdy nie przekracza

55º. Typ Ib wyst´puje 7-8 razy cz´Êciej ni˝

Ia.

Typ II – to stawy biodrowe z cechami

dysplazji, ale bez decentracji g∏owy koÊci

udowej. Ma on parametry jakoÊciowe i ilo-

Êciowe o wiele gorsze w porównaniu z ty-

pem I. Wyró˝niamy typ IIa i IIb i IIc. Typ

IIa to staw biodrowy fizjologicznie niedoj-

rza∏y wyst´pujàcy u dzieci do 3-go miesiàca

˝ycia. Dach kostny jest niewykszta∏cony,

a dach chrz´stny poszerzony. Kàt a zamyka

si´ w granicach 50-59º, a kàt b jest wi´kszy

ni˝ 55º. Ten typ stawów biodrowych

w wi´kszoÊci przypadków ulega normalizacji

do koƒca 3 m.˝. dziecka. Je˝eli tak si´ nie

stanie mamy do czynienia z stawami biodro-

wymi typu IIb.

Typ IIc znany tak˝e typem IIg dotyczy

stawów biodrowych ze znacznà dysplazjà,

na granicy decentracji g∏owy koÊci udowej.

Panewka ma wadliwà budow´, zewn´trzny

brzeg kostny jest okràg∏y. Cz´Êç chrz´stna

dachu obejmuje g∏ow´ koÊci udowej. Kàt a
ma wartoÊç 43-49º, a b 70-77º. W typie tym

nale˝y przeprowadziç badanie dynamiczne,

polegajàce na dzia∏aniu niewielkiej si∏y

wzd∏u˝ osi uda, co prowadzi do chwilowego

uniesienia dachu chrz´stnego i zwi´kszenia

kàta b. Staw upodabnia wtedy swoje warto-

Êci kàtowe do typu D.

Do typu D zaliczamy stawy biodrowe

z decentracjà g∏owy koÊci udowej. Stany te

majà wadliwie wykszta∏cony dach kostny,

a zewn´trzny brzeg kostny jest p∏aski. Poza

tym dach chrz´stny ulega uniesieniu. Ten

typ okreÊlany jest równie˝ jako przejÊciowy

mi´dzy dysplazjà a zwichni´ciem.

Typ III – dotyczy stawów biodrowych

z wyraênà decentracjà i bardzo wadliwà pa-

newkà. G∏owa koÊci udowej ulega prze-

mieszczeniu ku górze i do ty∏u, powodujàc

ucisk na uniesionà cz´Êç chrz´stnà dachu pa-

newki, co wywo∏uje przemian´ chrzàstki

szklistej we w∏óknistà.

Typ IV – obrazuje pe∏ne zwichni´cie sta-

wu biodrowego, w którym g∏owa koÊci udo-

wej pozostaje bez kontaktu z panewkà. Cz´-

sto g∏owa i panewka le˝à w ró˝nych p∏asz-

czyznach, co nie pozwala na uwidocznienie

w jednym obrazie. Niemo˝liwym staje si´

wykreÊlenie linii dachu kostnego i ocena kà-

ta a.

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

jest wadà rozwojowà, dynamicznà i pog∏´-

biajàcà si´ wraz z wiekiem dziecka. Ka˝da

z jej postaci klinicznych nieleczona koƒczy

si´ kalectwem. 

Poza tym, im póêniej rozpoznana, tym

wymaga bardziej skomplikowanego, d∏ugo-

trwa∏ego leczenia. KoniecznoÊç wczesnego

rozpoznania w.d.s.b. i natychmiastowego le-

czenia jest obecnie niekwestionowana.

W przypadku stwierdzenia dysplazji dziecko

natychmiast kierowane jest do leczenia.

U oko∏o 30% noworodków stwierdza si´

„fizjologicznà niedojrza∏oÊç” stawu, czyli typ

IIa. DoÊwiadczenia wykazujà, ˝e u dzieci

tych bezpieczniej jest wykonaç badania, co

trzy tygodnie, aby monitorowaç proces doj-

rzewania stawu, a˝ do uzyskania jego prawi-

d∏owej anatomii. Ten rodzaj post´powania

dotyczy tak˝e noworodków z grupy ryzyka

w.d.s.b. - po∏o˝enie miednicowe, wczeÊniac-

two, cià˝a mnoga.

W przypadku stwierdzenia w badaniu ul-

trasonograficznym stawu biodrowego ca∏ko-

wicie dojrza∏ego o prawid∏owym rozwoju,

czyli typ Ia i Ib, zaleca si´ post´powanie pro-

filaktyczne, polegajàce na szerokim zak∏ada-

niu pieluszek, w∏aÊciwym uk∏adaniu i nosze-

niu dziecka.

Dzieci z rozpoznanym „fizjologicznym

niedorozwojem” stawu biodrowego podda-

je si´ wy˝ej wymienionej profilaktyce, lecz

kontrolne badanie ultrasonograficzne wyko-

nuje si´ po trzech tygodniach. 

Pozostali pacjenci ze stwierdzonym nie-

dorozwojem stawu biodrowego kierowanie

sà do natychmiastowego leczenia. Kontrolne

badanie USG w ich przypadku wykonuje si´

co 2-4-6 tygodni. 

U dzieci leczonych zachowawczo z powo-
du dysplazji stawu biodrowego stosuje
si´:
• çwiczenia, masa˝e przykurczów addukto-

rów stawu biodrowego

• majteczki odwodzàce

• poduszk´ Frejki

• poduszk´ Hittelmeiera

• szyn´ Koszli.

Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ po-

duszka Frejki oraz rozwódka Koszli. Stwier-

dzono tak˝e, i˝ u noworodków doskona∏e

rezultaty uzyskuje si´ zak∏adajàc szyn´ von

Rosena. 

W przypadku podj´cia decyzji o koniecz-

noÊci leczenia dziecka nale˝y dokonaç prawi-

d∏owego wyboru sprz´tu ortopedycznego.

Wyró˝niamy, bowiem urzàdzenia nastawia-

jàce oraz ograniczajàce ruch. Urzàdzenia na-

stawiajàce wprowadzajà stawy biodrowe

w pozycj´ odwodzenia, ale nie ograniczajà

ich ruchów. Natomiast urzàdzenia ograni-

czajàce ruch, jak sama nazwa mówi, ograni-

czajà ruch w stawie. Stosowane sà w przy-

padku dysplazji o wi´kszym stopniu. Nieste-

ty mogà wywo∏aç powik∏ania, jak martwica

ja∏owa g∏owy koÊci udowej, powodujàca

póêniejsze zaburzenia wzrostu koƒczyny.

Dzieci mi´dzy 5 a 24 miesiàcem ˝ycia

z podwichni´ciem lub zwichni´ciem stawów

biodrowych z regu∏y leczone sà wyciàgiem

„ponad g∏ow´”, utrzymywanym przez okres

4 tygodni. Wyciàg powinien scentrowaç

staw i nastawiç zwichni´cie.

Od oko∏o 2-3 lat po zdj´ciu wyciàgu, ale

przed repozycjà zamkni´tà i za∏o˝eniu apa-

ratu gipsowego, wykonuje si´ tendotomi´

adduktorów stawu biodrowego, aby

zmniejszyç odsetek martwic g∏owy koÊci

udowej. 

Je˝eli biodro nie ulega nastawieniu po za-

stosowaniu szynowania, wykonujemy za-

bieg operacyjny. Najcz´Êciej stosuje si´ za-

bieg pozastawowy. Scentrowanie stawu i je-

go stabilizacj´ uzyskuje si´ przez przeci´cie

koÊci biodrowej i wytworzenie dachu pa-

newki, pokrywajàcego g∏ow´ koÊci udowej.

Inny sposób polega na przesuni´ciu dolnego

od∏amu koÊci biodrowej w celu stworzenia

pokrycia g∏owy. Niejednokrotnie potrzebne

jest wykonanie operacji uzupe∏niajàcej w ce-

lu zlikwidowania koÊlawoÊci i przodoskr´ce-

nia szyjki koÊci udowej. Doleczanie po za-

biegach chirurgicznych polega na za∏o˝eniu

gipsu çwiczebnego na oko∏o 3-4 tygodnie,

po czyn wyciàgów i rozpocz´ciu çwiczeƒ.

Najpierw ograniczonych do jednej p∏aszczy-

zny, a po up∏ywie 6-ciu miesi´cy od operacji

dochodzi ostatni etap çwiczeƒ, trwajàcy do

momentu wyuczenia dziecka prawid∏owego

chodu. 

Wyniki leczenia dziecka zale˝à od mo-

mentu jego rozpocz´cia. JeÊli usunie si´ de-

centracj´ w pierwszych dniach ˝ycia, norma-

lizacja nastàpi w ciàgu kilku tygodni. Im

póêniej nastàpi decentracja, tym d∏u˝ej trwa

jej regeneracja. Mo˝na wi´c stwierdziç, i˝

rozpocz´cie terapii w pierwszych tygodniach

˝ycia dziecka daje szybkie, prawie 100% ca∏-

kowite wyleczenie.

Literatura u autorek
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Choroba zwyrodnieniowa jest najcz´st-

szà patologià stawów, o etiologii wielo-

czynnikowej i nadal w du˝ym stopniu nie-

wyjaÊnionej. 

Zmiany zwyrodnieniowe dotyczà wszyst-

kich stawów organizmu nie wy∏àczajàc stawu

biodrowego. Choroba zwyrodnieniowa sta-

wu biodrowego wyst´puje przewa˝nie u lu-

dzi starszych, ale chorujà równie˝ osoby ju˝

w 20-30 roku ˝ycia. Poczàtkowo ból wyst´-

puje przy obcià˝eniu stawu, nast´pnie tak˝e

w spoczynku jako ból sta∏y. Do ograniczeƒ ru-

chomoÊci do∏àcza si´ cz´sto skrócenie koƒczy-

ny. W miar´ post´pu choroby ból coraz bar-

dziej upoÊledza aktywnoÊç ruchowà, utrudnia

wstawanie z pozycji siedzàcej i poruszanie si´.

Leczenie powinno byç wielokierunkowe

i obejmowaç metody niefarmakologiczne, jak

i farmakologiczne. Przy znacznych zmianach,

szybko post´pujàcych, bardzo bolesnych

i przy nieskutecznoÊci leczenia zachowawcze-

go, konieczne jest leczenie operacyjne. Polega

ono na zastàpieniu chorego stawu, stawem

sztucznym, i zabieg taki nazywa si´ endopro-

tezoplastykà. Zabieg operacyjny endoprotezy

jest dla pacjenta wielkà ulgà, znosi uporczywy

ból i umo˝liwia normalne funkcjonowanie

w spo∏eczeƒstwie. Endoprotezoplastyka jest

zabiegiem wykonywanym na ca∏ym Êwiecie,

stanowi niejako recept´ na d∏u˝sze i aktywne

˝ycie, a w przypadku starszego pokolenia cz´-

sto jest zabiegiem ratujàcym ˝ycie. 

Pierwsze próby wstawienia sztucznego

stawu wywodzà si´ z lat dwudziestych ubie-

g∏ego wieku. W latach czterdziestych po-

wsta∏a koncepcja wymiany panewki zwyrod-

nia∏ego stawu biodrowego bez wymiany g∏o-

wy koÊci udowej. Po raz pierwszy endoprote-

zoplastyk´ stawu biodrowego wykonano

w 1962 roku w Klinice sir Johna Charneya

we Wrightington w Anglii. Pionierskie prace

jego nast´pców pozwoli∏y rozwinàç t´ meto-

d´ leczenia operacyjnego stawu biodrowego. 

Od po∏owy XX wieku nast´puje sta∏y roz-

wój endoprotezoplastyk stawów; nie tylko

kszta∏ty, systemy mocowania, ale i materia∏y

ulegajà sta∏ym zmianom czy modyfikacjom. 

Endoproteza, czyli proteza umieszczana

wewnàtrz organizmu, zosta∏a skonstruowa-

na w taki sposób, by zapewnia∏a takà samà

ruchomoÊç wszczepionego, sztucznego sta-

wu, jakà charakteryzuje si´ zdrowy, nie zmie-

niony chorobowo staw.

Odpowiednio dobrany program leczenia

i rehabilitacji w zale˝noÊci od dysfunkcji,

wieku i wielu innych czynników (np. choro-

by towarzyszàce) jest kluczem do powodze-

nia terapii. 

W trakcie zabiegu chirurg ortopeda za-

st´puje zniszczonà g∏ow´ koÊci udowej me-

talowà lub ceramicznà kulà zamocowanà na

trzpieniu, natomiast we wn´trzu panewki

umieszcza wykonane z polietylenu (tworzy-

wo sztuczne) lub metalu pokrytego poliety-

lenem gniazdo panewk´. 

Rodzaje endoprotez - mo˝emy je podzie-
liç na:
• endoprotezy ca∏kowite i cz´Êciowe; 

• endoprotezy cementowe, bezcementowe. 

W przypadku endoprotez cz´Êciowych

dochodzi do wymiany g∏ówki stawowej

i szyjki koÊci udowej. Naturalna panewka

pozostaje na swoim miejscu.

W przypadku endoprotez ca∏kowitych

dochodzi do wymiany szyjki koÊci udowej,

g∏ówki stawowej oraz panewki. Kolejny po-

dzia∏ endoprotez ca∏kowitych stawu biodro-

wego powstaje z uwagi na metody ich moco-

wania. Sà to implanty cementowe i bezce-

mentowe stosowane w zale˝noÊci od wielu

czynników. W celu doboru odpowiedniego

implantu do potrzeb pacjenta bierze si´ pod

uwag´ takie cechy jak wiek pacjenta, jakoÊç

tkanki kostnej, rodzaj schorzenia i koszt im-

plantu. Protezy stawów biodrowych majà za-

stosowanie w endoprotezoplastyce pierwot-

nej oraz w zabiegach rewizyjnych u pacjen-

tów, u których zawiod∏y inne sposoby lecze-

nia patologii w obr´bie stawu biodrowego.

W endoprotezach bezcementowych pa-

newka i trzpieƒ z regu∏y sà metalowe i z poro-

watà powierzchnià co powoduje przyroÊni´cie

endoprotezy z czasem do koÊci pacjenta. 

Jest ona mocowana na wcisk lub wkr´ca-

na do koÊci chorego.

Endoproteza cementowa jest mocowana

przy pomocy kleju kostnego zwanego ce-

mentem, sk∏ada si´: z panewki, trzpienia

i g∏owy. Mo˝liwoÊç zastàpienia zniszczonego

stawu biodrowego sztucznym stawem wy-

konanym z metalu, ceramiki i polietylenu za-

liczana jest do najwi´kszych osiàgni´ç w chi-

rurgii ortopedycznej XX wieku i porówny-

walna z osiàgni´ciami w chirurgii serca i oka.

Celem ca∏kowitej endoprotezoplastyki bio-

dra jest odtworzenie funkcji normalnego sta-

wu biodrowego stawem sztucznym. Wsz-

czepienie endoprotezy do koÊci wywo∏uje

reakcje mechaniczne i biologiczne, które na-

k∏adajàc si´ na siebie w czasie determinujà

powodzenie i czas prze˝ycia funkcji endo-

protezy. Endoproteza jest katalizatorem tego

procesu. Zmienia geometrycznà konfigura-

cj´ i Êrodowisko mechaniczne stawu, co

wp∏ywa zarówno na funkcj´ mi´Êni, jak

i rozk∏ad obcià˝eƒ w koÊci. 

Wskazania do wszczepienia
endoprotezy
Wyró˝niamy dwie du˝e grupy wskazaƒ:
a) Choroba zwyrodnieniowa stawów - jest

narastajàcym problemem medycznym

i spo∏ecznym. Schorzenie lokalizuje si´

najcz´Êciej w stawach podlegajàcych du-

˝ym obcià˝eniom, takich jak staw biodro-

wy. W zmianach zwyrodnieniowych wy-

konuje si´ endoprotezoplastyk´ stawu,

która traktowana jest jako post´powanie

Pielęgniarska opieka okołooperacyjna 
nad pacjentem po wszczepieniu endoprotezy
stawu biodrowego

Renata ˚y∏ka ● Licencjat piel´gniarstwa, 

Oddzia∏ Ortopedii i Traumatologii Narzàdu Ruchu 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
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standardowe. Szacuje si´, ˝e choroba

zwyrodnieniowa stawów dotyczy 10%

populacji po 55 roku ˝ycia i 30% powy-

˝ej 65 roku ˝ycia.

Najcz´stszà przyczynà zmian zwyrodnie-
niowych stawu biodrowego sà:
• wrodzona dysplazja stawu biodrowego

• z∏uszczenie nasady g∏owy koÊci udowej

• przebyte procesy zapalne

• zniekszta∏cenia pourazowe

• stawy rzekome

• sztywnego biodra

• martwica aseptyczna g∏owy koÊci udowej

• i inne (osteoporoza, zaburzenia hormo-

nalne, choroby uk∏adowe).

Obustronne zmiany mogà uniemo˝liwiç

poruszanie si´ z powodu du˝ych bólów

i przykurczu stawów. Choroba zwyrodnie-

niowa jest schorzeniem ca∏ego stawu w∏àcz-

nie z chrzàstkà, koÊcià, b∏onà maziowà i to-

rebkà stawowà. Najwi´ksze zmiany dotyczà

chrzàstki, która pokrywa powierzchni´ koÊci

tworzàc staw. 

Uwa˝a si´, ̋ e czynnikami przyczyniajàcy-

mi si´ do uszkodzenia chrzàstki oraz ca∏ego

procesu powstania i rozwoju charaktery-

stycznych cech zwyrodnienia stawów sà tak-

˝e oty∏oÊç, mechaniczne uszkodzenia sta-

wów oraz czynniki genetyczne.

b) urazy – z∏amanie szyjki koÊci udowej, gdy

zniszczenie g∏owy koÊci udowej nie mo˝e

byç zaopatrzone innà technikà. 

Zabieg ten pozwala na unikni´cie szeregu

powik∏aƒ i pozwala na szybkie uruchamianie

pacjenta. Dawniej tego typu z∏amania leczo-

no za pomocà d∏ugotrwa∏ego wyciàgu;

obecnie wyciàg jest stosowany jako post´po-

wanie wst´pne.

Przeciwwskazania 
do wszczepienia endoprotezy 

Istniejà przeciwwskazania bezwzgl´dne

i wzgl´dne.

Do bezwzgl´dnych nale˝à:
• zaka˝enia stawu lub skóry w okolicy pla-

nowanego zabiegu

• zaka˝enie uk∏adowe lub posocznica

• staw neuropatyczny

• guzy z∏oÊliwe, które uniemo˝liwiajà w∏a-

Êciwe zamocowanie cz´Êci sk∏adowych im-

plantu.

Do wzgl´dnych nale˝à:
• miejscowe zaka˝enie zw∏aszcza p´cherza

moczowego, skóry, narzàdów klatki pier-

siowej

• brak lub wzgl´dna niewydolnoÊç mi´Êni

odwodzàcych

• post´pujàce ubytki neurologiczne

• dowolny proces powodujàcy szybkie nisz-

czenie koÊci

• wspó∏istniejàce schorzenia ogólne

• ˝ylaki, oty∏oÊç

• znaczna osteoporoza.

Wszystkie te przeciwwskazania dotyczà

osób do planowanego zabiegu endoprotezy.

W przypadku z∏amania nie ma przeciwwska-

zaƒ, gdy˝ jest to zabieg wykonywany ze

wskazaƒ ˝yciowych. 

Przygotowanie pacjenta 
do zabiegu operacyjnego

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego

obejmuje zarówno sfer´ psychicznà, jak i sfer´

fizycznà. Oba obszary przygotowania sà bar-

dzo wa˝ne, a czynnoÊci, jakie podejmuje piel´-

gniarka, nale˝à do istotnych elementów stano-

wiàcych o bezpieczeƒstwie pacjenta i pomyÊl-

nym przebiegu zabiegu operacyjnego.

Pacjent mo˝e byç przyj´ty do szpitala na

dzieƒ przed planowanà operacjà w celu prze-

prowadzenia konsultacji anestezjologicznej

i przygotowania do zabiegu.

Przed zabiegiem operacyjnym, jak i przed

ka˝dym badaniem, zw∏aszcza inwazyjnym,

pacjent mo˝e odczuwaç niepokój. 

L´k towarzyszàcy zabiegowi ma z regu∏y
Êcis∏y zwiàzek z:
• brakiem wiedzy o zabiegu i jego nast´p-

stwach

• rozleg∏oÊcià planowanego zabiegu opera-

cyjnego

• z osobowoÊcià chorego

• wiekiem pacjenta

• z p∏cià (badania wskazujà, i˝ kobiety wyka-

zujà wy˝szy poziom l´ku ni˝ m´˝czyêni)

• ze znieczuleniem i z rokowaniem.

Przed operacjà wymiany stawu biodro-

wego pacjent poddany jest licznym bada-

niom, obejmujàcym mi´dzy innymi badanie

radiologiczne, testy laboratoryjne krwi,

EKG.

Wizyta anestezjologa przedoperacyjna ma
na celu:
• zapoznanie si´ z dokumentacjà 

• analiz´ wyników badaƒ

• ocen´ stanu klinicznego i psychicznego

• ocen´ ryzyka i wybór metody znieczulenia 

• poinformowanie pacjenta o planowym ro-

dzaju znieczulenia z uwzgl´dnieniem ry-

zyka

• zlecenie odpowiedniej premedykacji

• wykonanie dodatkowych badaƒ.

W dniu poprzedzajàcym zabieg chory

wieczorem otrzymuje heparyn´ drobnoczà-

steczkowà jako profilaktyk´ przeciwzakrze-

powà. Piel´gniarka informuje pacjenta, ˝e

musi pozostaç na czczo co najmniej 6 go-

dzin przed operacjà.

Je˝eli pacjent przyjmuje leki: 
• przeciwkrzepliwe i przeciwp∏ytkowe, 

• przeciwcukrzycowe, 

• aspiryn´.

W okresie oko∏ooperacyjnym podawanie

tych leków jest wstrzymane, a wprowadzone

sà preparaty alternatywne. Rano przed zabie-

giem, je˝eli chory przyjmuje leki nasercowe

musi je za˝yç, nast´pnie golimy pole opera-

cyjne i zak∏adamy poƒczoch´ przeciwzakrze-

powà na koƒczyn´ nieoperowanà, a po zabie-

gu na koƒczyn´ operowanà. Piel´gniarka wy-

konuje wk∏ucie do˝ylne i przetacza p∏yny in-

fuzyjne na zlecenie lekarza, zak∏ada cewnik

Foleya do p´cherza moczowego. 

Podajemy premedykacj´, której celem jest:
• zmniejszenie reakcji l´kowych

• zmniejszenie wydzielania w drogach od-

dechowych

• nasilenie dzia∏ania Êrodków anestetycz-

nych

• zahamowanie nudnoÊci i wymiotów po-

operacyjnych.

Po podaniu premedykacji transportujemy

pacjenta na blok operacyjny wraz z pe∏nà do-

kumentacjà. Piel´gniarka z oddzia∏u przeka-

zuje pacjenta pod opiek´ piel´gniarce aneste-

zjologicznej.

Postępowanie z pacjentem
w okresie pooperacyjnym

Bardzo wa˝ne jest otoczenie pacjenta

opiekà pooperacyjnà i udzielenie przez leka-

rza stosownych wskazówek. Ju˝ po zabiegu

operacyjnym nale˝y chroniç staw biodrowy

i zachowaç ostro˝noÊç w czasie przenoszenia

i transportu chorego z sali operacyjnej, po-

niewa˝ nie ma on kontroli nad koƒczynà

wskutek znieczulenia. 

Przy przenoszeniu pacjenta le˝àcego

z wózka na ∏ó˝ko, jedna osoba zawsze trzy-

ma nogi chorego w odwiedzeniu. Niew∏aÊci-

wa pozycja koƒczyny wraz z rotacjà ze-

wn´trznà uda mo˝e spowodowaç zwichni´-

cie protezy stawu biodrowego.

Operowana koƒczyna u∏o˝ona jest w ∏ó˝-

ku w odwiedzeniu, pomi´dzy nogi wk∏ada

si´ klin dzi´ki temu mamy pewnoÊç, ˝e u∏o-

˝enie jest prawid∏owe. Wszystkie czynnoÊci

piel´gnacyjne wykonujemy ostro˝nie i syn-

chronicznie.

Leki przeciwbólowe podawane sà w cià-

g∏ym wlewie za pomocà pompy infuzyjnej do

za∏o˝onego jeszcze na bloku operacyjnym

cewnika zewnàtrzoponowego. Piel´gniarka ▼
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powinna podawaç leki systematycznie; stoso-

wanie leków tylko wtedy, gdy pacjent skar˝y

si´ na ból, powoduje niekorzystne dla niego

przerwy w analgezji. Odczuwanie bólu zale˝y

od wielu czynników, mi´dzy innymi od inten-

sywnoÊci i jakoÊci bodêca bólowego, tak˝e

progu czucia i tolerancji bólu. Bólowi towa-

rzyszà: z∏e samopoczucie, rozdra˝nienie, l´k,

gniew, gdy terapia przeciwbólowa nie przy-

nosi oczekiwanych efektów. Pacjenci odczu-

wajà zm´czenie, wyczerpanie fizyczne, cierpià

na zaburzenia snu. Ból okolicy pleców i kr´-

gos∏upa jest czasami wi´kszy ni˝ miejsca ope-

rowanego, spowodowane to jest rodzajem

znieczulenia i przymusowej pozycji na wznak

przez 12 godzin, a tak˝e dodatkowo chorobà

kr´gos∏upa (zmiany zwyrodnieniowe, skrzy-

wienia, dyskopatie). Wszystkie wykonywane

czynnoÊci, pomiary parametrów i nasze ob-

serwacje zwiàzane z pacjentem opisujemy

szczegó∏owo w dokumentacji piel´gniarskiej.

Piel´gniarka zwraca uwag´ na ran´ poopera-

cyjnà, czy opatrunek jest suchy, czy prze-

krwiony, oraz na iloÊç wydzieliny w drenach.

Opatrunki u chorego wykonujemy tak cz´sto

jak zachodzi potrzeba, uwzgl´dniajàc przy

tym zasady aseptyki. W tzw. „0” dobie po za-

biegu pacjent ma pobieranà krew w celu

sprawdzenia wartoÊci morfotycznych krwi.

Ju˝ w okresie przedoperacyjnym wprowadza-

ne jest post´powanie przeciwzakrzepowe.

Unieruchomienie w ∏ó˝ku powoduje, ˝e pa-

cjent w tym czasie potrzebuje du˝ej pomocy

ze strony personelu piel´gniarskiego. 

Najwi´kszym problemem pacjenta jest

ból biodra szczególnie przy zmianie pozycji

cia∏a, ból pleców wynikajàcy z le˝enia szcze-

gólnie u osób starszych oraz brak mo˝liwo-

Êci obrócenia si´ na bok w pierwszych do-

bach po zabiegu operacyjnym.

W pierwszej dobie u chorego wykonuje

si´ zdj´cie rentgenowskie celem kontroli osa-

dzenia endoprotezy, zdj´cie to wykonuje si´

przy ∏ó˝ku chorego aby uniknàç ewentual-

nych powik∏aƒ podczas transportu do pra-

cowni rentgenowskiej.

Pacjent profilaktycznie otrzymuje trzy

dawki antybiotyku, pierwszà dawk´ otrzymu-

je na godzin´ przed zabiegiem, nast´pne dwie

po zabiegu operacyjnym w oÊmiogodzinnym

odst´pie czasu. W drugiej dobie po zabiegu

operacyjnym usuwamy u chorego dreny wy-

chodzàce z rany pooperacyjnej, po∏àczone

z butelkami ssàcymi tzw. ssaniem Redona.

Pacjent po usuni´ciu drenów z rany po-

operacyjnej, cewnika z p´cherza moczowego

i cewnika zewnàtrzoponowego, rozpoczyna

ju˝ intensywniejsze çwiczenia, siadanie ze

spuszczonymi nogami, pionizacj´, a nast´p-

nie nauk´ chodzenia o kulach. 

Post´powanie pooperacyjne powinno

byç tak ukierunkowane, aby przywróciç si∏´

mi´Êniom otaczajàcym staw biodrowy oraz

stopniowo umo˝liwiç powrót do pe∏nej

sprawnoÊci. Po wygojeniu rany, to jest w 10.

dobie po zabiegu operacyjnym usuwamy

szwy i pacjenta wypisuje si´ do domu; doty-

czy to zwykle osób starszych i samotnych.

Osoby m∏odsze, sprawniejsze, opuszczajà

oddzia∏ wczeÊniej, a szwy usuwa si´ ambula-

toryjnie.

Chory musi unikaç:
• zbyt g∏´bokich sk∏onów – nie opuszczaç

ràk ni˝ej, ni˝ na wysokoÊç kolan,

• nie wolno k∏aÊç si´ na stronie operowanej

dopóki lekarz nie wyrazi zgody,

• schylania si´ ku przodowi podczas wsta-

wania z krzes∏a czy schodzenia z ∏ó˝ka,

• przechylania si´ do przodu podczas wsta-

wania,

• zak∏adania nogi na nog´ – w pozycji stojà-

cej, siedzàcej ani le˝àcej,

• krzy˝owania nóg oraz ich zbli˝ania – czy-

li przywodzenia,

• skŕ cania stóp ku sobie (rotacji wewn´trznej).

åwiczenia wykonywane w szpitalu sà

przygotowaniem do prowadzenia dalszego

usprawniania w warunkach domowych.

Trzeba korzystaç z regularnych konsultacji

lekarskich wed∏ug zaleceƒ, w celu przepro-

wadzenia badania klinicznego i weryfikacji

radiologicznej. Chory musi zdawaç sobie

spraw´, ˝e najprostsze czynnoÊci ˝ycia co-

dziennego mogà ∏àczyç si´ z przecià˝eniem

operowanego stawu, co przy cz´stym ich

powtarzaniu wywieraç mo˝e ujemny wp∏yw

na przetrwanie endoprotezy. 

Rehabilitacja nie koƒczy si´ wraz

z opuszczeniem oddzia∏u szpitalnego, chory

çwiczy nadal w warunkach domowych.

Edukacja chorego
Edukacj´ rozpoczynamy tu˝ po przyj´ciu

pacjenta do szpitala i przez ca∏y jego pobyt.

Pacjenci otrzymujà broszurki do domu,

które zawierajà zestawy çwiczeƒ i rady prak-

tyczne dotyczàce pozycji cia∏a, których pa-

cjent powinien unikaç. W celu uzyskania d∏u-

gotrwa∏ego, dobrego wyniku trzeba zwróciç

uwag´ na sposób korzystania ze sztucznego

stawu – unikaç przecià˝enia koƒczyny opero-

wanej, siadaç tylko na wysokich siedziskach

(unikaç niskich i mi´kkich foteli).

Edukacj´ powinien przeprowadziç wy-

kwalifikowany zespó∏ do rehabilitacji pacjen-

tów po endoprotezie stawu biodrowego, sk∏a-

dajàcy si´ z lekarza prowadzàcego, fizjotera-

peutów i personelu piel´gniarskiego. Nie-

wskazane jest siadanie na brzegu krzes∏a,

przechylanie si´ na boki. Zakazane jest przy-

wodzenie i rotowanie do wewnàtrz koƒczyny

operowanej zarówno w spoczynku, jak i pod-

czas çwiczeƒ (dotyczy to równie˝ zak∏adania

nogi na nog´). Chcàc wstaç z ∏ó˝ka, siadamy

na nim podpierajàc si´ d∏oƒmi, zdrowà stop´

podk∏adamy pod stop´ nogi operowanej,

a nast´pnie obracamy uda wraz z miednicà

i opuszczamy koƒczyny gdy stopy dotknà

pod∏ogi, wstajemy nie zapominajàc o podpie-

raniu si´ na obu d∏oniach. Wa˝ne jest aby

podczas stania obcià˝aç równomiernie obie

koƒczyny, obroty wykonywaç ca∏ym cia∏em

razem z miednicà. Ka˝dy pacjent otrzymuje

do domu zestaw çwiczeƒ które ma wykony-

waç oraz czynnoÊci zabronionych.

Wa˝na jest te˝ koniecznoÊç utrzymania

masy cia∏a w granicach normy, aby nie dopu-

Êciç do nadmiernego obcià˝enia protezy, co

w rezultacie wià˝e si´ z krótszà trwa∏oÊcià.

Opieka piel´gniarska nad pacjentem po
zabiegu operacyjnym endoprotezy stawu
biodrowego wymaga od piel´gniarki du-
˝ej wiedzy z chirurgii urazowo-ortope-
dycznej i ma na celu:
• powrót maksymalnej funkcji operowane-

go stawu,

• pomoc w zakresie podnoszenia sprawno-

Êci i powrotu do aktywnego ˝ycia,

• zapobieganie powik∏aniom.

Zapewnienie pacjentowi wysokiej jakoÊci

us∏ug zale˝y nie tylko od wyposa˝enia w naj-

nowszy sprz´t i urzàdzenia, ale przede

wszystkim od wiedzy i umiej´tnoÊci ca∏ego

personelu pracujàcego, zarówno lekarskiego,

piel´gniarskiego, jak i rehabilitacji.

Zabiegi ca∏kowitej wymiany stawu bio-

drowego, wed∏ug dzisiejszych ocen powo-

dujà przywrócenie funkcji w znacznym stop-

niu oraz redukcje dolegliwoÊci bólowych

u 90-95% pacjentów. O ca∏kowitym powro-

cie do zdrowia i sprawnoÊci pacjenta decy-

duje prawid∏owy dobór endoprotezy, dobra

i wykwalifikowana opieka lekarska i piel´-

gniarska, oraz wczesna rehabilitacja po za-

biegu. W profilaktyce, diagnostyce a póêniej

w leczeniu i piel´gnowaniu, dwie osoby sà

najwa˝niejsze: lekarz i piel´gniarka.

Zarówno leczenie pacjenta jak i piel´-

gnowanie go, sà procesami z∏o˝onymi

i wzajemnie si´ uzupe∏niajàcymi. W celu po-

g∏´bienia swojej wiedzy i wymiany do-

Êwiadczeƒ oraz poznania nowych standar-

dów post´powania, wskazana by∏aby raz

w roku konferencja dla piel´gniarek pracujà-

cych w oddzia∏ach Ortopedii i Traumatolo-

gii Narzàdu Ruchu.

Literatura u autorek

▼
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Wraz z procesem starzenia w organi-

zmie zachodzà charakterystyczne

zmiany. Nale˝à do nich: 
• zanik komórek funkcjonalnie czynnych

ró˝nych narzàdów i zast´powanie ich

przez tkank´ ∏àcznà; 

• przekszta∏cenie budowy i funkcji skóry

prowadzàce do os∏abienia jej roli jako ba-

riery ochronnej organizmu; 

• spadek podstawowej przemiany materii ze

100% w wieku 40 lat do ok. 80% powy-

˝ej 80 roku ˝ycia, upoÊledzenie czynnoÊci

wàtroby, spadek aktywnoÊci enzymów;

• procentowy wzrost zawartoÊci t∏uszczu

w organizmie, a spadek zawartoÊci wody; 

• spadek przep∏ywu nerkowego osocza ze

100% w wieku ok. 30 lat do ok. 50% po-

wy˝ej 80 roku ˝ycia; zmniejsza si´ te˝

przep∏yw krwi przez inne narzàdy; 

• obni˝enie kwasowoÊci soku ˝o∏àdkowego; 

• zmniejszenie perystaltyki jelit;

• zmniejszenie powierzchni ca∏kowitej b∏on

Êluzowych przewodu pokarmowego, co

zmniejsza wch∏anianie z jelit.

Zmiany te, majà swoje konsekwencje kli-

niczne u ludzi w starszym wieku, które

w istotnym stopniu wp∏ywajà na terapi´ far-

makologicznà. Osoby starsze sà bardziej

wra˝liwe na leki, cz´Êciej wyst´pujà u nich

objawy uboczne. Zmiany wzajemnych pro-

porcji t∏uszczu i wody w organizmie zmie-

niajà parametry farmakokinetyczne leków –

powodujà, ˝e leki rozpuszczalne w wodzie

osiàgajà wy˝sze st´˝enia, natomiast leki roz-

puszczalne w t∏uszczach pozostajà w organi-

zmie d∏u˝ej. Dawkowanie leków dla pacjen-

tów w wieku podesz∏ym powinno byç indy-

widualnie dobierane, tak aby uwzgl´dniaç

aktualny stan chorego i mo˝liwe interakcje

z innymi przyjmowanymi lekami.

Problemem medycyny geriatrycznej jest

polipragmazja czyli przyjmowanie jednocze-

Ênie wielu leków, nie liczenie si´ z ich wza-

jemnym toksycznym oddzia∏ywaniem.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej obser-

wuje si´ tzw. kaskad´ przepisywania leków -

czyli dodawanie na nowe objawy kolejne leki

bez kontroli stanu zdrowia i bez badaƒ labo-

ratoryjnych. Dochodzi do tego w sytuacjach

gdy starsi ludzie przychodzà po recept´, a le-

karz wypisuje leki bez zbadania pacjenta. Wy-

st´pujàca u ludzi starszych wielochorobo-

woÊç oraz wieloobjawowoÊç pot´guje poli-

pragmazj´. Powa˝nym problemem u ludzi

starszych jest samoleczenie, sprzyja jemu ∏a-

twy dost´p do leków bez recepty, najcz´Êciej

sà to leki reklamowane w mass mediach

o dzia∏aniu przeciwzapalnym i przeciwbólo-

wym. Samoleczenie prowadziç mo˝e do wy-

stàpienia niekorzystnej polipragmazji. We-

d∏ug badaƒ gerontologicznych 12 % osób po

70 roku ˝ycia i 20% po 80 roku ˝ycia jest ho-

spitalizowanych z powodu polipragmazji.

Przyjmuje si´, ˝e starsza osoba która za˝ywa

wi´cej ni˝ siedem leków ma du˝à szans´ na

zatrucie tymi lekami i hospitalizacj´.

Optymalna farmakoterapia chorych

w wieku podesz∏ym powinna byç zindywi-

dualizowana, ukierunkowana na leczenie

rozpoznanych chorób oraz okresowà kon-

trol´ leczenia, która pozwala uniknàç poli-

pragmazji. W zwiàzku z tym co 6-12 miesi´-

cy lekarze powinni sprawdzaç, czy pomi´dzy

stosowanymi lekami nie wyst´pujà niezgod-

noÊci, a piel´gniarki rodzinne uczestniczyç

w monitorowaniu zarówno dawek, jak i ilo-

Êci za˝ywanych leków.

Zalecenia dotyczàce za˝ywania leków nie

mogà sprowadzaç si´ tylko do podania wska-

zówek: ile razy i o jakich porach w ciàgu dnia

oraz w jakich dawkach chory ma przyjmo-

waç lek. Lekarz i piel´gniarka powinni poin-

formowaç chorego równie˝ i o tym, czy lek

(-i) ma za˝ywaç na czczo, i ile czasu przed

lub po jedzeniu (albo w czasie jedzenia) oraz

czym powinien popijaç. W niektórych przy-

padkach konieczna jest informacja, jakich po-

karmów chory powinien unikaç w trakcie le-

czenia. Prawie wszystkie leki powinny byç

popijane wodà. Pozwala to uniknàç pozna-

nych i byç mo˝e nie ustalonych jeszcze inte-

rakcji pomi´dzy lekiem a substancjami za-

wartymi w cz´sto u˝ywanych napojach, ta-

kich jak: herbata, ró˝ne soki owocowe, cola,

pepsi czy te˝ mleko. 

Prof. Marian Wielosz kierownik Katedry

i Zak∏adu Farmakologii DoÊwiadczalnej

i Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie

podaje jakich leków nie nale˝y ∏àczyç ze so-

bà. Wed∏ug podanych wskazaƒ, aby kura-
cja lekami powiod∏a si´, nie powinno si´
∏àczyç:
1. Niesteroidowych leków przeciwzapal-

nych z lekami przeciwzakrzepowymi lub

glikokortykosteroidami, albowiem mo˝e

groziç krwotokiem.

2. Dwóch antybiotyków wywo∏ujàcych

dzia∏anie nefrotoksyczne (aminoglikozy-

dy, wankomycyna lub chinolony), bo mo-

˝e spowodowaç uszkodzenie nerek. 

3. Nie mo˝na ∏àczyç w´gla leczniczego z in-

nymi lekami, cholestyraminy z warfarynà

lub digoksynà, leków zoboj´tniajàcych

kwas solny w ˝o∏àdku z aspirynà i innymi

lekami o charakterze kwaÊnym, poniewa˝

zapobiegajà ich wch∏anianiu z przewodu

pokarmowego. 

4. Nale˝y unikaç ∏àczenia antybiotyków bak-

teriostatycznych z antybiotykami bakte-

riobójczymi (tetracyklin i penicylin), po-

niewa˝ antybiotyki bakteriostatyczne

os∏abiajà dzia∏anie antybiotyków bakte-

riobójczych. 

5. Nale˝y unikaç ∏àcznego stosowania leków

neutralizujàcych treÊç ˝o∏àdkowà oraz le-

ków Êciàgajàcych (sole bizmutu) z lekami

o charakterze kwaÊnym, poniewa˝ znacz-

nie hamujà ich wch∏anianie.

U ludzi w starszym wieku problemem

mo˝e byç nadu˝ywanie leków nasennych,

uspokajajàcych oraz przeciwbólowych.

Wskazano, ˝e za˝ywanie du˝ej iloÊci leków

zwi´ksza ryzyko upadków. Do ich wystàpie-

nia przyczyniajà si´ leki dzia∏ajàce na oÊrod-

kowy uk∏ad nerwowy, g∏ównie benzodiaze-

piny o przed∏u˝onym dzia∏aniu.

Udział pielęgniarki 
w farmakoterapii geriatrycznej

Gra˝yna Franek ● Dr n. med., piel´gniarka, socjolog, adiunkt 

w Zak∏adzie Promocji Zdrowia i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego Wydzia∏u

Opieki Zdrowotnej Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

▼
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▼ Cz´ste b∏´dy w leczeniu ludzi starszych

dotyczà z∏ej ordynacji leków, która jest spo-

wodowana nieznajomoÊcià mechanizmów

dzia∏ania leków, interakcji mi´dzy nimi, ob-

jawów niepo˝àdanych wywo∏ywanych przez

przepisane leki. 

Z∏a ordynacja leków wià˝e si´ tak˝e

z liczbà przepisywanych leków, poniewa˝

cz´stoÊç wyst´powania interakcji zale˝y od

liczby leków stosowanych jed-

noczeÊnie. Przyjmuje si´, ˝e

przy kilku lekach – cz´stoÊç

wyst´powania interakcji wy-

nosi 3-5%, ale w przypadku

stosowania 10 – mo˝e si´

zwi´kszyç do 20%. Najbar-

dziej szkodliwe sà interakcje

powodujàce zniesienie dzia-

∏ania leków, interakcje wywo-

∏ujàce groêne dla ˝ycia obja-

wy niepo˝àdane: zaburzenia

rytmu serca, prze∏om nadci-

Ênieniowy, krwotoki, uszko-

dzenie wàtroby, nerek, szpi-

ku.

Obecnie przyjmuje si´, i˝

w wieku 65–75 lat – nale˝y

zmniejszyç dawki leku o 10

%,w wieku 75–85 lat – nale-

˝y zmniejszyç dawki leku

o 20 %, a w póêniejszym na-

wet o 30%.

Typowymi dzia∏aniami nie-
po˝àdanymi leków wymie-
niane w literaturze geron-
tologicznej sà: 
• Hipotonia ortostatyczna,

• NiewydolnoÊç nerek,

• Zaburzenia elektrolitowe.

• Objawy takie jak: os∏abie-

nie, upadki, pogarszajàca si´

sprawnoÊç poznawcza, objawy ze strony

przewodu pokarmowego nale˝y trakto-

waç jako niepo˝àdane dzia∏ania leków.

Do przyczyn dzia∏aƒ niepo˝àdanych zali-
czamy:
• stosowanie polipragmazji, to znaczy im

wi´cej leków przyjmuje pacjent tym nasi-

lajà si´ objawy uboczne,

• stosowanie samoleczenia zw∏aszcza lekami

niesteroidowymi przeciwzapalnymi, na-

sennymi, przeczyszczajàcymi, 

• niedok∏adne dawki leków,

• brak kontroli przyjmowanych leków.

Leczenie farmakologiczne osób starszych

mo˝e przebiegaç nieprawid∏owo z powodu

upoÊledzenia s∏uchu, wzroku oraz pami´ci. 

TrudnoÊci w przyjmowaniu leków u lu-

dzi starszych mogà pojawiç si´ te˝ w zwiàz-

ku z po∏ykanie du˝ych pigu∏ek, jak równie˝

z za∏o˝eniem czopków. Przyjmowane tablet-

ki powinny si´ wyraênie ró˝niç barwà,

kszta∏tem, wielkoÊcià, przydatne sà tutaj

specjalne pude∏ka podzielone na pory dnia

przyjmowanych leków (rano, po∏udnie,

wieczór).

Wed∏ug Kirschnicka, aby uniknàç pomy∏-
ki w czasie przygotowania i podawania le-
ków obowiàzuje regu∏a „pi´ciu W”:
• w∏aÊciwy lek, 

• w∏aÊciwa dawka, 

• w∏aÊciwy czas, 

• w∏aÊciwa postaç, 

• w∏aÊciwy pacjent.

Monitorowanie leków u ludzi w starszym

wieku powinno nale˝eç do piel´gniarki ro-

dzinnej, a starsze osoby przyjmujàce du˝e

iloÊci leków powinny stanowiç grup´ osób,

które piel´gniarka rodzinna powinna zali-

czyç do grupy dyspanseryjnej, a wi´c takiej,

której nale˝y poÊwi´ciç wi´cej uwagi. 

Piel´gniarki powinny stale kontrolowaç

leczenie, informowaç pacjentów i opieku-

nów, ˝e nie nale˝y latami przyjmowaç tych

samych leków bez kontroli lekarza, informo-

waç o koniecznoÊci przynoszenia do lekarza

wszystkich leków, które pacjent za˝ywa ce-

lem wyeliminowania tych, które w danym

okresie powinno si´ odstawiç.

Przeczyta∏am niedawno wywiad z dr Ewà

Bogackà – geriatrà, która przestrzeg∏a przed

kupowaniem drogich witamin, twierdzàc, ˝e

w g∏odujàcej Afryce witaminy

mogà byç lekami, u nas wy-

starczy jab∏ko i kiszona kapu-

sta! 

Nale˝y nak∏aniaç ludzi

w starszym wieku do dwóch

szczepieƒ: przeciwko grypie

i przeciwko zapaleniu p∏uc,

albowiem p∏uca starzejàc si´

stajà si´ mniej elastyczne

i bardziej podatne na infekcje.

Szczepionk´ przeciw grypie

nale˝y podaç kilka tygodni

przed rozpocz´ciem si´ sezo-

nu grypowego, najlepiej

w paêdzierniku. Szczepienie

to mo˝na wykonaç te˝ póê-

niej, a jedynym przeciwwska-

zaniem jest nadwra˝liwoÊç na

bia∏ko kurze.

Nale˝y propagowaç za-

chowanie aktywnoÊci fizycz-

nej i umys∏owej. Regularny

wysi∏ek fizyczny wp∏ywa na

prawid∏owe funkcjonowanie

uk∏adu krà˝enia, ruchu, odde-

chowego. Odgrywa du˝à rol´

w profilaktyce zaka˝eƒ gór-

nych dróg oddechowych, co

przedk∏ada si´ na lepszà od-

pornoÊç organizmu. Mo˝e

wi´c zapobiec w istotny spo-

sób niekorzystnej polipragma-

zji, a wi´c zarówno lekarz jak i piel´gniarka

powinni zach´caç do stosowania ruchu, al-

bowiem ludzie którzy p∏ywajà, je˝d˝à na

nartach, chodzà na d∏u˝sze spacery d∏u˝ej

utrzymujà sprawnoÊç i nie potrzebujà nad-

miaru leków.
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Wdniu 2 czerwca 2010 roku w auli im.

prof. Witolda Zahorskiego w Kato-

wicach Ligocie odby∏o si´ Dyplomatorium

absolwentek studiów niestacjonarnych II

stopnia na kierunku piel´gniarstwo – Wy-

dzia∏u Opieki Zdrowotnej Âlàskiego Uni-

wersytetu Medycznego. Dyplomatorium by-

∏o uwieƒczeniem studiów i przybra∏o form´

uroczystego wr´czenia dyplomu magistra

piel´gniarstwa przez w∏adze uczelni.

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li zaproszeni
goÊcie w osobach:
• prof. dr hab. n. med. Âlàskiego Uniwersy-

tetu Medycznego Violetta Skrzypulec-Plin-

ta – Dziekan Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej 

• dr hab. n. med. Czes∏aw Marcisz – Pro-

dziekan Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej

• prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gàsior

• dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsul-

tant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny

Paliatywnej

• dr n. ekon. Mariola Bartusek – Przewod-

niczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach

• promotorzy i recenzenci.

Spotkanie rozpocz´∏o si´ odÊpiewaniem

Hymnu Paƒstwowego. UroczystoÊç zo-

sta∏a zainaugurowana wystàpieniem Pani

Dziekan prof. dr hab. n. med. Violetty

Skrzypulec-Plinta. Pani Dziekan pogratulo-

wa∏a absolwentkom uzyskania tytu∏u magi-

stra piel´gniarstwa. Wyrazi∏a podziw za

ogrom pracy i trud w∏o˝ony w zdobywanie

i poszerzanie wiedzy medycznej, mimo pe∏-

nienia wielu ról w ˝yciu osobistym, zawodo-

wym oraz dalszego rozwoju w dziedzinie

piel´gniarstwa.

Przewodniczàca ORPiP dr n. ekon. Ma-

riola Bartusek – wspania∏y nauczyciel akade-

micki – w ciep∏ych s∏owach skierowanych

do absolwentek z∏o˝y∏a gratulacje mówiàc

o satysfakcji z ukoƒczenia studiów, a zara-

zem podkreÊlajàc, jakie zobowiàzania ze so-

bà niesie uzyskanie tytu∏u magistra piel´-

gniarstwa. 

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska - lekarz,

wyk∏adowca – prawdziwie doceniajàcy prac´

piel´gniarki, czego najlepszym dowodem

jest otrzymanie tytu∏u cz∏onka honorowego

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarstwa

Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, wyg∏osi∏a

wyk∏ad pt.: „Umieraç po ludzku czy god-

nie”.

Prelegentka pi´knie przedstawi∏a najtrud-

niejszy okres w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka,

okres umierania, zwiàzane z nim objawy,

emocje. Mówi∏a o potrzebie wsparcia w∏asne-

go i osób towarzyszàcych. Ka˝de umieranie

jest pewnym sacrum, Êwi´toÊcià: „…okres

terminalny jest przywilejem cz∏owieka”.

Przedstawi∏a warunki godnego umierania.

Koƒczàc wyk∏ad pos∏u˝y∏a si´ cytatem Kingi

WiÊniewskiej-Roszkowskiej: „Rozporzàdze-

nie chorego, zw∏aszcza takiego, który umiera

Êwiadomie i z godnoÊcià, jego ostatnie s∏owa,

rady i pouczenia majà wielkà psychicznà wa-

g´. Zapami´tuje si´ je, cià˝à nad ca∏à rodzinà

i osiàgajà zwykle swój cel”.

Pocz´Êci merytorycznej nastàpi∏a pod-

nios∏a chwila wr´czenia dyplomów.

Podzi´kowania skierowane do w∏adz uczelni

oraz wyk∏adowców z∏o˝y∏a w imieniu absol-

wentek, Iwona Otremba, po czym nastàpi∏o

wr´czenie kwiatów. Oficjalnà cz´Êç dyplo-

matorium zakoƒczono odÊpiewaniem Gau-

deamus, a uwieƒczeniem uroczystoÊci by∏o

wykonanie pamiàtkowych, zbiorowych

zdj´ç. ■

Dyplomatorium absolwentek Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ma∏gorzata Baran ● Mgr piel´gniarstwa, Hospicjum Domowe 

Êw. Tomasza Aposto∏a w Sosnowcu, cz∏onek ORPiP w Katowicach,

Samodzielny Publiczny Szpital  Miejski w Sosnowcu

Gra˝yna Woêniak ● Mgr piel´gniarstwa, Instytut Medycyny Pracy 

i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu
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SpotkaliÊmy si´ ju˝ po raz VII na Konfe-

rencji szkoleniowo-naukowej „Zagro˝e-

nia pracy zawodowej a zdrowie personelu

medycznego” gdzie przewodnim tematem

by∏a – „JakoÊç i wszystko dla zdrowia”.

Grono sta∏ych odbiorców tej tematyki

(150 osób) spotka∏o si´ 15.09.2010 w go-

Êcinnych murach Samodzielnego Publiczne-

go Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mie-

l´ckiego Âlàskiego Uniwersytetu Medyczne-

go, który wraz z Polskim Towarzystwem

Piel´gniarskim (Zarzàdem Oddzia∏u w Ka-

towicach i Ko∏em Terenowym Szpitala) by∏

organizatorem konferencji. 

Patronat Honorowy nad konferencjà ob-

jà∏ Âlàski Paƒstwowy Wojewódzki Inspektor

Sanitarny Grzegorz Hudzik, natomiast Pa-

tronat medialny sprawowany by∏ przez: Ma-

gazyn Piel´gniarki i Po∏o˝nej, Ogólnopolski

Przeglàd Medyczny oraz Biuletyn Informa-

cyjny Nasze Sprawy Okr´gowej Izby Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach. Okr´go-

wa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych wspar∏a

konferencje swoimi wydawnictwami, które

zosta∏y rozprowadzone wÊród uczestników. 

Konferencj´ otworzy∏a Przewodniczàca

Ko∏a Terenowego PTP mgr Zofia Pra˝ak

oraz Przewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u

PTP dr n. med. Gra˝yna Franek. WÊród za-

proszonych goÊci byli mi´dzy innymi: Dy-

rektor Szpitala mgr Urszula Nowak, Prze-

wodniczàca Zarzàdu G∏ównego PTP mgr

Dorota Kilaƒska. Okr´gowà Rad´ Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych w Katowicach reprezento-

wa∏a Czes∏awa Brylak-KozdraÊ i sekretarz

mgr Bartosz Szczud∏owski. PTL reprezento-

wa∏ Przewodniczàcy Zarzàdu Oddzia∏u

i Wiceprzewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego

PTL dr n. med. Jerzy Dosiak oraz Konsul-

tanci Krajowi w Dziedzinie Piel´gniarstwa

dr n. biol. Gra˝yna Kruk-Kupiec i w Dzie-

dzinie Piel´gniarstwa Epidemiologicznego

mgr Beata Ochocka. 

W trakcie konferencji Przewodniczàca

ZG PTP Dorota Kilaƒska wr´czy∏a Prze-

wodniczàcej ZO PTP w Katowicach Gra˝y-

nie Franek - Dyplom przynale˝noÊci PTP do

struktur ICN.

Pierwszym tematem konferencji by∏a

„Samoocena stanu zdrowia piel´gniarek

i po∏o˝nych”,

wyg∏oszonym przez dr n. hum. Halin´

Kulik z Âlàskiego Uniwersytetu Medyczne-

go Zak∏ad Propedeutyki Piel´gniarstwa.

Przedstawione zosta∏y wyniki badaƒ,

w których uczestnicy konferencji Êmia∏o

uto˝samiali si´ z grupà reprezentatywnà

piel´gniarek i po∏o˝nych, zatrudnionych

w placówkach opieki zdrowotnej na terenie

województwa Êlàskiego. Samoocena nie za-

wsze jest zgodna z obiektywnà ocenà me-

dycznà, poniewa˝ jest odzwierciedleniem

subiektywnego poczucia zdrowia badane-

go. 

„Ustaw´ o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta” przedstawi∏a mgr prawa

Ma∏gorzata Lipiƒska ze Szpitala Specjali-

stycznego Centrum Medycznego Mavit

Zofia Pra˝ak ● Mgr ekonomii, piel´gniarka, Specjalista w dziedzinie

piel´gniarstwa epidemiologicznego, Przewodniczàca Ko∏a Terenowego PTP

przy SP Szpitalu Klinicznym im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach

Sprawozdanie z konferencji: Zagrożenia pracy
zawodowej a zdrowie personelu medycznego
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w Katowicach. Ustawa wesz∏a w ˝ycie

21.05.2009 roku i obejmuje swym zakresem

oprócz praw pacjenta, prawo do informacji,

jak równie˝ do jej tajemnicy czy poszanowa-

nia intymnoÊci i godnoÊci, uprawnienia

w decydowaniu o sposobie leczenia i spra-

wowania opieki.

Temat „Psychospo∏eczne konsekwencje

bezrobocia. Bezrobocie wÊród piel´-

gniarek” zaprezentowa∏a mgr Marta Byrska.

PodkreÊla∏a, ˝e programy naprawcze w sek-

torze ochrony zdrowia cz´sto opierajà si´ na

likwidacji kosztów zak∏adu, co powoduje

zwalnianie pracowników. Zwróci∏a uwag´

na psychospo∏eczne skutki bezrobocia, które

majà bardzo du˝e znaczenie dla ca∏ego spo-

∏eczeƒstwa oraz jak niezwykle wa˝na jest

skuteczna walka z tym zjawiskiem oraz spo-

soby zapobiegania mu. Bezrobocie notowa-

ne wÊród piel´gniarek i po∏o˝nych jest reje-

strowane od kilku lat na tym samym pozio-

mie tj. ok. 2%. 

Mgr Renata CieÊlik-Tarkota Kierownik

Oddzia∏u Epidemiologii – Wojewódzkiej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kato-

wicach przedstawi∏a zagadnienie „Ogniska

zaka˝eƒ szpitalnych w latach 2006-2009.

Analiza terenu nadzorowanego przez po-

szczególnych paƒstwowych powiatowych

inspektorów sanitarnych z ca∏ego woje-

wództwa pokaza∏a, ˝e wspó∏praca Zak∏a-

dów Opieki Zdrowotnej z Paƒstwowà In-

spekcjà Sanitarnà województwa Êlàskiego,

bezpoÊrednio przek∏ada si´ na ograniczenie

ryzyka epidemiologicznego w szpitalach.

Piel´gniarka jest jednà z osób zespo∏u te-

rapeutycznego, która sp´dza z pacjentem

najwi´cej czasu, ale w brew pozorom dyspo-

nuje jego niewielkà iloÊcià. Jak ten czas po-

Êwi´ciç najlepiej oraz relacje interpersonalne

przedstawione by∏y w temacie „Komunika-

cja terapeutyczna w piel´gniarstwie” przez

mgr Katarzyn´ Sygu∏´ z Oddzia∏u Chorób

Wewn´trznych i Chemioterapii Onkologicz-

nej SPSK-M ÂUM w Katowicach.

„JakoÊç opieki w ZOL – doÊwiadczenia

w∏asne” przedstawi∏a mgr Ma∏gorzata Pytel

Prze∏o˝ona Piel´gniarek, Piel´gniarka Epide-

miologiczna Szpitala Âw. Józefa w Miko∏o-

wie. JakoÊç opieki piel´gniarskiej w stacjo-

narnym zak∏adzie d∏ugoterminowej opieki

zdrowotnej realizowana jest przez pe∏nienie

wielu funkcji tj.: edukacyjnej, promujàcej

zdrowie, profilaktycznej, terapeutycznej, re-

habilitacyjnej, piel´gnacyjno-opiekuƒczej

oraz w zapewnieniu podopiecznym uczest-

niczenie w ˝yciu religijnym. 

Problem „Wymagania w zakresie utrzyma-

nia czystoÊci a wizerunek placówki ochrony

zdrowia” podj´∏a

mgr Agata Màdrzyc-

ka-Adamczyk Kie-

rownik Sekcji Utrzy-

mania CzystoÊci

w SPSK-M SUM

w Katowicach. Co-

raz wi´kszà uwag´

przyk∏ada si´ na roz-

powszechnianie za-

sad higieny sprzàta-

nia, trzymania re˝i-

mu sanitarnego, wie-

dzy o materia∏ach,

Êrodkach chemicz-

nych, sprz´cie, tech-

nologiach. Osoba

sprzàtajàca to facho-

wiec „opiekun na-

szego zdrowia”, od

Jej pracy zale˝y po-

wodzenie ca∏ej tera-

pii. Nie trzeba rów-

nie˝ nikogo przeko-

nywaç, ˝e stan higie-

niczno-sanitarny

Êwiadczy o wizerun-

ku placówki ochrony

zdrowia, a pacjenci

dostrzegajà trosk´

o ich dobro i bezpieczeƒstwo. 

Podejmujàc zawodowà aktywnoÊç jeste-

Êmy coraz bardziej nara˝eni na funkcjono-

wanie w p∏aszczyênie ryzyka bio-organiczne-

go, jak i ekspozycj´ na wiele szkodliwych

i niebezpiecznych czynników. Problem

„Mobbing w pracy piel´gniarki” ukaza∏ mgr

Tomasz Iwaƒski z GórnoÊlàskiego OÊrodka

Kardiologicznego SPSK Nr 7 SUM

w Ochojcu. Wzrost poczucia wartoÊci w∏a-

snej pracy oraz jej efektywnoÊç w Êrodowi-

sku piel´gniarskim, nara˝ona jest na wiele

zagro˝eƒ; obcià˝enia te wp∏ywajà znacznie

na komfort pracy w aspekcie psychicznym,

jak i fizycznym. By walczyç z tym zjawi-

skiem pokazano struktur´ oddzia∏ywania za-

chowaƒ przemocowych w miejscu pracy,

przyczyny, rodzaje oraz taktyki, zachowania

i dzia∏ania naruszajàce wizerunek ofiary i za-

gro˝enia zdrowotne osoby mobbowanej. 

Koƒcowy referat „Promocja zdrowia

w miejscu pracy” wyg∏osi∏a mgr Maria

Urbaƒska-Grzegorzek – Specjalista piel´-

gniarstwa operacyjnego z SPSK-M SUM

w Katowicach. Nowe formy i zasady ochro-

ny zdrowia pracujàcych wprowadzono

w 1989 roku, jasno precyzujàc zasady i dzia-

∏ania pracodawców, do jakich sà zobowiàza-

ni; przyj´∏y one tak˝e regulacj´ prawnà w za-

pisach Kodeksu Pracy. Jednostkami, które

prowadzà dzia∏ania ochrony na rzecz zdro-

wia pracowników sà: Paƒstwowa Inspekcja

Pracy oraz Instytut Medycyny Pracy. 

Konferencji towarzyszy∏a sesja plakatowa

przygotowana przez Dzia∏ OÊwiaty

Zdrowotnej WSSE dotyczàca wiedzy o anty-

biotykach, której celem by∏o zwrócenie uwa-

gi na niebezpieczeƒstwo zjawiska opornoÊci

bakterii oraz zaprezentowano wystaw´ anty-

tytoniowà w ramach Programu Ograniczania

Zdrowotnych Nast´pstw Palenia Tytoniu.

W trakcie konferencji przyÊwieca∏a myÊl

„JakoÊç, to doskona∏oÊç, której nie da si´

osiàgnàç, lecz, do której trzeba uporczywie

dà˝yç” (Lao Tsu Chiƒski filozof VI w.

p.n.e.).

W kuluarach, w trakcie przerw uczestnicy

szeroko dyskutowali o nurtujàcych Êrodowi-

sko zawodowe problemach oraz mieli okazj´

do odÊwie˝enia kole˝eƒskich kontaktów. 

Konferencj´ zamkn´∏a Naczelna Piel´-

gniarka SPSK-M SUM mgr Danuta Rudz-

ka-Cesarz podkreÊlajàc, aby ta wymiana do-

Êwiadczeƒ przekszta∏ci∏a si´ w wyciagni´cie

wniosków w celu ochrony naszego zdrowia.

Koƒczàc, zaprosi∏a na przysz∏orocznà VIII

konferencj´. ■
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10i 11 wrzeÊnia b.r. w Archiwum Paƒ-

stwowym w Raciborzu odby∏a si´

konferencja „Dzieje medycyny i farmacji na

Âlàsku”. Przedstawiciele zawodów zwiàza-

nych z medycynà – a jednoczeÊnie pasjonaci

historii – poszukiwali wspólnych miejsc, dat,

ludzi, ∏àczàcych zawody medyczne w czasie

i przestrzeni.

Organizatorami sesji, poza Archiwum

Paƒstwowym w Raciborzu by∏y: Âlàska Izba

Aptekarska w Katowicach, Âlàska Izba Le-

karska w Katowicach oraz Katedra Nauk

Spo∏ecznych Âlàskiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Katowicach. Wspó∏organizato-

rem by∏a tak˝e Okr´gowa Izba Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach oraz Krajowa

Izba Diagnostów Laboratoryjnych, i Mu-

zeum Farmacji w Krakowie oraz Szpital Re-

jonowy w Raciborzu. 

Honorowy patronat nad konferencjà

sprawowali prorektor SUM prof. dr hab. n.

med. Krystyna Olszak, prezes Âlàskiej Izby

Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz

oraz prezydent Raciborza Miros∏aw Lenk. 

W konferencji wzi´li udzia∏ przedstawi-

ciele samorzàdów zawodowych wszystkich

profesji medycznych: lekarzy, farmaceutów,

piel´gniarek i diagnostów laboratoryjnych.

W bogatym programie konferencji znalaz∏y

si´ 24 referaty dotyczàce historii medycyny,

farmacji, kszta∏towania si´ cech i ram po-

szczególnych zawo-

dów. Z prelekcjami

wystàpili m.in.

Przewodn i c zà ca

Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych w Katowi-

cach dr Mariola

Bartusek, archeolog

Grzegorz Wawocz-

ny, doc. dr hab. Bo-

˝ena Urbanek ze

Âlàskiego Uniwer-

sytetu Medycznego,

prof. dr hab. Bo˝e-

na P∏onka-Syroka

z Akademii Me-

dycznej we Wroc∏a-

wiu oraz prof. dr hab. Bogdan Szczepan-

kowski z Uniwersytetu Kardyna∏a Wyszyƒ-

skiego.

Konferencji towarzyszy∏y dodatkowe

atrakcje – m.in. wystawa dawnych na-

rz´dzi i naczyƒ aptekarskich w Archiwum

Paƒstwowym, koncert muzykujàcych leka-

rzy. Na raciborskim rynku w biurze promo-

cji miasta mo˝na by∏o oglàdaç ekspozycj´

prac plastycznych Êlàskich piel´gniarek:

m.in. koronkowe anio∏y Bronis∏awy Sibigi,

akwarele i rysunki mgr Ewy Willaume-Piel-

ki, malarstwo mgr Katarzyny B´dkowskiej-

Leszczyny. Swojà ksià˝k´ „Dobroç mieszka

w sercu” promowa∏a piel´gniarka, Hanna

Paszko – Wiceprzewodniczàca Komisji Etyki

przy ORPiP w Katowicach.

Archiwum by∏o idealnym miejscem dla

wystàpieƒ z pogranicza nauk medycz-

nych i historii – wszystkie wystàpienia opar-

te by∏y o kwerendy archiwalne, udokumen-

towane êród∏ami historycznymi, by∏y efek-

tem wieloletnich badaƒ historyków – pasjo-

natów. ■

Barbara Lemanik ● Mgr historii, archiwista, 

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Wspólne korzenie
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Komisja Etyki przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza na 

X Konferencję Naukową „Etyka w Zarządzaniu”
Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. o godzinie 900 w Auli AB, 

Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, ul. Francuska 12. 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy pobrać ze strony internetowej OIPiP w Katowicach 
www.izbapiel.katowice.pl i przesłać do dnia 15 listopada 2010 r. na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 
40-027 Katowice z dopiskiem „Konferencja – Etyka”,
faks 32 209 19 26,
e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl
Udział w Konferencji jest bezpłatny – każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Wszelkich informacji udziela Pani Małgorzata Maślanka 
tel. 501 062 604

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego serdecznie zaprasza 
do wzięcia udziału w

IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
pod przewodnim tytułem

Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych
Mamy nadzieję, iż skupi ona wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, a także profesjonalistów, będąc doskonałym polem 
interdyscyplinarnej dyskusji, również w kontekście wytycznych 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
W trakcie Konferencji przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych związanych z tematem Konferencji.
Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2011 r. w malowniczo położonym Mazurskim Centrum Konferencyjnym 
„Zamek Ryn” w Rynie ul. Plac Wolności 2 (województwo warmińsko-mazurskie).
Za udział w Konferencji przyznawane będą punkty edukacyjne. Każdy uczestnik otrzyma również Certyfikat.
Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej http://www.ptpr.org.pl

Z poważeniem
Marek Maślanka Komitet organizacyjny Konferencji

Prezes Zarządu Anna Polonek, Katarzyna Piegza
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach
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WewrzeÊniu by∏am dwa tygodnie

w Londynie. Czas ten przede

wszystkim poÊwi´ci∏am na poznanie zbio-

rów muzealnych, w tym Êwiatowej sztuki

oraz wielu miejsc w tej pi´knej stolicy Êwia-

ta. Nie znajàc j´zyka angielskiego sprawnie

porusza∏am si´ autobusami, spotykajàc na

ka˝dym kroku ˝yczliwych mi ludzi. Oczywi-

Êcie – jak do Mekki – uda∏am si´ do Szpitala

im. Êw. Tomasza – a tam do Muzeum. Flo-

rencji Nightingale. 

MieÊci si´ ono w centrum miasta, w wy-

dzielonej cz´Êci rozbudowanego obiektu

i bez trudu mo˝na do niego dotrzeç. Koszt

biletu tak˝e w cenie przyst´pnej. W pobli˝u

znajduje si´ Parlament i p∏ynie Tamiza oraz

s∏awne ju˝ „OKO” do przyglàdania si´ mia-

stu z lotu ptaka. 

Muzeum jest obiektem edukacyjnym dla

m∏odzie˝y studiujàcej, ale i uÊwiada-

miajàcy spo∏eczeƒstwu rol´ Florencji Nigh-

tingale w czasie Wojny Krymskiej oraz roz-

woju naukowego piel´gniarstwa. Osoby an-

gloj´zyczne mogà korzystaç ze specjalnych

urzàdzeƒ audio, pod∏àczajàc aparat w po-

szczególnych miejscach fonicznego omówie-

nia. W zwiàzku z tym w Muzeum panuje

wyciszona atmosfera, a zwiedzajàcy korzy-

stajàcy z szerszych informacji na siedzàco,

mogà si´ zaznajamiaç ze zbiorami, nawet

przesuwajàc slajdy. Ja by∏am tam sama, wi´c

si´ po prostu ba∏am, ˝e coÊ mog´ popsuç….

Poza tym mo˝na kupiç broszurk´, w której

krok po kroku, opisane sà dzia∏y i eksponaty,

a przede wszystkim dzia∏alnoÊç Florencji Ni-

ghtingale.

Kim naprawdę 
była Dama z Lampą?

Kiedy umar∏a mia∏a 90 lat, i by∏a s∏awna

na ca∏ym Êwiecie. By∏a najbardziej wp∏ywo-

wà kobietà po Królowej, w Wiktoriaƒskiej

Anglii. Wspó∏pracowa∏a z ministrem wojny

wierzàc, ˝e rannym i chorym nale˝y si´

opieka, a nie dó∏ na polu walki. Modernizo-

wa∏a najpierw opiek´ nad rannymi, a po

wojnie krymskiej nad ludnoÊcià cywilnà.

Swoje decyzje po latach podsumowa∏a s∏o-

wami: „pragn´∏am robiç coÊ wartoÊciowego

zamiast marnowaç czas na bezsensowne

g∏upstwa”. A przecie˝ wszyscy pami´tamy,

˝e urodzi∏a si´ w zamo˝nej rodzinie, i tak

naprawd´ nie musia∏a pracowaç. Po kryjo-

mu podj´∏a nauk´ piel´gniarstwa w Niem-

czech, bowiem wierzy∏a, ˝e Bóg powo∏a∏ jà

do s∏u˝enia ludziom. B´dàc w Grecji urato-

wa∏a sow´, którà nazwa∏a „Atena”. Sowa

sta∏a si´ Jej nieod∏àcznà towarzyszkà przez

d∏ugie lata ˝ycia. Nie chcia∏a wychodziç za

mà˝ – stwierdzi∏a, ˝e z jednej z∏otej klatki do

drugiej podobnej nie ma zamiaru si´ prze-

nosiç.

Wczasie wojny krymskiej zanotowa∏a:

„to jest przera˝ajàce. Ci biedni ch∏op-

cy z nieustajàcym heroizmem i umierajà, lub

czasami prze˝yjà bez narzekania”, „a ja stoj´

przed O∏tarzem wszystkich zamordowanych

m´˝czyzn”.

W Notesie dla Piel´gniarek zawar∏a wiele

bardzo istotnych wskazówek odnoszàcych

si´ do bezpoÊredniej piel´gnacji i higieny

Êrodowiska chorego. Mi´dzy innymi doty-

czy∏y one elementarnego rozumienia dzia∏aƒ

opiekuƒczych. Dos∏ownie zanotowa∏a: 

„Je˝eli pacjentowi jest zimno, je˝eli pacjent
ma goràczk´, je˝eli pacjentowi jest s∏abo, je˝eli
czuje si´ niedobrze po posi∏ku, je˝eli pojawi∏y si´
odle˝yny – to przewa˝nie nie jest wina choroby –
lecz wina piel´gniarki”.

KiedyÊ tak˝e powiedzia∏a: „Kiedy nie b´d´
ju˝ nawet wspomnieniem – tylko imieniem –
wiem, ˝e mój g∏os uwieczni wielki wysi∏ek moje-
go ˝ycia. Niech Bóg b∏ogos∏awi mych starych
przyjació∏ i doniesie ich ku bezpiecznym brze-
gom”. 

Te w∏aÊnie s∏owa mo˝na wys∏uchaç w na-

graniu Jej g∏osu jeszcze za ˝ycia z 30 lipca

1890 roku. 

Po Êmierci, Jej trumn´ nios∏o szeÊciu ˝o∏-

nierzy brytyjskich. ■

Kim naprawdę była Dama z Lampą
ur. 12 maja 1820 we Florencji
zm. 13 sierpnia 1910 w Londynie
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

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

W dniu 23.08.2010 odeszła 

na wieczny dyżur 

Nasza Koleżanka Monika Citak
zawsze życzliwa, serdeczna, koleżeńska

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Wszystkie koleżanki pielęgniarki i położne 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2, 

Jastrzębie Zdrój

Bliscy naszemu sercu zawsze 
pozostajà w naszej pami´ci…

Z głębokim bólem i żalem żegnamy 

Naszą Drogą Koleżankę,
Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału

Kardiologii

Danusię Bogdańską-Sięka
Twój uśmiech i życzliwość 

zawsze pozostaną w naszej pamięci
i będzie nam Ciebie brakowało…

Pozostał smutek i pustka 
Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki Oddziałowe, 

Pielęgniarki Epidemiologiczne 
i wszystkie pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 5
im św. Barbary w Sosnowcu

Z głębokim żalem 
i ogromnym smutkiem żegnamy

Naszą Koleżankę 
Władysławę Kwaśniewską

64-letnią, długoletnią pielęgniarkę 
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

w Gorzycach
Zawsze życzliwa, serdeczna i koleżeńska

Szczere wyrazy współczucia rodzinie
składają Pełnomocnik OIPiP 

oraz pielęgniarki WOLO i ZOL Gorzyce

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

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
Agnieszce Waligórze 

składają koleżanki z Oddziału Wewnętrznego II 
oraz współpracownicy Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Najtrudniej si´ rozstaç z kimÊ bliskim 
i najdro˝szym…

Nie odchodzi ten kto pozostaje
w sercach bliskich…

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Mamy
Naczelnej Pielęgniarce
Pani mgr Annie Janik 

szczere wyrazy współczucia i wsparcia 
składają Zarząd i Członkowie OZZPiP

Pielęgniarki i Położne Oddziałowe, Koordynujące, 
Epidemiologiczne i Rada

oraz wszystkie pielęgniarki i położne
w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach

Choç czas goi rany, choç wspomnienia kojà,
pami´ç boli…

Wyrazy szczerego współczucia

dla Pani Anny Janik
z powodu śmierci ukochanej 

Mamy
Ireny Janik

wieloletniego pracownika OIPiP 
w Katowicach

składa w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych 

Przewodnicząca 
Mariola Bartusek

oraz Pracownicy Biura OIPiP

Matka jest ciep∏em (...) Nic nie musisz
zrobiç, aby byç kochanym – mi∏oÊç matki
nie jest obwarowana ˝adnym warunkiem

(...) Nie trzeba jej zdobywaç (...)
Ta mi∏oÊç na zawsze pozostanie w Twoim sercu

Naszej Koleżance 
Mireli Laby Tłustochowicz
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy
składają pielęgniarki i położne Bloku Operacyjnego, 

Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej, Pielęgniarki i Położne Oddziałowe

oraz Naczelna Pielęgniarka
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Tychach

Gdyby tak mo˝na by∏o cofnàç czas,
Gdyby tak mo˝na by∏o rozmawiaç z Tobà,

GdybyÊmy zrozumieli Ci´.
Byç mo˝e Twoje serce pokona∏oby t´ 

ci´˝kà prób´.
Koleżance Danusi Waręckiej

z powodu śmierci 

Syna Sebastiana
wyrazy głębokiego współczucia,

żalu, smutku i wsparcia
składają Naczelna Pielęgniarka i personel Oddziału

Chirurgii Ogólnej B Szpitala w Czeladzi

Wyrazy szczerego współczucia, 
żalu i smutku z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Oli Sępskiej 

składają pracownicy ZLPiS „Medicor”
w Gliwicach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

Mamy 
Koleżance Annie Janik

składają Przełożona Pielęgniarek i Położnych 
oraz pielęgniarki i położne NZOZ Szpitala

Powiatowego w Mikołowie

Najtrudniej si´ rozstaç z bliskimi
i kochanymi…

Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Męża 
Koleżance Położnej Barbarze Prus
składają koleżanki położne z Oddziału Położniczego,

Sali porodowej, Ginekologii, Oddziałowa, 

Ordynator z całym zespołem lekarskim,

Zarząd i członkowie Zakładowej Organizacji

Związkowej OZZPiP oraz salowe z Okręgowego

Szpitala Kolejowego w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia dla 

Koleżanki Renaty Grzeczki
z powodu śmierci 

Męża
składają pracownicy Przychodni w Pyskowicach

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim 
i najdro˝szym – Matkà
Położnej Teresie Leki 

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

w związku ze śmiercią 

Mamy
składają Przełożona Pielęgniarek 

oraz położne i pielęgniarki Szpitala Powiatowego

w Pszczynie
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Mimo, ˝e odchodzà, w naszych sercach
pozostajà na zawsze…

Wyrazy głębokiego współczucia 
Koleżance Beacie Krupa

z powodu śmierci 
Taty
składają koleżanki MCM Jeleń 

oraz koleżanki całego ZLO Jaworzno

Wyrazy serdecznego żalu
i głębokiego współczucia 

Naszej Drogiej Koleżance Marii Duch
z powodu śmierci 

Taty
składają Naczelna Pielęgniarka mgr Danuta Pelc 

wraz z zespołem pielęgniarek Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 

w Bytomiu 

˚yje ten, kto pozostaje w sercach bliskich…
Pielęgniarce Lucynie Roszak

wyrazy szczerego i wsparcia
w związku ze śmiercią 

Ojca 
składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki 

i położne Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance Gizeli Horzela

składa cały Zespół Lekarsko-Pielęgniarski
Oddziału Pediatrycznego WSP SA NZOZ im. Hagera

w Tarnowskich Górach

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
Naszej Koleżance Barbarze Wencel
składają Oddziałowa, pielęgniarki i współpracownicy

I Oddziału Kardiologii GCM Katowice-Ochojec

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim 
i najdro˝szym…

Koleżance Barbarze Warda
Szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Ojca

składają pielęgniarki II Oddziału Kardiochirurgii 
SPSK Nr 7 GCM im. Prof. L. Gieca w Katowicach

Bliscy sercu zawsze pozostanà w pami´ci…
Wyrazy szczerego współczucia, żalu 

i smutku z powodu śmierci

Ojca
Pielęgniarce Marioli Gradoń-Pałka
Składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne

Oddziałowe, Koordynujące, Epidemiologiczne,
personel Chirurgii Przewodu Pokarmowego, 

SP Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof.
Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

Nie odchodzi ten, kto pozostaje
w sercach bliskich…

Pielęgniarce Małgorzacie Szczypka
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci
Ojca

składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki 
i położne Szpitala Powiatowego w Pszczynie

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

Słowa pocieszenia i otuchy
z powodu śmierci

Ojca
Pani mgr Agacie Mondry 

składa grono pielęgniarek Szpitala im. Leszczyńskiego
Zespół Nr II w Katowicach

Naszej Koleżance Agnieszce
Krawczyk-Sarna 

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Taty
składają pielęgniarki z Oddziału Opieki Paliatywnej

oraz Przełożona Pielęgniarek Szpitala w Będzinie

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance Grażynie Dyduch

składają pracownicy Oddziału Urologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębie Zdroju

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

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
Pani Agacie Mondry 

Pielęgniarce Koordynującej Szpitala im.
Leszczyńskiego w Katowicach 

składają pielęgniarki i położne, 

Dyrekcja oraz pozostali pracownicy Szpitala

Pielęgniarce Stanisławie Zimmerman
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarki oraz

współpracownicy Oddziału Pediatrii z Pododdziałem
ITiA dla Dzieci Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. 

w Gliwicach

Łączymy się w smutku i żalu

z Koleżanką Renatą Kubik
z powodu śmierci 

Taty
wyrazy głębokiego współczucia 

składają Naczelna Pielęgniarka – mgr D. Pele 
oraz pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Bytomiu

Łączymy się w smutku i żalu

z Koleżanką Małgorzatą Tyszkiewicz
z powodu śmierci 

Taty
wyrazy głębokiego współczucia 

składają Naczelna Pielęgniarka – mgr D. Pele
współpracownicy Oddziału Neuroinfekcji 

oraz pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 
w Bytomiu

„Gdy umiera ktoÊ bliski, cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e nie zdà˝yliÊmy
mu czegoÊ powiedzieç, ˝e nie byliÊmy dla niego lepsi”

Naszej Drogiej Koleżance 
Iwonie Pilszczek 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki z Oddziału Endokrynologii

Ginekologicznej SP CSK im. Kornela Gibińskiego 
w Katowicach-Ligocie

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

wyrazy współczucia dla 
Naszej Koleżanki Stefanii Waniek 

z powodu śmierci 
Ojca

składają pielęgniarki i położne NZOZ Przychodni
Wielospecjalistycznej Nr 1 w Pyskowicach 



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 informacji 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. 0 500 021 799

Sekretarz ORPiP – mgr Bartosz Szczudłowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – mgr 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

Uczestnicy kursu epidemiologicznego, trwajàcego w okresie od 05.02-14.05.2010 r. w WSS Nr 3 w Rybniku,
przygotowujàcego do egzaminu piel´gniarki epidemiologicznej, sk∏adajà serdeczne podzi´kowania dla Paƒ:
Renaty Reis i Joanny Szewczyk za wykazanie w trakcie zaj´ç profesjonalizmu, zaanga˝owania i skutecznoÊci
pedagogicznej. 

Ewa Karnat

REKLAMA




