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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Pe∏nienie równoczeÊnie roli po∏o˝nej i osoby rodzàcej, stanowi z∏o˝ony problem.

Odczuwanie l´ków i radzenie sobie z bólem porodowym przez profesjonalistki, 
osoby wykonujàce zawód z pasjà, to wyjàtkowy temat podj´ty przez autork´ 
w niniejszym Biuletynie. Sk∏ania do przemyÊleƒ, jak wykorzystywaç te prze˝ycia
i doÊwiadczenia w kontaktach z pacjentkami.

Edukacja zdrowotna w wybranym schorzeniu zmierza do zmiany ÊwiadomoÊci
ludzi, kszta∏towania zachowaƒ prozdrowotnych. Edukacja Êrodowiskowa w formie
kampanii spo∏ecznych, oparta na prawdziwym ˝yciu, kszta∏tuje postawy jednostek
i grup wobec placówek s∏u˝by zdrowia i osób w ci´˝kiej chorobie. Kampanie spo∏ecz-
ne pot´gujà efekty podj´tych dzia∏aƒ, co potwierdza wdra˝anie programów eduka-
cyjnych z zakresu medycyny paliatywnej.

W opiece nad umierajàcym, na ró˝nych etapach oswajania si´ chorego ze zbli-
˝ajàcà si´ Êmiercià, w kolejnych jego stanach psychicznych, podstawowà rol´ odgrywa
umiej´tnoÊç s∏uchania, aby pomóc pacjentowi zaakceptowaç sytuacj´, w której si´
znajduje. ObecnoÊç przy pacjencie umierajàcym, kontakt bez s∏ów, uÊcisk d∏oni,
to priorytety komunikowania si´ z nim, o których przypomina nam autorka.

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

W drodze do nieba

id´ drogà 
ku gwiazdom
potykam si´
upadam
wstaj´
jeszcze nie teraz
jutro tam b´d´

Z Tomiku wierszy 
Bronis∏awy Sibigi

„W´drujàc pomi´dzy myÊlami”

W Biuletynie 10/2010 wkrad∏ si´ b∏àd. Wiersz Pani B. Sibigi z Tomiku „Skrzyd∏a” powinien mieç tytu∏ 

„W zachodzàcym s∏oƒcu”. Przepraszamy.
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Wybory Samorządowe

Jolanta Cmok
Nazywam się Jolanta Cmok. Mam 45 lat. 
Ukończyłam Wyższą Szkołę Medyczną w Sosnowcu na kierunku Licencjat Pielęgniarstwa. Jestem na ostatnim roku
studiów magisterskich na Politechnice Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania, kierunek Zarządzanie, specjal-
ność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. 

Od dwudziestu pięciu lat pracuję w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Od jedenastu lat na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przy-
jęć. W zarządzaniu zespołem pracowniczym pomogło mi ukończenie specjalizacji na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w dzie-
dzinie Organizacji i Zarządzania w Pielęgniarstwie.

Moja praca pozwala mi na to, by być blisko ludzi, co sprawia, że orientuję się w ich problemach i oczekiwaniach, a także bliskie mi są
problemy ochrony zdrowia. Zainspirowało mnie to do podnoszenia jakości w zakresie świadczenia usług medycznych. Temat jakości
usług medycznych podjęłam także w pisanej pracy magisterskiej.

Uważam, że udział w wyborach samorządowych daje wielką szansę na wprowadzanie pozytywnych zmian w środowisku, w któ-
rym mieszkam i pracuję oraz jest wyzwaniem, które postanowiłam podjąć. Startuję do Rady Miasta w Zabrzu z listy SLD, w Okrę-
gu nr 1 obejmującym dzielnice: Mikulczyce, Rokitnica, Helenka i Grzybowice. 
Jeżeli równie bliskie są Wam problemy ochrony zdrowia i naszego miasta, proszę przyjdźcie na wybory 21 listopada 2010 roku
i oddajcie głos na osoby rzetelne, kompetentne i oddane sprawom Zabrza. Wszystkim popierającym moją kandydaturę z góry
dziękuję.

Alicja Curlej 
l. 36
Miejsce urodzenia i zamieszkania: Ruda Śląska
Miejsce pracy: NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. - oddział ginekologiczny. Pielęgniarka.

Kandyduję na radną do Rady Miasta Ruda Śląska z ramienia: Związku Górnośląskiego - „Rodzina Rudzka”. 
Okręg wyborczy: Nowy Bytom – Wirek.
Jestem mężatką z jednym dzieckiem.
W latach: 1995-1997 pracowałam w DPS „Senior” w Rudzie Śląskiej. Od 1997 roku jestem zatrudniona w Szpitalu Miejskim 
w Rudzie Śląskiej w oddziale ginekologicznym. Od 2007 roku jestem delegatką na Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach.
Moje hasło wyborcze: „Godne życie – to zdrowe życie”
Pragnę pracować głównie na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Walczyć o godne życie i godziwą płacę za trudną, wy-
konywaną z poświęceniem dla pacjentów pracę. Chciałabym również, aby utworzono placówki wychowawcze (żłobki, przed-
szkola) w miejscach pracy dla matek pracujących, aby nie musiały tracić czasu na przywiezienie i odwiezienie swoich pociech,
a tym samym spędzały z nimi więcej czasu. Pragnę również walczyć o dofinansowanie do nieobowiązkowych szczepień ochron-
nych, aby wszystkie dzieci miały równe szanse. Chciałabym brać czynny udział w walce o tworzenie bezpiecznych placów za-
baw dla naszych milusińskich. Dla osób w podeszłym wieku i ciężkim stanie zdrowia stworzyć więcej placówek opiekuńczo-pie-
lęgnacyjnych, pomóc w tworzeniu prywatnych spółdzielni pielęgniarskich. Chciałabym również brać udział w usuwaniu wszel-
kich barier utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
Dlatego Szanowne Koleżanki i Drodzy Koledzy głosujcie ma mnie! Nr 11 na liście kandydatów mojego stowarzyszenia!

Szanowne kole˝anki i koledzy,
pragniemy zaprezentowaç Wam kandydatki na Radne w wyborach samorzàdowych 2010. To bardzo wa˝ne
dla ca∏ego naszego Ârodowiska, by w Radach zasiada∏y piel´gniarki i po∏o˝ne. Liczàc na naszà zawodowà
solidarnoÊç prosz´ o zapoznanie si´ z programem wyborczym i glosowanie na nasze kole˝anki. A naszym
kandydatkom serdecznie dzi´kuj´ za start w wyborach i ˝ycz´ sukcesu!!!

Serdecznie pozdrawiam
Mariola Bartusek

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

Kandydatki na radne w wyborach samorządowych



Wybory Samorządowe

4 Nasze Sprawy ● L i s t o p a d 2 0 1 0

Anna Grelowska
Pani Anna Grelowska jest kandydatką na radną do Rady Miasta Jaworzno

Wykształcenie:
1968 -1973 Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Jaworznie
1984 -1988 Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, studia I stopnia

1988 -1990 Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, studia magisterskie II stopnia, specjalność: organizacja i
zarządzanie
1994 – Studium Wiedzy o Alkoholu – Centrum Szkoleniowe IOGT w Warszawie
1997 -1999 Szkoła Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych I i II stopnia 
(Szkoła Liderów) – Centrum Szkoleń Psychoedukacji, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
1999 – Studium Europejskiego Planu Akcji Dotyczącej Alkoholu – Szkoła Profilaktyki Uzależnień w Warszawie
2001 – Zarządzanie opieką zdrowotną – „OTREK” – Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu Sp. z o.o. Wrocław.

Doświadczenie zawodowe:
Przez 20 lat związana ze Szpitalem Miejskim w Jaworznie (Oddział Noworodków, Przełożona Szpitala, p.o. Naczelna Pielęgniarka
ZOZ). Od 1992 – 2009 praca w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Naczelna Pielęgniarka Miasta, główny specjal-
ista). Radna Rady Miejskiej w latach 1984 – 1998, doświadczenie w pracy Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu i Finansów.
Ukończony kurs dla kandydatów rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2002 r.).
W 2007 roku wpisana do Encyklopedii „Who is Who” w Polsce.
Uczestnik Programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci” – staż zawodowy we Włoszech w 2010 roku.
Od 2009 roku, po przejściu na emeryturę, pełni społeczną funkcję prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie. Jest
członkiem Rady Społecznej Państwowego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach, skarbnikiem Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, wiceprzewodniczącą Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Inicjator
wielu akcji i programów promocji zdrowia na terenie miasta.

W swojej pracy zawodowej koncentruje się na programach promocji zdrowia, ratownictwie medycznym, programach przygotowania
publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, uzależnień.

Hasło wyborcze: „Jaworzno to moje miasto od wielu pokoleń, pragnę, aby pracować dla
niego wspólnie”.

Krystyna Klimaszewska
Pedagog socjalny, specjalista organizacji i zarządzania w służbie zdrowia, pielęgniarka koordynująca w Zespole
Poradni Specjalistycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Raciborzu,
Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, Radna Miasta
Raciborza w latach 2002-2010. 

Kandydatka do Rady Miasta w Raciborzu z Komitetu Wyborczego Wyborców Mirosława Lenka - Razem dla Raciborza. Inicjatorka wielu
działań społecznych i środowiskowych na rzecz dzieci, rodziny i ochrony zdrowia. Przez poprzednie sześć lat - Raciborskie Dni
Promocji Zdrowia, konferencje o tematykach zdrowotnych, w tym o samobadaniu piersi, samokontroli zdrowia, założenie Klubu
Stomika. 

Organizator kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 
Prowadzenie działalności zmierzającej do wzmocnienia rangi zawodu pielęgniarskiego poprzez organizację inicjatyw z dziedziny pro-
mocji zdrowia skierowanej dla społeczności lokalnej. 
Inicjator prowadzenia Świetlicy Środowiskowej TPD dla dzieci, organizator wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych oraz
akcji pomocowych dla dzieci. 
Obszary zadań, które skupiałam w dotychczasowej pracy samorządowej to ochrona zdrowia, opieka społeczna,
niepełnosprawność, edukacja, sport i działalność kulturalna. 

Odznaczona: Złotą Odznaką Działacza TPD, Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Zasłużona Pielęgniarka dla Województwa Śląskiego,
Laureatka Nagrody Narcyz 2007, Wolontariusz Roku 2009. 
Popierana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Oddziału w Katowicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział
Regionalny w Katowicach.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego proszę o Twój głos.
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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 Śląskiej 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 najbezpiecz-
niejszych 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 poprzez stworzenie placówek mających na
celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku: polepszenie ich sprawności intelektualnej, manualnej i ruchowej,
przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia osamotnienia. 
Dla osób w najcięższym stanie zdrowia, wymagającym całodobowej opieki pielęgniarskiej utworzenie placówki o profilu pielę-
gnacyjno-opiekuńczym. 
Dla młodych rodzin z małymi dziećmi stworzenie miejsc dogodnego wypoczynku: więcej komfortowych placów zabaw oraz wy-
posażonych, 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.

Będąc Wybraną do Rady Miasta Łaziska Górne zapewniam, że postaram się o poprawę jakości opieki zdrwotnej w naszym 
mieście, o skierowanie pomocy społecznej do ludzi rzeczywiście jej potrzebujących.
Wierzę, że każdy naprawdę potrzebujący pomocy będzie mógł ją otrzymać bez zbędnych biurokratycznych przeszkód.
Jako przyszła radna obiecuję, że wykorzystam swoje doświadczenie zawodowe i życiowe najlepiej jak potrafię w pracy 
samorządowej.

Z wyrazami szacunku 
Jolanta Kost
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Bogusława Serzysko
lat 46
Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych, mgr ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia, absolwentka studiów
podyplomowych o kierunku Metodologia Badań w Naukach Ekonomicznych, pielęgniarka dyplomowana. 

Jestem kandydatką na radną do Rady Miasta Zabrze z ramienia „Prawo i Sprawiedliwość”. Okręg wyborczy Zabrze
Pawłów, Kończyce, Makoszowy, Zaborze. Bezpartyjna.

Zatrudnienie: Pracuję na oddziale kardiologii dzieci w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Z tą placówką szpitalną związana
jestem od początku jej istnienia i mojej drogi zawodowej - od 26 lat.

Hasło wyborcze: „Twój głos - moje działanie”.

Program wyborczy:
• Stabilny rynek pracy
• Nowoczesne szkolnictwo 
• Modernizacja zabrzańskich szpitali
• Wprowadzenie większej ilości badań profilaktycznych
• Godne warunki pobytu w zabrzańskich szpitalach
• Bezpieczna i ekologiczna komunikacja

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy proszę o Wasze głosy.

Wiesława Sieczka
Kandydatka do Rady Miasta Tychy

Informacje o sobie
•46 lat
•mgr pedagogiki – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach

•Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
•Prezes Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach od 1998 roku 
•Pielęgniarka hospicyjna od 1993 roku
•Aktualnie pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1, im. Prof.

Józefa Gasińskiego w Tychach 
•Jestem babcią rozpieszczającą wnuczkę, wymagającą mamą i kochającą żoną.
Osiągnięcia w pracy dla Tychów, jako kandydat
•Nagroda Prezydenta Miasta oraz Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach tytuł „Integrator roku 2008” dla Hospicjum za

aktywizację społeczności lokalnej w celu budowania domu hospicyjnego
•Wyróżnienie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach dla Hospicjum z okazji X -lecia OIPH w Tychach
•Propagowanie w mieście terapii psychoonkologicznej Simontona dla osób z chorobą nowotworową
•Zakończenie I etapu budowy Domu Hospicyjnego w Tychach, stanu surowego otwartego oraz rozpoczęcie II etapu stanu surowego

otwartego 
Elementy indywidualnego programu dla Tychów oraz dla swojego okręgu wyborczego
•Pozyskiwanie środków na budowę Domu Hospicyjnego w Tychach 
•Propagowanie idei opieki hospicyjnej poprzez organizację w Tychach imprez artystycznych i kulturalnych
•Zwiększanie komfortu życia osób w wieku podeszłym i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki poprzez utworzenie

w mieście placówki o profilu pielęgniarsko-opiekuńczym
•Stworzenie możliwości pomocy psychologicznej dla osób z diagnozą nowotworową w mieście Tychy

Krótki opis zainteresowań
Porusza mnie „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego, a energii dodaje mi ekspresja Krystyny Jandy. Dużo spokoju i równowagi
wewnętrznej czerpię wyjeżdżając z mężem w góry, najczęściej są to Beskidy i Tatry. Już czwarty sezon jestem miłośniczką jazdy
na nartach. A jak wracam z nart, to słucham Leonarda Cohena. Można mnie także spotkać o świcie z kijkami w rękach w
naszych tyskich Paprocanach.

Moje społeczne zaangażowanie na rzecz naszego miasta a zarazem związane z nim osiągnięcia pozwalają mi zwrócić się do
Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury do Rady Miasta Tychy.
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Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim
Oddziale PTP zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2010” 

Cel Konkursu: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym, etycznym i aktywnym zaan-
gażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Zapraszamy.

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej na terenie działania Oddziałów
PTP. Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach według następującego harmonogramu; wyłonienie uczestników Konkursu
w poszczególnych ZOZ-ach do dn. 31.01.2011 r. eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 4.03.2011r. godz. 1200. 
III etap – prezentacja własna (szczegóły Komunikat nr 2, który zostanie zamieszczony na stronie www.ptp.na1.pl w marcu
2011 r.).

Dodatkowe informacje: Jadwiga Zielińska tel. 22 326 55 21 kom. 511 451 292 e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl W załączeniu:
Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia Uczestnictwa Konkursu Warszawa 22 września 2010 r. na stronie internetowej ZO PTP.

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2010” dostępny na stronie www. Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego www.ptp.na1.pl.

Współczesny model pracy nakłada
na pielęgniarki i położne wiele

obowiązków. Konieczność podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, nieustanne
zmiany w zakładach pracy oraz brak sta-
bilizacji zawodowej, to tylko wybrane ele-
menty wpływające na organizację pracy
pielęgniarki i położnej. Ale u podstaw wy-
konywania zawodu leży dziś coś więcej:
forma zatrudnienia u konkretnego praco-
dawcy. Czy samozatrudnienie może być
wystarczającym czynnikiem mobilizują-
cym? Prowadzenie działalności gospo-
darczej, by przyniosło skuteczny efekt,

powinno być podjęte świadomie i zgod-
nie z własnym przekonaniem. Dla pra-
cownika zmiana formy zatrudnienia nie
wynikająca z jego inicjatywy stoi na grani-
cy wymuszenia. Opieka pielęgniarska
i położnicza to nie wykonywanie pojedyn-
czych zleceń, to rozciągnięty w czasie
proces, sprawowany nad człowiekiem
wymagającym opieki. Zmiana formy za-
trudnienia z umowy o pracę na umowę
cywilnoprawną daje niebezpieczeństwo
zerwania procesu, a nałożenie koniecz-
ności proceduralnego wykonywania poje-
dynczych czynności. Zmiana formy za-

trudnienia z umowy o pracę na umowę
cywilnoprawną stawia więc wiele pytań.
Na ile zagrożenia psychiczne, ekono-
miczne i społeczne pozwolą na racjonal-
ne podejmowanie decyzji? Gdzie leży
granica pomiędzy odpowiedzialnością
a nawykiem? Na te i inne pytania uczest-
nicy chcieli znaleźć odpowiedzi, nie wy-
kluczając, iż swoboda działalności go-
spodarczej zwycięży na rozsądkiem i od-
powiedzialnością. 

Mariola Bartusek
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

W dniach 18-19 października 2010 roku w Warszawie odbyła się po raz pierwszy zorganizowana przez
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych konferencja szkoleniowa „Umowa o pracę czy kontrakt?”

Wybory samorządowe odbędą się
21 listopada 2010. Glosować

można w lokalach wyborczych w godz.
800-2200.
W przeciwieństwie do wyborów prezy-
denckich i parlamentarnych można gło-
sować tylko w miejscu swojego zamiesz-
kania. Miejsce stałego zamieszkania nie
jest jednak równoznaczne z miejscem
zameldowania. Jeśli więc np. miejsce za-
mieszkania to Katowice, ale osoba jest
wciąż zameldowana i wciągnięta do spi-
su wyborców w rodzinnej miejscowości,

można dopisać się do rejestru wyborców
w gminie, w której rzeczywiście się
mieszka. Wystarczy złożyć najpóźniej do
19.11.2010 wniosek w urzędzie gminy. 
Osoby niepełnosprawne, których lokal
w komisji wyborczej ma bariery architek-
toniczne, może do 16.11.2010 złożyć
w urzędzie gminy, również przez upoważ-
nioną osobę, wniosek o przeniesienie do
takiego lokalu, który takowych barier nie
posiada. Osoby niepełnosprawne lub po-
wyżej 75 roku życia mogą głosować
przez pełnomocnika. Wniosek w tej spra-

wie można złożyć w urzędzie gminy naj-
później do 12.11.2010 r.
Jak oddać ważny głos? 
W lokalu każdy otrzyma cztery karty do
głosowania w wyborach: do rady gminy,
rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, na
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Na
każdej z kart do głosowania zawsze jest
umieszczona zwięzła informacja o sposo-
bie głosowania. Aby głos był ważny, nale-
ży postawić w kratce obok nazwiska znak
„X”. W razie pomyłki, nie można otrzymać
nowej karty do głosowania.

Wybory Samorządowe
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Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
w sprawie używania rękawic ochronnych 

do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych

Wzwiązku z pytaniami kierowanymi
do Naczelnej Rady Pielęgniarek

i Położnych, w sprawie wykonywania
przez pielęgniarkę podstawowej opieki
zdrowotnej w gabinecie poz, na pisemne
zlecenie lekarza, autohemoterapii, przed-
stawiamy opinię Pani Elżbiety Wiszniew-
skiej-Gauer, lekarza chorób wewnętrz-
nych, specjalisty transfuzjologii klinicznej
oraz Pana prof. dr hab. n. med. Jerzego
Kruszewskiego, Konsultanta Krajowego
ds. alergologii.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że
powyższa problematyka będzie omawia-
na na posiedzeniu, w dniu 12 październi-
ka 2010 r. Krajowej Rady do spraw
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, działa-
jącej przy Ministrze Zdrowia. Stanowisko

Rady zostanie zamieszczone na stronie
NIPiP.

„Wykonywanie zabiegów autohemotera-
pii nie jest stosowaną i uznaną metodą le-
czenia. Nie ma wiarygodnej procedury
ani gwarancji przygotowania jałowego
preparatu, jakim powinien być preparat
wstrzykiwany domięśniowo. Pobranie
w warunkach ambulatoryjnych materiału
do wstrzyknięć nie gwarantuje jałowości.
Metoda ta nie ma potwierdzonej nauko-
wo skuteczności, ani sposobu refundacji
z Narodowym Funduszem Zdrowia i jako
taka jest niedopuszczalna. 

Autohemoterapia zalicza się do terapii
bodźcowych. Polega na leczeniu własną
krwią. Jest stosowana w medycynie nie-

konwencjonalnej, na własną odpowie-
dzialność stosujących ją terapeutów”.

Elżbieta Wiszniewska-Gauer 
lekarz chorób wewnętrznych

specjalista transfuzjologii klinicznej

„Opisana w piśmie procedura nie jest zale-
cana w żadnym ze znanych mi współcze-
snych wytycznych w zakresie postępowa-
nia leczniczo-profilaktycznego w choro-
bach alergologicznych, w szczególności
akceptowanych w Polsce, w związku
z czym nie powinna być wykonywana”.

Konsultant Krajowy ds. alergologii
prof. dr hab. n. med. 

Jerzy Kruszewski

www.izbapiel.org.pl

Opinia Pani Elżbiety Wiszniewskiej-Gauer, lekarza chorób wewnętrznych, specjalisty transfuzjologii klinicznej 
oraz Pana prof. dr hab. n. med. Jerzego Kruszewskiego, Konsultanta Krajowego ds. alergologii w sprawie wykonywania

przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie poz, na pisemne zlecenie lekarza, autohemoterapii

Katowice, dnia 21 września 2010 r.

Zgodnie z art. 11.1 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 roku o zapobiega-

niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. 234, poz.
1570) kierownicy zakładów opieki zdro-
wotnej oraz inne osoby udzielające
świadczeń zdrowotnych są zobowiązani
do podejmowania działań zapobiegają-
cych szerzeniu się zakażeń i chorób za-
kaźnych.

Zarówno pacjent, jak i personel medycz-
ny wykonujący zabiegi z naruszeniem cią-
głości tkanek są narażeni na potencjalne
ryzyko nabycia zakażeń. Zapobieganie
zakażeniom polega na redukcji ryzyka
wszystkimi dostępnymi metodami, a po-
stępowanie ograniczone wyłącznie do
mycia i dezynfekcji rąk przed wykonaniem
iniekcji nie stanowi dostatecznej ochrony
ani dla personelu ani dla pacjentów.

Na powierzchni skóry rąk personelu wy-
konującego zabiegi z naruszeniem cią-

głości tkanek mogą występować niewi-
doczne uszkodzenia, a każdy pacjent
może być potencjalnym źródłem zaka-
żenia w kontekście aktualnej sytuacji
epidemiologicznej w zakresie znaczne-
go odsetka populacji osób z przewle-
kłym bezobjawowym zapaleniem wątro-
by o etiologii wirusowej HBV i HCV.

Skuteczną metodą prewencji zakażeń jest
używanie i prawidłowe stosowanie ręka-
wic ochronnych. Stosowanie rękawic nie
zwalnia personelu z obowiązku mycia i de-
zynfekcji rąk. Przed nałożeniem rękawic
ochronnych, a także po ich zdjęciu, pra-
cownik ma obowiązek przeprowadzić sku-
teczną dekontaminację rąk. 

Rękawice ochronne należy stosować wy-
łącznie do zabiegu u jednego pacjenta, po
wykonaniu iniekcji należy je bezpiecznie
zdjąć i przekazać do unieszkodliwienia.

Niedopuszczalne jest stosowanie tych
samych rękawiczek do zabiegu u następ-
nego pacjenta.

Reasumując:
Za zapewnienie prawidłowych warun-
ków do zapobiegania zakażeniom szpi-
talnym oraz za zaopatrzenie w niezbęd-
ne środki ochrony, w tym rękawice
ochronne, odpowiadają i ponoszą z te-
go tytułu odpowiedzialność, kierownik
zakładu opieki zdrowotnej oraz inne
osoby udzielające świadczeń zdrowot-
nych.

Wszystkie zabiegi polegające na wykony-
waniu iniekcji domięśniowych, śródskór-
nych i podskórnych, w tym szczepienia
ochronne, powinny być bezwzględnie
wykonywane przez personel medyczny
w jednorazowych rękawicach ochron-
nych. 

Beata Ochocka
Konsultant Krajowy 

w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
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▼

20 września

23 września

25 września
28 września

29 września

30 września
30 września

1 października

4 października

5-6 października

6 października

7 października

8 października

12 października
12 października
13 paździenika

13 października

14 października
15 października

15 października

18-19
października

19 października

2 listopada
9 listopada

9-10 listopada

15 listopada

16 listopada

16 listopada
17 listopada
18 listopada
18 listopada
18 listopada

Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych.
Odbył się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielę-
gniarek.
Odbyło się posiedzenie ORPiP, podczas którego podjęto 18 uchwał.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyła się zorganizowana przez Śląską Izbę Lekarską debata poświęcona najważniejszym problemom ochro-
ny zdrowia w województwie śląskim. W debacie udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Warszawie, w której udział wzięła Przewodnicząca ORPiP.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych.
Odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rola personelu pielęgniarskiego i położ-
niczego w programie „Szpital bez bólu” w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa” organizowana
przez Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji działający przy ORPiP oraz Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie Oddział Śląski. Udział w konferencji wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyła się inauguracja roku akademickiego
2010/2011. Udział w uroczystości wzięła Przewodnicząca ORPiP.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP w Katowicach.
W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej odbyła się inauguracja roku akade-
mickiego 2010/2011. W uroczystości udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
W Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2010/2011. Udział
w uroczystości wziął Sekretarz ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie ds. Położnych.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach, podczas którego podjęto 17 uchwał.
W Urzędzie miasta Dąbrowa Górnicza odbyła się Konferencja Naukowa „Jak pokochać starość? – nauka
i praktyka wobec starzenia się i starości” organizowana przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dą-
browie Górniczej oraz Okręgową izbę Pielęgniarek i Położnych. W konferencji udział wzięli Przewodnicząca
ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski. Prelekcje podczas konferencji wygło-
siły: Pani dr Grażyna Franek Członek ORPiP oraz Pani Hanna Paszko Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
W SP ZOZ Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku odbyła się konferencja „Odpowiedzial-
ność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych”. Udział w konferencji wzięli: Przewodnicząca ORPiP Mariola
Bartusek, Hanna Paszko - Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki, Renata Puda - Członek Komisji Etyki, Anna Sto-
larczyk - Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyła się Konferencja szkoleniowa pt. „Umowa o pracę, czy kontrakt?” organizowana przez NIPiP w War-
szawie. W konferencji udział wzięła Mariola Bartusek Przewodnicząca ORPiP.
W Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbył się II Ogólnopolski Tydzień Kariery 2010. Za-
wody pielęgniarki i położnej prezentowała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy
współpracy z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie Zespołu ds. POZ. Siedziba OIPiP, godzina 1300.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP, 9 listopada godzina 1000 i 1200, 10 listo-
pada godzina 1000.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek na temat “Mikroflora bakteryjna pochwy i jej rola w zwal-
czaniu infekcji układu moczowo-płciowego u kobiet” oraz „Dlaczego niemowlęta karmione piersią wyma-
gają suplementacji wit. D i K?”. Szczegóły na temat zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej
www.izbapiel.katowice.pl w zakładce: aktualności/konferencje i spotkania OIPiP w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Prezydium ORPiP.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Konferencja „Etyka w zarządzaniu” organizowana przez Komisję Etyki przy ORPiP w Katowicach.

Kalendarium planowanych wydarzeń na listopad 2010 r.

Kalendarium 20.09.2010 r. – 19.10.2010 r.
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Przeczyt@j w internecie
• Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 października 2010 r. w sprawie poparcia działań rzą-

du RP w zakresie walki z dopalaczami więcej …www.izbapiel.org.pl, 2010-10-14 15:07:21

• Uwagi do projektu ustawy o działalności leczniczej opracowane przez: Naczelną Radę Pielęgniarek i położnych, Polskie

Towarzystwo Pielęgniarskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

więcej …www.izbapiel.org.pl, 2010-10-12 11:33:50

• Pisma dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

więcej …www.izbapiel.org.pl, 2010-09-29 14:53:31

• W dniu 18 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przynależ-

ności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Sygnatura: K 1/09

więcej …www.izbapiel.org.pl

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach 

w dniu 25 września 2010 roku 
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 8 września
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,

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

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej
o zaprzestaniu wykonywania zawodu
pielęgniarki na czas nieokreślony,

• 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,

• wpisu do rejestru grupowych praktyk
pielęgniarek i położnych,

• rozszerzenia pełnomocnictwa Pani
Grażynie Borowskiej,

• wytypowania przedstawicieli do skła-

dów komisji konkursowych na stanowi-
ska kierownicze w zakładach opieki
zdrowotnej,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• spłaty zaległych składek członkow-
skich,

• zorganizowania Konferencji „Etyka
w zarządzaniu”,

• remontu ośrodka integracji i kształce-
nia pielęgniarek i położnych Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach zlokalizowanego w Łazi-
skach Górnych przy ul. Wodnej 15.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach

w dniu 13 października 2010 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

• wymiany prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki,

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

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

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

• anulowania adnotacji urzędowej o za-
przestaniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony,

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

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

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

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

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

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

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

19-20 listopada
22 listopada
23 listopada
24 listopada
30 listopada

XI Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Szczyrku.
Spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

▼
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Pacjent w opiece paliatywno-hospicyjnej

to cz∏owiek cierpiàcy na chorob´ nowo-

tworowà po zakoƒczonym leczeniu onkolo-

gicznym.

To cz∏owiek cierpiàcy w terminalnym sta-

nie choroby; choroba rozwija si´, powoduje

utrat´ kondycji psychofizycznej, prowadzi

w konsekwencji do nieuchronnej Êmierci.

Ka˝dy cz∏owiek jest dla nas niepowtarzal-

nà historià ˝ycia i Êmierci.

Wspólnie z cz∏onkami rodziny chorego

staramy si´ o jak najlepszà jakoÊç ˝ycia; opie-

ka odbywa si´ w domu chorego. Nie mo˝e-

my daç nadziei na przywrócenie zdrowia

i zachowanie ˝ycia, ale dajemy w zamian to,

co mo˝emy daç: wsparcie, towarzyszenie,

piel´gnacj´, skuteczne ∏agodzenie dolegliwo-

Êci, opiek´ nad bliskimi w trakcie choroby,

jak i przygotowanie rodziny do opieki.

Zawsze wiadomoÊç o diagnozie choroby

nowotworowej wywo∏uje – szok. Chorzy re-

lacjonujà to: ,,jakby Êwiat runà∏”, ,,teraz to

ju˝ koniec”, ,,nie ma ju˝ nadziei”.

Chory czuje si´ coraz gorzej. S∏abnie fi-

zycznie, traci swojà pozycj´ zawodowà, spo-

∏ecznà i rodzinnà. Jest zbyt s∏aby by wróciç

do aktywnoÊci zawodowej, co wielokrotnie

jest przyczynà poczucia ma∏ej wartoÊci, nie-

przydatnoÊci i degradacji. 

W spo∏eczeƒstwie pozycja chorego tak˝e

ulega zmianie. Kiedy coraz bardziej widocz-

ne sà objawy choroby, znajomi odsuwajà si´.

Dzieje si´ tak nie ze z∏ej woli, ale z l´ku

przed chorym, jego pytaniami, jego wyglà-

dem, czy wreszcie z l´ku przed samym sobà.

Narasta osamotnienie. Rodzina os∏ania-

jàc chorego pozbawia go autonomii.

Objawy ciàgle si´ nasilajà, cz´sto ka˝dy

dzieƒ przynosi nowe niepowodzenia. Chory

s∏abnie, traci apetyt, chudnie. Wymaga coraz

wi´kszej pomocy opiekunów. Coraz cz´Êciej

uÊwiadamia sobie nieuchronnoÊç zbli˝ajàce-

go si´ kresu ˝ycia. Je˝eli w obliczu takiego

zagro˝enia choroby i jego bliscy zostanà po-

zbawieni wsparcia ze strony osób profesjo-

nalnie przygotowanych, wzrasta niepokój

i poczucie bezsilnoÊci. Pacjent zadaje pyta-

nia: „jak d∏ugo b´d´ jeszcze ˝y∏?”, „czy b´d´

cierpia∏?”, „kto mi pomo˝e?”, „czy moi bli-

scy poradzà sobie beze mnie?”, „co b´dzie

po Êmierci z mojà duszà i cia∏em?”

Na te pytania, nie ma odpowiedzi, ale na-

le˝y poprzez swojà postaw´ zbudowaç za-

ufanie u chorego. Zdecydowanie ∏atwiej jest

pracowaç z chorym akceptujàcym swój stan.

Spotykane sà jednak sytuacje trudne do

opanowania – reakcje chorego i rodziny dla

nas bardzo nieprzyjemne. Spotykamy si´

z krzykiem, p∏aczem, z∏oÊcià do agresji

w∏àcznie.

Ale to dla nas powód do, uruchomienia

najcenniejszych pok∏adów wyrozumia∏oÊci,

pokory i cierpliwoÊci. Nasz kontakt z cho-

rym i rodzinà zawsze powinien polegaç na

prawdzie, tylko jasne i uczciwe informacje

mogà budowaç dobre relacje i s∏u˝à budo-

waniu zaufania.

Prawda nie jest odebraniem nadziei, ale

okazaniem wsparcia, towarzyszeniem.

W opiece nad chorym terminalnie jest

bezwzgl´dnie potrzebna umiej´tnoÊç obser-

wacji, nale˝y s∏yszeç to co chory mówi, ale

zauwa˝aç te potrzeby niewypowiedziane.

Mo˝emy to zauwa˝yç po mimice twarzy czy

nieraz po s∏abych gestach. Jest to niezwykle

wa˝na umiej´tnoÊç aby móc choremu po-

móc w cierpieniu.

Realizacja potrzeb chorego powinna za-

wsze odbywaç si´ za jego zgodà.

Dajemy choremu to co najcenniejsze –

czas – obecnoÊç.

Uczymy rodzin´ wspó∏uczestnictwa

w opiece nad chorym. Staramy si´ byç

osobà wspierajàcà nie nadzorujàcà i staramy

si´ utwierdziç chorego, ˝e rodzina dobrze

sobie radzi w opiece.

Wspieramy przy wykonywaniu takich
czynnoÊci, jak:
• karmienie,

• technika zmiany pozycji,

• toaleta,

• technika zmiany opatrunków,

• nieprofesjonalnymi masa˝ami,

• profilaktykà przeciwodle˝ynowà,

• zapobieganiem zaparciom,

• technika przygotowania i podawania le-

ków doustnie i podskórnie,

• obs∏uga pompy infuzyjnej,

• od˝ywianie.

Bardzo wa˝nym elementem pracy naszej,

jest równie˝ rozmowa z rodzinà chore-

go o nadchodzàcej nieuchronnej Êmierci.

Nale˝y uczyç rodzin´ opieki podczas umie-

rania: przekonaç o potrzebie ciszy, o poda-

waniu Êrodków p/bólowych do koƒca,

o spokojnej obecnoÊci przy umierajàcym,

warto zwróciç uwag´ na rol´ dotyku, który

spoÊród wszystkich zmys∏ów jest najd∏u˝ej

odczuwalny.

Bibliografia

1. ,,Rola piel´gniarki w opiece paliatywnej i hospi-

cyjnej”. G∏owacka A.: Klinika Opieki Paliatywnej,

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicz-

nej Katedry Onkologii Akademii Medycznej im.

K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kli-

niki: prof. dr hab. med. Jacek ¸uczak. 

2. De Walden Ga∏uszko K., Kaptacz A.: (red.) Piel´-

gniarstwo w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Najważniejsze co możemy dać
– czas i obecność

Wies∏awa Sieczka ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki, Piel´gniarka 

Oddzia∏owa Oddzia∏u Obserwacyjno-Zakaênego w Tychach, Prezes 

Spo∏ecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Êw. Kaliksta I w Tychach
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Zawód po∏o˝nej to nie tylko zawód, ale

równie˝ pasja. Pomaga kobietom przy

narodzinach dziecka jako po∏o˝na, ale rów-

nie˝ odwrócenie ról, czyli bycie samej w ro-

li rodzàcej i doÊwiadczenie wszelkich emocji

oraz doznaƒ zwiàzanych z porodem, dane

jest tylko nielicznym – osobom wykonywa-

jàcym ten zawód. 

Predyspozycje, cechy charakteru, wiedza

teoretyczna oraz praktyczna, odpornoÊç na

stres, umiej´tnoÊci kontaktu z kobietami

cierpiàcymi w trakcie porodu, pomocy

i opieki nad nimi oraz umiej´tnoÊç podej-

mowania decyzji, ogólnie ujmujàc, sà to wy-

magania, jakim nale˝y sprostaç, aby dobrze

wykonywaç zawód po∏o˝nej. 

Bycie po∏o˝nej w roli rodzàcej, sk∏ania do
postawienia pytaƒ:
• Jak w∏aÊnie te kobiety, które pracujà w tym

zawodzie, poradzi∏y sobie z problemami

w okresie w∏asnej cià˝y i porodu?

• Jak w∏asne umiej´tnoÊci, wiedz´ wykorzy-

sta∏y, zastosowa∏y w swoim ˝yciu?

Psychologiczne aspekty 
porodu 

Poród jest wyjàtkowym wydarzeniem

w ˝yciu ca∏ej rodziny i kulminacyjnym mo-

mentem okresu cià˝y. Porodowi towarzyszy

szereg skrajnych emocji – obawa, l´k, ra-

doÊç. Jest to równie˝ znaczàce wydarzenie

w aspekcie psychologicznym. Odpowiednie

przygotowanie do porodu u∏atwia i przy-

Êpiesza jego przebieg. Potrzeby i reakcje

osób bioràcych udzia∏ w porodzie sà ró˝ne. 

• Kobieta rodzàca wraz z rozpocz´ciem si´

porodu rozpoczyna okres wyt´˝onego

wysi∏ku i koncentracji, gdzie wielkà rol´

ma wiedza na temat konstruktywnych za-

chowaƒ w okreÊlonych fazach porodu.

ÂwiadomoÊç i wiedza pozwala zachowaç

spokój, zredukowaç l´k przed bólem,

komplikacjami, przed zagro˝eniem ˝ycia

dziecka lub w∏asnego, a tak˝e utratà kon-

troli nad swoim zachowaniem w trakcie

porodu. L´k i towarzyszàce mu napi´cie

nasilajà ból, a ten z kolei zwrotnie zwi´k-

sza l´k, który z kolei wzmaga wra˝liwoÊç

organizmu na bodêce, ból i zaburza wiele

procesów fizjologicznych, np. os∏abia

skurcze, wyd∏u˝a czas porodu. Ogromny

wp∏yw ma te˝ atmosfera panujàca na sali

porodowej i postawa personelu medycz-

nego (poszanowanie intymnoÊci, zapew-

nienie mo˝liwoÊci wyboru czy konkretna

pomoc w trakcie porodu).

• Partner rodzàcej cz´sto uczestniczy w po-

rodzie, wynika to z trendów kulturowych

i znoszenia podzia∏u na sprawy damsko-

m´skie. M´˝czyêni uczestniczàcy w poro-

dzie cz´sto deklarujà umocnienie wi´zi

emocjonalnej z partnerkà oraz bardziej

pozytywne postawy wobec dziecka. Zaan-

ga˝owanie w narodziny dziecka przek∏ada

si´ w zaanga˝owanie na póêniejszà opiek´

nad nim i jego wychowaniem. 

• Personel medyczny ze wzgl´du na obcià-

˝enia fizyczne, psychiczne oraz charakter

wykonywanej pracy jest nara˝ony na obni-

˝onà empati´ i wyrozumia∏oÊç wzgl´dem

pacjentek. Psychiczne uodpornienie na

cierpienie ma miejsce na sali porodowej,

gdzie pod wzgl´dem fizjologicznym ka˝-

dy poród przebiega identycznie. Odbiór

sytuacji przez personel oraz rodzàcà ko-

biet´ jest zasadniczo ró˝ny. Zadaniem per-

sonelu medycznego jest pomoc dziecku

w przyjÊciu na Êwiat, wià˝e si´ to z wyko-

nywaniem okreÊlonych procedur medycz-

nych. Empatyczne i indywidualne podej-

Êcie do pacjentki wymaga zaanga˝owania

i stanowi dodatkowe obcià˝enie dla perso-

nelu, ale przynosi korzyÊci nie tylko rodzà-

cej i jej dziecku, ale tak˝e personelowi.

Istotnà rol´ odgrywa zwyk∏a ˝yczliwoÊç

w stosunku do kobiety rodzàcej. 

W niniejszym artykule przedstawiam za-

∏o˝enia i cele pracy, którymi by∏y: poznanie

opinii po∏o˝nych dotyczàcych przebiegu

w∏asnej cià˝y i porodu oraz próba oceny za-

stosowania posiadanej wiedzy.

Grup´ badawczà stanowi∏y po∏o˝ne-stu-

dentki studiów pomostowych Wy˝szej Szko-

∏y Planowania Strategicznego w Dàbrowie

Górniczej w Wydziale Po∏o˝nictwa.

Badaniu poddano grup´ 78 po∏o˝nych.

Ankieta skierowana by∏a do po∏o˝nych,

które posiada∏y kwalifikacje zawodowe, b´-

dàc w pierwszej cià˝y i rodzàc pierwsze

dziecko. 

Ankieta dotyczy∏a:
• Obaw zwiàzanych z porodem i z jakim

problemem by∏y one zwiàzane;

• W jakim okresie po∏o˝ne zg∏osi∏y si´ do

porodu;

• ak radzi∏y sobie z bólem.

Kolejna cz´Êç ankiety dotyczy∏a subiek-

tywnych odczuç ankietowanych zwiàzanych

z personelem medycznym uczestniczàcym

w porodzie, zastosowaniu posiadanej wie-

dzy i jej wp∏ywu na przebieg porodu. 

Badane po∏o˝ne w okresie przeprowa-

dzonych badaƒ mia∏y oko∏o 44 lata, na-

tomiast by∏y w cià˝y i rodzi∏y ponad 20 lat

temu. Ma to istotny wp∏yw na ocen´ przez

nie tego okresu, zatem na uzyskane wyniki

z analizy ankiet nale˝y spojrzeç przez pry-

zmat czasu, a nie czasu aktualnego, co nale-

˝y wziàç pod uwag´. Przez ten okres, uleg∏y

zmianie standardy post´powania i wymogi

medyczne. 

Prowadzenie cià˝y i porodu w latach dzie-

wi´çdziesiàtych na pewno odbiega od aktual-

nych standardów i procedur medycznych.

Inne równie˝ by∏o leczenie powik∏aƒ cià-

˝y, dolegliwoÊci z nià zwiàzanych i podejÊcia

Wpływ wykonywanego zawodu położnej 
na osobisty przebieg porodu

Ewa Grotkowska ● Licencjat piel´gniarstwa, 

Oddzia∏ Ginekologiczno-Po∏o˝niczy, Blok Porodowy, 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

„Jeden na Êwiecie jest zawód, jedno powo∏anie – byç dobrym dla drugiego cz∏owieka” 
Maria Dàbrowska
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do tego okresu. Cià˝´ traktowano jako okres

fizjologiczny w ˝yciu kobiety, a nie chorob´.

Nale˝y wziàç pod uwag´ subiektywne od-

czucia ankietowanych po∏o˝nych, które

okres cià˝y i porodu równie˝ rozpatrujà

przez pryzmat czasu.

Zankiet wynika, i˝ po∏o˝ne pracowa∏y

w okresie cià˝y, mimo dolegliwoÊci

i powik∏aƒ, które mog∏y si´ wydarzyç. Ana-

liza ankiet pokaza∏a, ˝e mog∏o to wynikaç

z bagatelizowania problemu.

Wyniki przeprowadzonych ankiet, nale˝y

równie˝ prze∏o˝yç na odleg∏y czas lat dzie-

wi´çdziesiàtych. Obawy przed ci´ciem cesar-

skim i innymi zabiegami medycznymi zwià-

zane by∏y z procedurami medycznymi ró˝-

niàcymi si´ od aktualnie obowiàzujàcych.

Wspó∏czeÊnie poród prowadzi si´ cz´sto

w znieczuleniu zewnàtrzoponowym, co po-

woduje, ˝e doznania bólowe zniesione sà

prawie ca∏kowicie. 

Zabiegi medyczne uwzgl´dnione w ankie-
cie:
• Naci´cie krocza

• Poród zabiegowy

• Kontrola jamy macicy

• Ci´cie cesarskie, aktualnie przeprowadza

si´ w znieczuleniu miejscowym lub ze-

wnàtrzoponowym.

Zmieni∏y si´ równie˝ wskazania do ci´cia

cesarskiego, metody jego wykonania oraz

sposób post´powania w okresie rekonwale-

scencji.

Wspó∏czesna medycyna traktuje pacjenta

holistycznie, rodzàca kobieta ma wp∏yw na

przebieg porodu i innych procedur medycz-

nych oraz bezwzgl´dnie wymagana jest jej

zgoda na ich przeprowadzenie; natomiast

ówczesne prowadzenie porodu nie dawa∏o

takich mo˝liwoÊci porodu. 

PoÊród ankietowanych po∏o˝nych, decy-

zja o cià˝y by∏a w wi´kszoÊci przypadków

Êwiadoma i zaplanowana (71%). Âredni

wiek w okresie cià˝y wynosi∏ 24 lata. Âred-

ni okres pracy do momentu zajÊcia w cià˝´

wynosi∏ 6.8 roku, w zwiàzku z tym ten

okres predysponowa∏ do poszerzenia swojej

wiedzy i nabycia doÊwiadczenia zawodowe-

go oraz ten okres pracy spowodowa∏ dojrza-

∏oÊç psychiczno-emocjonalno-spo∏ecznà.

Cià˝a nie wp∏yn´∏a znaczàco na prac´ zawo-

dowà. Âredni okres pracy zawodowej

w okresie cià˝y wynosi∏ oko∏o 5 miesi´cy.

Istotne znaczenie dla ankietowanych mia∏a

wiadomoÊç o cià˝y, gdzie na pierwszà wizy-

t´ ju˝ do 8 tygodnia zg∏osi∏o si´ 76% ankie-

towanych. Ponad po∏owa po∏o˝nych 53%

poda∏a, ˝e wystàpi∏y powik∏ania w okresie

cià˝y. WÊród grupy ankietowanych, mimo

swojej wiedzy, 12% reagowa∏o nieadekwat-

nie i wyolbrzymia∏o problemy w okresie cià-

˝y, natomiast 1% po∏o˝nych skrajnie baga-

telizowa∏o problem, ale 95% twierdzi∏o, ˝e

dzi´ki w∏asnej wiedzy poradzi∏o sobie z pro-

blemami cià˝y.

Mimo wiedzy na temat fizjologii porodu,

rozumienia sensu celowoÊci pewnych proce-

dur medycznych, obawia∏o si´ go 56% an-

kietowanych, a najwi´ksze obawy dotyczy∏y

dziecka (72%), czasu trwania porodu

(56%), natomiast z zabiegów medycznych

najwi´kszy niepokój budzi∏o ukoƒczenie po-

rodu przez ci´cie cesarskie (72% ankietowa-

nych). Z grupy po∏o˝nych u 26%, poród zo-

sta∏ zakoƒczony w∏aÊnie ci´ciem cesarskim.

Wed∏ug opinii ankietowanych po∏o˝nych,

przebyty pierwszy poród, a˝ w 80% nie mia∏

wp∏ywu na decyzj´ o kolejnym dziecku. 

Rozpocz´cie w∏asnego porodu, prawi-

d∏owo potrafi∏o oceniç 45% po∏o˝nych,

a 48%, wed∏ug wyników ankiety, zg∏osi∏o si´

przed rozpocz´ciem akcji porodowej.

W ocenie w∏asnej po∏o˝nych 79% twierdzi-

∏o, ˝e uda∏o si´ im zastosowaç swojà wiedz´

dotyczàcà porodu, ale jednoczeÊnie w 82%,

nie mia∏a ona ˝adnego wp∏ywu na przebieg

porodu. 

WÊród ankietowanych najcz´Êciej wy-

bieranà metodà ∏agodzenia bólu okaza∏a

si´ byç zmiana pozycji i stosowanie udo-

godnieƒ (53%); zdecydowana mniejszoÊç

(6%) wybiera∏o imersje wodnà. Zaskakujà-

cym jest fakt wyboru ∏agodzenia bólu za

pomocà Êrodków farmakologicznych, mi-

mo wiedzy o ich wp∏ywie na kobiet´ ro-

dzàcà i p∏ód. 

Wspó∏praca z personelem medycznym

by∏a na poziomie dobrym, ocenia∏o tak

97,5% badanych.

Ogólne wnioski mo˝na zawrzeç w kilku
punktach:
1. Praca zawodowa nie mia∏a wp∏ywu na de-

cyzj´ o zajÊciu w cià˝´, wed∏ug ankieto-

wanych po∏o˝nych.

2. Zdecydowana wi´kszoÊç ankietowanych

zastosowa∏a posiadanà wiedz´ w trakcie

porodu. 

3. Przebycie pierwszej cià˝y i pierwszego

porodu nie mia∏a wp∏ywu na decyzj´

o kolejnym dziecku. 

4. Prawie wszystkie ankietowane skorzysta∏y

z posiadanej wiedzy w radzeniu sobie

z dolegliwoÊciami i powik∏aniami okresu

cià˝y. 

5. Zdecydowana wi´kszoÊç po∏o˝nych oce-

ni∏a, i˝ posiadana wiedza zawodowa nie

mia∏a wp∏ywu na przebieg porodu.

6. Po∏owa ankietowanych po∏o˝nych oba-

wia∏a si´ porodu. 

7. Wykonywany zawód po∏o˝nej mobilizo-

wa∏ je do wspó∏pracy z personelem me-

dycznym.

Analiza odpowiedzi ankietowanych po-

∏o˝nych uÊwiadamia nam, jak z∏o˝one

jest równoczesne pe∏nienie ról po∏o˝nej i ro-

dzàcej. Trudno jest oddzieliç emocje, obawy

zwiàzane z cià˝à i porodem po∏o˝nej od po-

siadanej wiedzy i doÊwiadczenia. Zwykle ko-

biece emocje nie pozwalajà spojrzeç na sie-

bie obiektywnie jako pacjentk´. 

I znów sprawdza si´ przys∏owie: „szewc

bez butów chodzi”.

Po∏o˝na znaczy „màdra kobieta”, ale czy

na tyle màdra, aby umia∏a udzieliç sobie rad,

tak màdrych, jakich udziela swoim pod-

opiecznym?

Obecnie po∏o˝na, to osoba posiadajàca

odpowiednie wykszta∏cenie, potwierdzone

dyplomem, do opieki nad kobietà w ka˝dym

okresie jej ˝ycia.

Zawód po∏o˝nej jest zawodem samodziel-
nym, chronionym ustawà z 1996 r.
(z póêniejszymi zmianami). Do kompe-
tencji po∏o˝nej nale˝à:
• rozpoznawanie cià˝y,

• kierowanie na badanie konieczne do wcze-

snego rozpoznania cià˝y podwy˝szonego

ryzyka,

• monitorowanie p∏odu z wykorzystaniem

aparatury medycznej,

• opieka nad kobietà w cià˝y fizjologicznej,

• prowadzenie fizjologicznego porodu i po-

∏ogu,

• badanie i opieka nad noworodkiem i nie-

mowl´ciem do 6 tygodnia ˝ycia,

• edukacja zdrowotna kobiet (oraz ich ro-

dzin) w zakresie m.in. przygotowania do

˝ycia w rodzinie i metod planowania ro-

dziny,

• doradztwo dietetyczne w cià˝y,

• podejmowanie koniecznych dzia∏aƒ w sy-

tuacjach nag∏ych, do czasu przybycia leka-

rza, w tym r´czne wydobycie ∏o˝yska

i przyjmowanie porodu z po∏o˝enia mied-

nicowego,

• profilaktyka chorób kobiecych i patologii

po∏o˝niczych.

Po∏o˝na ma prawo tak˝e do samodzielne-

go udzielania okreÊlonych Êwiadczeƒ zapo-

biegawczych, diagnostycznych, leczniczych

i rehabilitacyjnych. Obecnie, aby móc wyko-

nywaç zawód po∏o˝nej, nale˝y skoƒczyç

wy˝sze studia zawodowe. ■



Warto wiedzieć

14 Nasze Sprawy ● L i s t o p a d 2 0 1 0

OkreÊlenie „cukrzyca” odnosi si´ do me-

tabolicznej choroby o ró˝norakiej etio-

logii, charakteryzujàcej si´ przewlek∏à hiper-

glikemià z zaburzeniami metabolizmu w´-

glowodanów, t∏uszczów i bia∏ek na skutek

defektu wydzielania i dzia∏ania insuliny wy-

dzielanej przez komórki beta wysp Langer-

hansa w trzustce. Cukrzyca staje si´ coraz

powszechniejszym zjawiskiem nie tylko

w populacji osób doros∏ych, ale tak˝e wÊród

dzieci i m∏odzie˝y. Dotychczas rozró˝niano

cukrzyc´ typu 1 i typu 2 oraz cukrzyc´ cià-

˝owà. Dzisiaj cukrzyca MODY jest ju˝ po-

wszechnie uznana za typ czwarty. Naukowcy

rozró˝niajà jednak wi´cej rodzajów tej cho-

roby, wynikajàce z przyczyn genetycznych,

przebytych zabiegów, infekcji i innych cho-

rób. Nowo rozpoznana cukrzyca hybrydowa

– podwójna, wyst´pujàca u dzieci i m∏odzie-

˝y. W przypadku tej choroby nak∏adajà si´

fenotypy zarówno cukrzycy typu 1 jak i typu

2. Pacjenci z cukrzyca hybrydowà to osoby

majàce nadwag´ lub oty∏oÊç. Skutki cukrzy-

cy obejmujà przewlek∏e uszkodzenie, dys-

funkcj´ i niewydolnoÊç wielu narzàdów we-

wn´trznych, szczególnie oczu, nerek, ner-

wów, serca i t´tnic obwodowych.

Do najbardziej charakterystycznych obja-
wów cukrzycy nale˝à:
• poliuria – wielomocz, kiedy st´˝enie glu-

kozy w osoczu przekracza próg nerkowy

(180 mg%). Pojawia si´ glukozuria - cu-

kromocz, czyli wydalanie glukozy z mo-

czem, oraz wielomocz – powy˝ej 3 l na

dob´.

• polidypsja – zwi´kszone pragnienie,

zwi´kszona utrata wody z moczem powo-

duje olbrzymie pragnienie oraz wysycha-

nie b∏on Êluzowych i skóry.

• polifagia – ˝ar∏ocznoÊç, wilczy g∏ód, z po-

wodu braku insuliny glukoza znajdujàca

si´ we krwi nie mo˝e dostaç si´ do tkanek,

w których mog∏aby byç zu˝yta. W zwiàz-

ku z tym, organizm mimo normalnej lub

cz´sto zwi´kszonej poda˝y po˝ywienia

g∏oduje (tzw. „g∏ód wÊród obfitoÊci”, ob-

fitoÊci, jako ˝e wspó∏wyst´puje tu czasem

nawet znaczna hiperglikemia). Chory jest

senny i zm´czony, odczuwa silny g∏ód

i mimo prób jego zaspokajania traci na

wadze.

Organizm, niemogàcy korzystaç z cukru,

jako sk∏adnika od˝ywczego, zaczyna zu˝y-

waç do od˝ywiania du˝e iloÊci t∏uszczów.

W wyniku ich rozpadu powstajà cia∏a keto-

nowe, które pojawiajà si´ najpierw we krwi

(ketonemia), a póêniej w moczu (ketonu-

ria); oddech mo˝e nabraç zapachu acetonu.

Mogà wystàpiç nudnoÊci. Cz´sto chorzy tra-

cà ostroÊç widzenia. Powy˝sze objawy sà ty-

powe dla cukrzycy typu 1, w cukrzycy typu

2 hiperglikemia zwykle nie jest na tyle nasi-

lona, by wywo∏aç pe∏en ich zestaw. Mimo to

u chorych mogà si´ rozwijaç powik∏ania cu-

krzycy.

Cukrzyca wyst´puje u wszystkich ras

ludzkich, a tak˝e u zwierzàt. Pierwsze

wzmianki o cukrzycy pojawi∏y si´ ju˝

w 1550 roku p.n.e. na hieroglifach egip-

skich. Opisywa∏y one objawy cukrzycy typu

2. Pierwszy kliniczny opis tej jednostki cho-

robowej poda∏ grecki lekarz Arteus z Kapa-

docji (30-90 n.e.). „Diabetes” z ∏aciƒskiego

oznacza „p∏ynàcy”, a „mellitus” – „s∏odki jak

miód”. T∏umaczàc „diabetes mellitus”,

otrzymamy „s∏odkie przeciekanie”. Nazwa

tej choroby jest zwiàzana z fenomenem wy-

dzielania nadmiaru cukru z moczem. By∏ to

pierwszy objaw, na podstawie którego zacz´-

to rozpoznawaç cukrzyc´. Nie znano sposo-

bu jej leczenia, wyjàtek stanowi∏ alkohol,

który obni˝a∏ st´˝enie glukozy we krwi.

S∏odki smak uryny zauwa˝yli staro˝ytni Gre-

cy, Chiƒczycy, Egipcjanie oraz Hindusi.

W 1776 r., Matthew Dobson potwierdzi∏, ˝e

s∏odki smak pochodzi od nadmiaru cukru

w moczu i krwi ludzi chorych na cukrzyc´.

Zasadà wspó∏czesnej terapii cukrzycy

jest leczenie wszystkich zaburzeƒ, które to-

warzyszà chorobie. Dà˝enie do normaliza-

cji masy cia∏a, zwi´kszenie aktywnoÊci fi-

zycznej, w∏aÊciwa dieta, leczenie cz´stych

w cukrzycy zaburzeƒ lipidowych, nadci-

Ênienia t´tniczego i innych chorób uk∏adu

krà˝enia oraz utrzymywanie glikemii

w przedziale wartoÊci mo˝liwie najbardziej

zbli˝onym do normoglikemii zmniejsza ry-

zyko rozwoju powik∏aƒ choroby. Cukrzyca

jest chorobà, której nie mo˝na leczyç sku-

tecznie bez profesjonalnie przekazanej in-

formacji o istocie schorzenia osobie, u któ-

rej rozpoznano dolegliwoÊç i jej najbli˝-

szym. Wymaga to aktywnego udzia∏u

wszystkich zainteresowanych najbli˝szych

osób z zespo∏em medycznym, w szeroko

poj´tej edukacji diabetologicznej. Edukacja

pozwala diabetykowi zrozumieç swojà cho-

rob´, zasady jej leczenia, a tym samym po-

maga znaleêç sposób na samodzielnoÊç ˝y-

cia z cukrzycà. Dzi´ki zdobywanej wiedzy

osoba z cukrzycà jest Êwiadoma tego, ˝e

poprzez w∏aÊciwe leczenie ma szans´ na ˝y-

cie zbli˝one do osoby nieb´dàcej cukrzy-

kiem. Zdobyta wiedza uczy jak nale˝y w∏a-

Êciwie si´ od˝ywiaç, jak przechowywaç in-

sulin´, po jakim czasie rozpoczyna ona

swoje dzia∏anie i kiedy si´ koƒczy, w jakim

czasie nast´puje szczyt wch∏aniania insuli-

ny, w jaki sposób, gdzie, pod jakim kàtem

nale˝y wykonywaç iniekcje w zale˝noÊci od

poziomu glikemii oraz to, ˝e nie nale˝y po-

mijaç ustalonych dawek insuliny, jak i kiedy

mierzyç poziom cukru we krwi, w jaki spo-

sób zapobiegaç hipoglikemii, hiperglikemii

stosujàc dawki korekcyjne, o ile 1 jednostka

insuliny obni˝a poziom glukozy we krwi,

i w jaki sposób zapobiegaç powik∏aniom

cukrzycy. Wiedza zdrowotna wÊród osób

chorych na cukrzyc´ jest ciàgle niedosta-

teczna, zjawisko to dotyczy w szczególno-

Êci osób doros∏ych. Poziom wiedzy diabe-

tologicznej dzieci i nastolatków z zakresu

samokontroli, tj. prowadzenie insulinotera-

pii, zasad zdrowego ˝ywienia, pozwala na

utrzymanie dobrej kontroli metabolicznej.

„Chapeau bas” dla ca∏ego zespo∏u Oddzia∏u

i Poradni Kliniki Diabetologii Dzieci´cej

GCZD w Katowicach-Ligocie, pod kie-

rownictwem prof. dr hab. n. med. Przemy-

s∏awy Jarosz-Chobot, poniewa˝ skutecz-

noÊç edukacji w du˝ym stopniu zale˝y od

osobowoÊci osób prowadzàcych, ich kom-

petencji, empatii, a przede wszystkim silne-

Krystyna Widawska ● Mgr Zarzàdzania i Marketingu, Specjalista 

dietetyk, cz∏onek Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Oddzia∏ 

Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Miel´ckiego w Katowicach

Nauczyć się żyć z cukrzycą
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go przekonania cz∏onków zespo∏u terapeu-

tycznego o s∏usznoÊci tego, czego uczà.

Celem leczenia cukrzycy jest:
• brak objawów i dyskomfortu w ˝yciu co-

dziennym,

• ogólnie dobre samopoczucie,

• normalny wzrost i rozwój dzieci i m∏o-

dzie˝y,

• normalne ˝ycie towarzyskie i zawodowe,

• normalne ˝ycie rodzinne w tym prokre-

acja,

• zapobieganie ostrym i przewlek∏ym powi-

k∏aniom.

Tradycyjnie leczenie cukrzycy nale˝y opie-
raç na trzech podstawowych zasadach:
1. Doborze odpowiednich leków i dawek

insuliny. 

2. Stosowaniu w∏aÊciwej diety. 

3. Prowadzeniu aktywnego trybu ˝ycia.

We wszystkich sposobach leczenia cu-

krzycy dieta jest podstawowym elementem

leczenia. Cechà wyraênie wyró˝niajàcà
diet´ w cukrzycy jest bezwzgl´dna ko-
niecznoÊç jej indywidualnego planowa-
nia, zwiàzana m.in. z koniecznoÊcià do-
stosowania ˝ywienia do rodzaju:
• insuliny, jej dawki,

• trybu ˝ycia pacjenta.

Podstawowym problemem zaleceƒ ˝y-

wieniowych jest koniecznoÊç dostosowania

leczenia dietà do indywidualnych potrzeb,

w∏àczenie jej do ca∏oÊciowego planu leczenia

oraz wielodyscyplinarne podejÊcie do zagad-

nienia. Zalecenia ˝ywieniowe dla chorych na

cukrzyc´ opierajà si´ na ocenie stanu od˝y-

wienia pacjenta, okreÊleniu po˝àdanych ce-

lów oraz zmianie dotychczasowych nawy-

ków ˝ywieniowych. Dieta chorego na cu-

krzyc´ powinna byç zgodna z za∏o˝eniami

diety zdrowego cz∏owieka, tzn. powinna

spe∏niaç zalecenia dietetyczne zdrowego ˝y-

wienia, niezale˝nie od wspó∏istnienia innych

chorób. Istotà leczenia dietetycznego jest za-

poznanie si´ z systemem wymienników w´-

glowodanowych oraz wymienników bia∏ko-

wo-t∏uszczowych i umiej´tne stosowanie ich

w ˝yciu codziennym. Istotna jest tak˝e zna-

jomoÊç indeksu glikemicznego spo˝ywanych

produktów. Diabetycy powinni dok∏adnie

kontrolowaç iloÊç zjadanego przez siebie po-

˝ywienia. Leczenie dietà osób chorych na
cukrzyc´ ma na celu:
• dostarczenie odpowiedniej iloÊci energii,

niezb´dnej do prawid∏owego funkcjono-

wania organizmu,

• redukcj´ nadwagi, utrzymanie optymalnej

masy cia∏a,

• uzyskanie takiego poziomu glukozy we

krwi, aby by∏ najbardziej zbli˝ony do war-

toÊci prawid∏owych,

• zapobieganie powik∏aniom cukrzycy,

• popraw´ ogólnego stanu zdrowia.

Prawid∏owa dieta chorych na cukrzyc´
powinna zawieraç w odpowiednich ilo-
Êciach i proporcjach wszystkie niezb´dne
sk∏adniki pokarmowe:
• W´glowodany

• Bia∏ka

• T∏uszcze

• B∏onnik

• Sk∏adniki mineralne

• Witaminy.

Wed∏ug aktualnych danych oko∏o 45% -

50% energii powinno pochodziç z w´glo-

wodanów, 30% - 35% z t∏uszczów, 15% -

20% z bia∏ek. Na st´˝enie glukozy we krwi

wp∏ywa zarówno iloÊç w´glowodanów

w gramach, jak i ich rodzaj. Monitorowanie

ca∏kowitej zawartoÊci w´glowodanów w die-

cie ma zasadnicze znaczenie dla osiàgni´cia

optymalnej kontroli glikemii. W leczeniu cu-

krzycy nie zaleca si´ stosowanie diet ubogo-

w´glowodanowych (< 130 g/ dob´). Doro-

s∏ym z nadwagà (BMI 25-29, 9kg/m2) lub

oty∏oÊcià (BMI >_ 30 kg/m2) chorym na cu-

krzyc´ typu 2 zaleca si´ redukcj´ masy cia∏a.

Podstawowà metodà zmniejszania masy cia-

∏a sà lecznicze zmiany stylu ˝ycia, które obej-

mujà zmniejszenie poda˝y kalorii, jak rów-

nie˝ zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej. Dla

wi´kszoÊci oty∏ych pacjentów zawartoÊç ka-

lorii w dobowej racji pokarmowej nie po-

winna byç mniejsza ni˝ 1000 kcal dla kobiet

i 1200 kcal dla m´˝czyzn.

W´glowodany powinny zapewniç 45-50%

wartoÊci energetycznej po˝ywienia, zalecane

sà w´glowodany o niskim indeksie glike-

micznym < 50. 1 gram w´glowodanów do-

starcza 4 kcal. Do diety nale˝y w∏àczaç w´-

glowodany pochodzàce z pe∏nego ziarna

zbó˝, owoców, warzyw i mleka z niskà za-

wartoÊcià t∏uszczu. Bilansowanie w´glowo-

danów w diecie opiera si´ na ich zawartoÊci

w produktach spo˝ywczych, a nie na rodza-

ju produktu, z jakich pochodzà. Substancje

s∏odzàce tzw. s∏odziki mogà byç stosowane

w dawkach zalecanych przez producenta.

ZawartoÊç b∏onnika pokarmowego w diecie

powinna wynosiç oko∏o 20-35 g/dob´. Cho-

rzy leczeni sta∏ymi dawkami insuliny powin-

ni ka˝dego dnia przyjmowaç podobnà za-

wartoÊç w´glowodanów. 

T∏uszcze powinny zapewniç 30-35% zapo-

trzebowania energetycznego. 1 gram t∏usz-

czu dostarcza 9 kcal. Do 10% wartoÊci ener-

getycznej diety mogà byç to t∏uszcze nasyco-

ne, u chorych, u których st´˝enia cholestero-

lu LDL jest >_ 100 mg/dl (>_ 2,6 mmol/l),

iloÊç t´ nale˝y zmniejszyç do 7%. 10% war-

toÊci energetycznej diety powinny zapewniç

t∏uszcze jednonienasycone, natomiast oko∏o

6 – 10% wartoÊci energetycznej po˝ywienia

powinny stanowiç t∏uszcze wielonienasyco-

ne, w tym kwasy t∏uszczowe Ω 6:5 – 8%,

kwasy t∏uszczowe Ω 3:1 – 2%. Wskazane

jest tak˝e ze wzgl´du na profilaktyk´ anty-

cholesterolowà ograniczenie spo˝ycia izo-

merów trans kwasów t∏uszczowych.

Bia∏ka, ich udzia∏ energetyczny w diecie

powinien wynosiç 15 – 20%, stosunek bia∏-

ka zwierz´cego do bia∏ka roÊlinnego powi-

nien wynosiç 50%:50%. Zapotrzebowanie

na bia∏ko wynosi ok. 0,7 – 1g/kg masy cia-

∏a. Nie powinno si´ go przekraczaç, ze

wzgl´du na ochron´ nerek (nadmiar bia∏ka

mo˝e byç jednà z przyczyn wyzwalajàcych

powik∏ania nerkowe pod postacià mikroal-

buminurii).

Witaminy i mikroelementy – nie ma jed-

noznacznych dowodów, które wskazywa∏y-

by na korzyÊci wynikajàce z suplementacji

witamin i mikroelementów u chorych,

u których nie stwierdza si´ ich deficytu. Wy-

jàtek stanowi suplementacja kwasu foliowe-

go w okresie planowania cià˝y i w czasie cià-

˝y w profilaktyce wad wrodzonych u p∏odu

oraz wapnia w profilaktyce osteoporozy.

0bliczanie wymienników
Przyk∏ad 1: 
1800 kcal – przyk∏adowe, dzienne, indywi-

dualne zapotrzebowanie na energi´ 

1 WW (wymiennik w´glowodanowy) za-

wiera 10 g w´glowodanów = 40 kcal po-

chodzàcych z w´glowodanów

1 WBT ( wymiennik bia∏kowo-t∏uszczowy)

= 100 kcal pochodzàcych z bia∏ka i t∏uszczu

1 gram w´glowodanów = 4 kcal

1 gram t∏uszczu = 9 kcal

1 gram bia∏ka = 4 kcal

100% energii = 1800 kcal

50% energii = 900 kcal – t´ iloÊç nale˝y do-

starczyç, spo˝ywajàc w´glowodany

900 kcal ÷ 4kcal = 225 g w´glowodanów

225 g ÷ 10 g = 22, 5 WW (wymienniki w´-

glowodanowe)

Przeliczanie wybranych produktów na wy-

mienniki

Zak∏adajàc, ˝e w 100 g hipotetycznego pro-

duktu jest 50 g w´glowodanów, a wybrany

produkt wa˝y 80 g, to zawartoÊç w´glowo-

danów b´dzie stanowi∏a X. Obliczajàc WBT

nale˝y od ca∏kowitej liczby kalorii danego

produktu (z bia∏ka, t∏uszczu i w´glowoda-

nów) odjàç liczb´ kalorii pochodzàcych
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▼ z w´glowodanów, a wynik podzieliç przez

100.

Przyk∏ad 2:
Chleb graham 60 g

ZawartoÊç w 100 g

kcal – 226

bia∏ko – 7,6 g

t∏uszcz – 1,7 g

w´glowodany 50 g

Chleb graham – kalorie pochodzàce z w´-

glowodanów:

W 100 g wyst´puje 50 g w´glowodanów

W 60 g wyst´puje X w´glowodanów

(60 g x 50 g )÷ 100 = 30 g w´glowodanów

30 g ÷ 10 g = 3 WW

Przyk∏ad 3:
Mleko 2% – 200 ml

ZawartoÊç w 100 g

kcal – 100

bia∏ko – 6,8 g

t∏uszcz – 4,0 g

w´glowodany – 9,8 g

Mleko – kalorie pochodzàce z bia∏ka, t∏usz-

czu i w´glowodanów:

W 200 ml mleka jest 9, 8 g w´glowodanów

(w zaokràgleniu 10 g )

1 WW = 40 kcal

100 kcal – 40 kcal = 60 kcal

60 kcal ÷ 100 kcal = 0, 6 WBT

Wyliczonà iloÊç wymienników w´glowo-

danowych nale˝y odpowiednio roz∏o˝yç,

podzieliç na poszczególne posi∏ki z zalece-

niami, dostosowanymi do indywidualnych

potrzeb i sposobu leczenia (zapotrzebowa-

nie kaloryczne wg: wieku, wagi cia∏a, p∏ci,

aktywnoÊci fizycznej, zapotrzebowania na

insulin´). Rozk∏ad WW na posi∏ki zale˝y od

modelu insulinoterapii. Je˝eli model inten-

sywnej insulinoterapii polega na wstrzyki-

waniu insuliny 3 razy na dob´, wówczas

WW nale˝y roz∏o˝yç na 6 posi∏ków: 3 posi∏-

ki g∏ówne (I Êniadanie, obiad, I kolacja), 3

przekàski (II Êniadanie, podwieczorek, II ko-

lacja). Nale˝y wówczas podzieliç liczb´ WW

na 3 mniej wi´cej równe cz´Êci, a ka˝dà

z nich roz∏o˝yç na posi∏ek g∏ówny (wi´kszy)

i przekàsk´ (mniejszy). Przy zastosowaniu

analogu szybkodzia∏ajàcego czy osobistej

pompy insulinowej dieta mo˝e byç nieco

swobodniej regulowana, w zale˝noÊci od

upodobaƒ, mo˝e to byç 3 - 6 posi∏ków i nie

jest wymagane Êcis∏e przestrzeganie sta∏ych

pór jedzenia, przy za∏o˝eniu podawania in-

suliny do ka˝dego posi∏ku przekraczajàcego

100 kcal. Wyliczone wymienniki WW

i WBT sà pomocne w podj´ciu decyzji, co

do dawki insuliny; jej odpowiednia iloÊç jest

niezb´dnym warunkiem uzyskania prawi-

d∏owej glikemii poposi∏kowej.

Wa˝nym elementem w leczeniu cukrzycy

insulinozale˝nej jest skoordynowanie dzia∏a-

nia wstrzykni´cia insuliny z momentem roz-

pocz´cia posi∏ku w celu ograniczenia popo-

si∏kowej hiperglikemii.

Wed∏ug wybitnego szwedzkiego profesora
medycyny – diabetologa, Johnny Ludvigs-
sona, cukrzyca postrzegana dzisiaj to:

• Insulina

• Mi∏oÊç

• Opieka

• Wiedza (motywacja, samokontrola).

Dobrze zarzàdzaç swojà cukrzycà tzn.:
1. Zostaç znawcà swojej cukrzycy.

2. PosiàÊç wi´kszà wiedz´ o cukrzycy ni˝

zwyk∏y lekarz.

3. Zaakceptowaç swojà chorob´ i nauczyç

si´ z nià ˝yç.

Cukrzyca towarzyszy cz∏owiekowi, któ-

ry na nià zapad∏ do koƒca ˝ycia. Dlatego

istotne jest nauczenie si´ z nià ˝yç i dobrze

funkcjonowaç. Ciàg∏a edukacja pozwala na

korzystanie ze zdobyczy wspó∏czesnej na-

uki, co pozwala na w miar´ normalne ˝ycie.

Chory na cukrzyc´ jest pe∏nowartoÊciowym

cz∏onkiem spo∏eczeƒstwa i ma prawo do

normalnego ˝ycia zarówno zawodowego

jak i osobistego. Od d∏u˝szego ju˝ czasu

w leczeniu cukrzycy u˝ywa si´ okreÊlenia

„zarzàdzanie”, termin ten jest poj´ciem

bardzo szerokim i dotyczy nie tylko przyj-

mowania leków, intensywnej insulinotera-

pii oraz leczenia ˝ywieniowego, ale równie˝

wielu innych elementów, które sà niezb´d-

ne, wr´cz konieczne do radzenia sobie ze

stanem chorobowym, od którego „ nie ma

urlopu”. Ka˝de zarzàdzanie, tak˝e chorobà

powinno byç przemyÊlane i skuteczne. Pod-

stawowym za∏o˝eniem systemu zarzàdzania

jakoÊcià, w tym przypadku cukrzycà, jest

zasada ciàg∏ej poprawy oparta na cyklu De-

minga w skrócie zwanym cyklem P-D-C-

A od angielskich s∏ów Plan-Do-Check-Act

(Planuj-Wykonaj-Sprawdê-Popraw). Zasa-

da ta polega na nieustannym dà˝eniu do

poprawy skutecznoÊci i efektywnoÊci po-

dejmowanych dzia∏aƒ na rzecz normoglike-

mii.

Ciągłe doskonalenie
Stosowanie tych zasad u∏atwia osiàganie

przewidywanych celów w zarzàdzaniu cu-

krzycà dotyczàcych jakoÊci ˝ycia, oraz poma-

ga w ciàg∏ym doskonaleniu, tj. osiàganiu po-

ziomów glikemii zbli˝onych do wartoÊci po-

˝àdanych, prawid∏owych, co jest sporym

wyzwaniem dla diabetyka. Diabetes mellitus

jest schorzeniem, gdzie wymagana jest

wspó∏praca chorego z lekarzem, i nie mo˝e

ona polegaç tylko i wy∏àcznie na wypisywa-

niu kolejnych recept. Je˝eli chory ma zaufa-

nie do lekarza i zespo∏u terapeutycznego,

wobec nich jest szczery i otwarty, potrafi ja-

sno sprecyzowaç swoje problemy, wówczas

szanse na poprawne zarzàdzanie cukrzycà

rosnà.
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Cukrzyca jest przewlek∏à, spo∏ecznà cho-

robà cywilizacyjnà. WÊród zaleceƒ tera-

peutycznych stosowanych u chorych na cu-

krzyc´ oprócz farmakoterapii wymienia si´

terapi´ behawioralnà i edukacj´ zdrowotnà

jako element poznawczy. Edukacja zdrowot-

na wykracza poza aspekt medyczny anga˝u-

jàc do pe∏nego uj´cia w/w problemu rów-

nie˝ nauki spo∏eczne. W znacznym stopniu

zajmuje si´ nie tylko szerzeniem wiedzy na

temat tej choroby, ale równie˝ próbà dotar-

cia do determinantów zachowania chorego,

a wi´c jego osobniczej natury.

Edukacja terapeutyczna/zdrowotna rozu-

miana jest w tym artykule jako „oddzia∏ywa-

nie pedagogiczne na pacjenta, które prowa-

dzi do zmiany zachowaƒ zdrowotnych

w kierunku korzystnym dla jego zdrowia”.

W praktyce, edukacja zdrowotna z jednej

strony uczy pacjenta radziç sobie w nowej

sytuacji zdrowotnej, a z drugiej, stanowi

komplementarny element leczenia cukrzycy.

Jest to proces, wymagajàcy okreÊlonych tre-

Êci o istocie choroby w kontekÊcie Êrodowi-

ska pacjenta, metod dydaktycznych i ewalu-

acji. ZnajomoÊç tej wiedzy u∏atwi choremu

adaptacj´ do nowej sytuacji zdrowotnej.

SkutecznoÊç prowadzonej edukacji, a wi´c

próby osiàgni´cia optymalnej postawy wo-

bec zdrowia jako obiektywnej istotnej war-

toÊci, nie zale˝y wy∏àcznie od przekazywania

wiedzy, ale równie˝ stosunku jaki ma do tej

wiedzy sam edukator. Socjologiczna teoria

grup odniesienia g∏osi, ˝e ludzie w swoim

codziennym ˝yciu cz´sto w sposób nie-

uÊwiadomiony porównujà si´ z innymi, któ-

rych postrzegajà jako wzorzec do naÊlado-

wania w zakresie preferowanych norm czy

wzorców zachowaƒ. „Znaczàcy inni”, to ci,

którzy majà szczególny wp∏yw na jednostk´

poprzez kreowanie modeli zachowaƒ spo-

∏ecznie akceptowanych. Z ich zdaniem jed-

nostka liczy si´ szczególnie, z nimi w pew-

nym stopniu si´ identyfikuje. Niewàtpliwie

piel´gniarstwo jest jednym z tych zawodów,

w którym towarzyszy ÊwiadomoÊç mo˝liwo-

Êci wywierania wp∏ywu na innych w tym

przypadku zachowaƒ prozdrowotnych. By-

cie zdrowym nie jest wy∏àcznie „wartoÊcià

autotelicznà, której realizacja jest dobrem sa-

mym w sobie, przeciwnie, powinna stano-

wiç wartoÊç instrumentalnà, a wi´c Êrodek

do osiàgni´cia innych wa˝nych wartoÊci i ce-

lów ˝yciowych”. 

Edukacja terapeutyczna w cukrzycy jest

elementem w stosowaniu prewencji wtórnej

i trzeciorz´dowej. Do prewencji wtórnej za-

liczamy wczesne wykrycie i zapobieganie

post´powi choroby. Prewencja trzeciorz´do-

wa dotyczy zapobiegania (opóênienia) roz-

woju powik∏aƒ. W cukrzycy celem prewencji

wtórnej i trzeciorz´dowej jest osiàgni´cie

i utrzymanie zindywidualizowanej glikemii

docelowej. Jest to najtrudniejszy element te-

rapii, bowiem jak uczy praktyka, stosowanie

wy∏àcznie leku tu nie wystarcza, je˝eli nie

zmienimy postawy chorego poprzez zmian´

zachowania.

Podejmujàc prób´ uszeregowania czyn-

ników wp∏ywajàcych na zdrowie cz∏owieka,

nale˝y powo∏aç si´ na „Kart´ Ottawskà”,

która powsta∏a w 1986 roku na Konferencji

Promocji Zdrowia w Ottawie i okreÊlana jest

jako „Konstytucja” promocji zdrowia. Wy-
odr´bniono wówczas 4 grupy czynników
wp∏ywajàcych na zdrowie:
• styl ˝ycia oko∏o 50%

• Êrodowisko oko∏o 20%

• cechy genetyczne oko∏o 20%

• opieka zdrowotna 10%.

Jak wynika z powy˝szego, czynnikiem de-

terminujàcym nasze zdrowie jest styl ˝y-

cia. Poj´cie „styl ˝ycia” wprowadzi∏ do psy-

chologii A. Adler i oznacza ono swoisty dla

danego cz∏owieka sposób bycia, ogó∏ moty-

wów, zachowaƒ, wartoÊci, sposobu postrze-

gania Êwiata i reagowania na niego. Jest on

zale˝ny od procesu internalizacji osobniczej.

Na gruncie medycznym funkcjonuje poj´cie

zdrowy styl ˝ycia, który promuje prozdro-

wotne zachowania, takie jak: odpowiednie

od˝ywianie, aktywnoÊç fizycznà, panowanie

nad sytuacjami stresowymi, eliminowanie

palenia papierosów, nadu˝ywania alkoholu,

leków, niebezpiecznego prowadzenie pojaz-

du, przemocy, agresji. Zachowania prozdro-

wotne sà celem edukacji terapeutycznej

w cukrzycy. Nale˝y w tym miejscu zazna-

czyç, ˝e samokontrola jako praktyczny wy-

miar edukacji jest zdefiniowana jako „zespó∏

decyzji i czynnoÊci, wykonywanych przez

chorego (lub opiekunów), których celem

jest ocena wyrównania metabolicznego cu-

krzycy (i jej powik∏aƒ) oraz umiej´tnoÊci

modyfikowania choroby”.

Warunkiem sukcesu edukacji jest diagno-

za piel´gniarska i oparty na niej proces piel´-

gnowania. Proces piel´gnowania to dyna-

miczny pi´cioetapowy cykl, który mo˝e byç

wielokrotnie powtarzany. 

Pierwszy etap to nawiàzanie relacji z pa-

cjentem poprzez wywiad i obserwacje. Za-

kres pytaƒ obejmuje fakty dotyczàce aktyw-

noÊci pacjenta w sferze biopsychospo∏eczn-

ej i opinie na temat swojego zdrowia i sty-

lu ˝ycia. Wywiad powinien zgromadziç in-

formacje na temat: danych personalnych,

charakteru pracy, stylu ˝ycia, wiedzy i po-

stawy chorego wobec choroby, nawyków

˝ywieniowych, kto przygotowuje posi∏ki,

przyjmowanych u˝ywek, od˝ywek, tradycji

rodzinnych. Ponadto: sfery duchowej, ak-

tywnoÊci fizycznej, sposobów sp´dzania

wolnego czasu. Nast´pne pytania dotyczà

odczuwanych dolegliwoÊci, chorób wspó∏-

istniejàcych, innych chorób dietozale˝nych.

Po badaniu podmiotowym przeprowadza-

ne sà badania fizykalne np: oglàdanie

miejsc podawania insuliny. Na koƒcu po-

miary takie jak ustalanie masy cia∏a i wzro-

stu z oznaczeniem wskaênika BMI (wskaê-

nik masy cia∏a), obwodu talii czy WHR

(czyli stosunku obwodu talii do obwodu

bioder). Pozwala nam to oceniç rzeczywistà

mas´ cia∏a i za pomocà tabel ustaliç czy ma-

sa cia∏a jest nale˝na, czy wyst´puje nadwa-

ga, czy oty∏oÊç. 

Edukacja terapeutyczna/zdrowotna 
w cukrzycy typu 2 (dorosłych)

Iwona Czech ● Piel´gniarka, mgr filozofii, studentka Wy˝szej Szko∏y Nauk

Stosowanych w Rudzie Âlàskiej, kierunek Piel´gniarstwo, 

p.o. piel´gniarki edukacyjnej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Âl.

„Niewiedzàcych nauczyç,
wiedzàcych zmotywowaç” 

– zas∏yszane
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Warto wiedzieć
▼ Drugi etap to diagnoza, która jest wyni-

kiem analizy i syntezy danych z badania pod-

miotowego i przedmiotowego. Rozpoznany

problem zdrowotny pacjenta stanowi pod-

staw´ etapu trzeciego. 

Trzeci etap to plan opieki piel´gniarskiej,

który zak∏ada cele realne do osiàgni´cia oraz

okreÊla ich hierarchi´ i czas realizacji. 

Planujàc czas realizacji planu opieki

(czwarty etap) a wi´c dzia∏aƒ edukacyjnych

wraz z czasem realizacji celów, nale˝y

uwzgl´dniç mo˝liwoÊci percepcyjne i ada-

ptacyjne w nowej sytuacji zdrowotnej. 

Aby osiàgnàç cele edukacyjne nale˝y od-

powiednio dobraç metody i Êrodki dydak-

tyczne, wybierajàc je nale˝y pami´taç, ˝e

osobom starszym trudniej skupiç si´ na tek-

Êcie, którego mogà nie zrozumieç. Poza

tym mogà mieç problemy z odczytaniem,

a wi´c wszelkie tabele, plakaty, graficzne

formy prezentacji powinne byç czytelne,

proste w przekazie i konkretne. Przyk∏adem

dobrze ocenianych przez pacjentów i piel´-

gniarki pod wzgl´dem graficznym i mery-

torycznym sà tablice edukacyjne pt. Mapy

Konwersacyjne stosowane w pkt. edukacyj-

nych cCEL (Cukrzycowe Centrum Eduka-

cji Lilly). 

Sà to wizualne narz´dzia, które wspierajà
proces uczenia si´. Podzielone sà na czte-
ry tematy:
• Mapa Konwersacyjna „˚ycie z cukrzycà”,

to ogólne informacje o cukrzycy i najcz´-

Êciej wyst´pujàcych mitach o tej chorobie.

Forma ta, daje mo˝liwoÊç uczestnikom

edukacji, refleksji nad w∏asnà chorobà. Jest

to równie˝ okazja do nauki samokontroli

glikemii i do poznania docelowych warto-

Êci lipidów we krwi, hemoglobiny gliko-

wanej czy RR.

• Mapa Konwersacyjna „Na czym polega

cukrzyca” - obejmuje informacje na temat

patofizjologii cukrzycy. Narz´dzie to kon-

centruje si´ na tym, co dzieje si´ w organi-

zmie osoby chorujàcej na cukrzyc´ typu 2.

Zwraca uwag´ na konsekwencje niekon-

trolowanej choroby.

• Mapa Konwersacyjna „Zdrowe od˝y-

wianie i aktywnoÊç ruchowa” podkreÊla

rol´ zmiany stylu ˝ycia z biernej na proz-

drowotnà, gdzie szczególnie zwraca

uwag´ na wp∏yw od˝ywiania i aktywno-

Êci fizycznej na st´˝enie glukozy we

krwi.

• Mapa Konwersacyjna „Rozpocz´cie insu-

linoterapii” obejmuje podstawowe infor-

macje na temat insulinoterapii - miejsc

i techniki podawania insuliny, przechowy-

wania penów i zapasów insuliny, zapobie-

gania i przyczyn hipoglikemii itp. Uczest-

nicy uczà sie profili dzia∏ania „swoich” in-

sulin z dostosowaniem pór zjadanych po-

si∏ków.

Realizacja planu opieki, w tym przypad-

ku edukacja – przeprowadzane sà w ga-

binecie przeznaczonym do tego celu, z mo˝-

liwoÊcià korzystania z materia∏ów edukacyj-

nych dotyczàcych: insulinoterapii, sposobu

od˝ywiania, samokontroli, piel´gnacji stóp,

aktywnoÊci fizycznej itp. 

Tak wi´c, w zale˝noÊci od diagnozy pro-
wadzona jest edukacja w odpowiednich
blokach tematycznych, takich jak:
• wiedza na temat choroby

• stosowanie diety

• aktywnoÊç fizyczna

• piel´gnacja stóp

• prowadzenie dzienniczka samokontroli

• obs∏uga glukometru i nak∏uwacza

• proces insulinoterapii.

Warto wykorzystaç ten czas na inspiro-

wanie postaw prozdrowotnych pacjenta

i kreowanie poczucia mo˝liwoÊci prewencyj-

nych. Wa˝ne jest, by spotkania edukacyjne

nie ogranicza∏y si´ do wyk∏adu czy instrukta-

˝u, lecz staraç si´ aktywizowaç chorego do

zadawania pytaƒ o jego wàtpliwoÊciach, su-

gestiach, opiniach w zwiàzku z tym co us∏y-

sza∏. Wspólnie omówiç i wyjaÊniç sytuacje

trudne i umotywowaç chorego do ich poko-

nywania. 

Efektem zindywidualizowanej edukacji

w holistycznym uj´ciu osoby pacjenta jest

ocena skutecznoÊci edukacji terapeutycznej –

etap piàty. OczywiÊcie mo˝na u∏o˝yç pytania

i przeprowadziç test, który jedynie zweryfi-

kuje wiedz´, a nie jej zastosowanie. Dokona-

nie oceny efektów edukacji nast´puje przy

kolejnych wizytach. Wyznacznikiem efek-

tywnoÊci naszej pracy sà fakty, a wi´c kontro-

la glikemii (je˝eli mo˝na jà porównaç ze

wczeÊniejszymi pomiarami) i masy cia∏a jako

wypadkowà stosowanych zaleceƒ dietetycz-

nych i aktywnoÊci fizycznej. Nast´pnie oce-

na wyst´powania hiperglikemii - incydenty

lub tendencja oraz cz´stotliwoÊç wyst´powa-

nia hipoglikemii z umiej´tnoÊcià zapobiega-

nia i interwencji. 

Nast´pna wizyta jest reedukacjà przepro-

wadzanà wg przedstawionego ni˝ej przyk∏a-

du z ustaleniem diagnozy zogniskowanej na

aktualnym problemie zdrowotnym.
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Warto wiedzieć

Najwa˝niejszym or´˝em w walce z nie-

uleczalnymi chorobami jest nauka.

Nale˝y dbaç o jej najwy˝szy poziom, mimo

˝e wymaga to bardzo wysokich nak∏adów

zw∏aszcza finansowych, stawkà jest jednak

˝ycie obecnych i przysz∏ych chorych oraz

bezpieczeƒstwo nas wszystkich. 

Edukacja zdrowotna, edukacja dla zdro-

wia zastàpi∏a wczeÊniej u˝ywany termin wy-

chowanie zdrowotne. Pomimo faktu, ˝e

edukacja zdrowotna postrzegana jest jako sa-

modzielna dyscyplina naukowa, wykazano

jej zwiàzek z innymi naukami w zakresie

przedmiotu i metod badaƒ. Wzrost udzia∏u

nauk wspó∏dzia∏ajàcych z edukacjà zdrowot-

nà wynika z wspó∏czesnych zagadnieƒ zdro-

wotnych i z zainteresowania nimi [1]. Ce-

lem edukacji jest szkolenie nie tylko chorych,

ich rodzin, ale tak˝e specjalistycznych kadr

medycznych, zarzàdzajàcych zgodnie z naj-

wy˝szymi standardami w odniesieniu do

wiedzy, umiej´tnoÊci i postaw. Celem edu-
kacji jest:
1. Opracowywanie programów szkolenio-

wych, organizowanie kursów, warszta-

tów, sympozjów, sta˝y i konferencji dla le-

karzy, piel´gniarek, opiekunek, kapela-

nów, rehabilitantów, zarzàdzajàcych i wo-

lontariuszy. 

2. Opracowywanie i organizowanie dzia∏al-

noÊci szkoleniowej dla rodzin i opieku-

nów. 

3. Ocena potrzeb edukacyjnych na drodze

konsultacji i opracowanie indywidualnych

i kompleksowych programów edukacyj-

nych dla poszczególnych jednostek opieki

zdrowotnej. 

4. Szkolenie nauczycieli zawodu dla potrzeb

opieki paliatywnej. 

W dzia∏alnoÊci edukacyjnej wykorzystuje

si´ wiedz´ i doÊwiadczenie z wielu dziedzin,

mi´dzy innymi: klinicznych, piel´gniarstwa,

psychologii, rehabilitacji, logopedii, ekono-

mii, zarzàdzania i innych. Od blisko 15 lat

w Polsce obserwuje si´ dynamiczny rozwój

opieki paliatywnej. Jednak, co najmniej po-

∏owa potrzebujàcych nie posiada dost´pu do

w∏aÊciwej opieki paliatywnej. W krajach roz-

wini´tych opieka paliatywna jest bardzo sze-

roko dost´pna w ró˝nych formach i w∏àczo-

na do systemów ochrony zdrowia. W Wiel-

kiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych opie-

ka paliatywna szczególnie szybko rozwin´∏a

si´ w latach 60 i 70-tych ubieg∏ego stulecia.

Szereg organizacji na Êwiecie w tym Âwiato-

wa Organizacja Zdrowia, Rada Europy, mi´-

dzynarodowe towarzystwa naukowe oraz

wiele organizacji pozarzàdowych rekomen-

duje rzàdom krajowym rozwój opieki palia-

tywnej. W naszym kraju rocznie z powodu

raka umiera ok. 80.000 osób, a z powodu

innych chorób przewlek∏ych ponad 320.000

osób. W Polsce dzia∏a blisko 400 oÊrodków

opieki paliatywnej o ró˝nym stopniu wielko-

Êci, zorganizowania i standardzie Êwiadczeƒ.

W Polsce podkreÊla si´ niski stan Êwiadomo-

Êci, wiedzy i umiej´tnoÊci personelu me-

dycznego w zakresie Medycyny Paliatywnej.

Jednym z wa˝niejszych przyczyn tego zjawi-

ska jest niski stan edukacji, badaƒ klinicz-

nych i nieodpowiedni stan finansowania

opieki paliatywnej. Obecnie w Polsce nie

prowadzi si´ ˝adnych systematycznych ba-

daƒ na temat opieki paliatywnej, uwzgl´d-

niajàcych jej wielodyscyplinarny wymiar.

Stan zaawansowania badaƒ dotyczàcych ja-

koÊci ˝ycia pacjentów w okresie terminal-

nym choroby nowotworowej jest na wysoce

niewystarczajàcym poziomie. Nie podj´to

próby zdefiniowania opieki paliatywnej na

potrzeby naszego systemu ochrony zdrowia.

Nie prowadzi si´ studiów w kontekÊcie po-

trzeb pacjentów, efektywnoÊci ekonomicznej

i medycznej. Niewystarczajàca jest oferta

szkoleniowa dla personelu medycznego

w zakresie opieki paliatywnej [2]. 

W2004 roku odby∏a si´ po raz pierwszy

w Polsce Ogólnopolska Kampania

Spo∏eczna pod nazwà „Hospicjum to te˝ ˝y-

cie”. Organizatorem tej kampanii by∏a Fun-

dacja Hospicyjna, która jest organizacjà po-

zarzàdowà dzia∏ajàcà od 2004 roku. Celem

jej powo∏ania by∏o wsparcie hospicjum im.

Ks. Dutkiewicza w Gdaƒsku oraz propago-

wanie ruchu hospicyjnego w Polsce. Funda-

cja ta stworzy∏a Centrum Wolontariatu,

dzi´ki któremu w dzia∏ania Fundacji i prac´

w hospicjum zaanga˝owa∏y si´ setki wolon-

tariuszy. Nied∏ugo potem powsta∏o Cen-

trum Psychoedukacji, szkolàce rocznie oko∏o

500 osób i otaczajàce opiekà psychologicznà

pacjentów hospicjum, rodziny zmar∏ych

oraz pracowników [3]. Kampania spo∏eczna

i wszelkie dzia∏ania podejmowane podczas

jej realizacji sà skierowane na zmian´ posta-

wy, bàdê zachowania okreÊlonej grupy spo-

∏ecznej. Celem jest uwra˝liwienie na pro-

blem, zmiana ÊwiadomoÊci lub promowanie

wartoÊciowych i po˝àdanych spo∏ecznie

norm i wzorów zachowaƒ. Przekazy czy

okreÊlone komunikaty wykorzystywane

podczas kampanii spo∏ecznych majà bardzo

cz´sto osobisty wydêwi´k, dotykajà delikat-

nych sfer naszego ˝ycia, niekiedy sà „niewy-

godne” dla nas i trudne do zaakceptowania.

Szczególnie je˝eli chodzi o tak delikatnà sfe-

r´, jakà jest umieranie czy nieuleczalna cho-

roba. Dlatego w dzia∏aniach wymagany jest

takt i wyczucie, które pozwoli edukowaç,

a nie straszyç. 

G∏ównym za∏o˝eniem kampanii jest

zmiana nastawienia spo∏eczeƒstwa do

placówek opieki paliatywnej. Szeroka akcja

informacyjna prowadzona w mediach regio-

nalnych i ogólnopolskich s∏u˝y∏a prze∏ama-

niu stereotypów i negatywnego postrzega-

nia hospicjów. Artyku∏y prasowe, audycje ra-

diowe i telewizyjne oraz reklama mia∏y

uwra˝liwiç spo∏eczeƒstwo na potrzeby ho-

spicjów, prze∏amaç tabu mówienia i myÊle-

nia o hospicjach i ich pacjentach. Edukacji

i informacji s∏u˝y∏ Dzieƒ Otwartych Drzwi,

jaki przeprowadzi∏a wi´kszoÊç z 76 hospi-

cjów uczestniczàcych w kampanii. 7 listopa-

da 2004 r. polskie hospicja odwiedzi∏y tysià-

ce osób. Prze∏amali l´k - rozmawiali z perso-

nelem medycznym, wolontariuszami, brali

udzia∏ w charytatywnych aukcjach i koncer-

tach. Cz´Êç z nich zadeklarowa∏a ch´ç pracy

o charakterze wolontariatu. Dzi´ki kampanii

hospicja wielu Polakom przesta∏y kojarzyç
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si´ z ponurymi miejscami, gdzie cz∏owiek

koƒczy swoje ˝ycie. Cel pokazania hospi-

cjum jako miejsca, gdzie t´tni ˝ycie, pe∏ne

pozytywnych emocji, zosta∏ osiàgni´ty. Jed-

nak zmiana stereotypu myÊlenia, która doty-

ka takiej trudnej sfery ˝yciowej jest d∏ugo-

trwa∏ym procesem. 

W 2005 r. roku ponownie rozpocz´to

kolejnà II edycj´ ogólnopolskiej kampanii

spo∏ecznej „Hospicjum to te˝ ˝ycie. Zdà˝yç

z Prawdà”. Grupà docelowà w 2005 r.

w dzia∏aniach, podobnie, jak w roku ubie-

g∏ym by∏ pacjent, rodzina pacjenta. Celem

kampanii by∏o uÊwiadomienie spo∏eczeƒ-

stwu potrzeby istnienia opieki paliatywnej

i hospicyjnej, szczególnie w rejonach ubo˝-

szych, dotkni´tych bezrobociem, na tere-

nach wiejskich i s∏abiej rozwini´tych, czyli

w tzw. „bia∏ych plamach”; edukacja na temat

sztuki komunikacji pomi´dzy pacjentem

i otoczeniem zwiàzanej z nieuleczalnà choro-

bà i sposobem mówienia o niej; zach´cenie

istniejàcych oÊrodków hospicyjnych do two-

rzenia filii lub oddzia∏ów, opartych na kadrze

kompetentnych lekarzy, pie-

l´gniarek i wolontariuszy.

Zmiana jakichkolwiek po-

staw czy zachowaƒ nie jest

procesem ∏atwym. Wymaga

umiej´tnoÊci empatycznych

podczas planowania czy for-

mu∏owania komunikatu, któ-

ry mia∏by byç skuteczny i od-

nieÊç po˝àdany efekt spo∏ecz-

ny. Umieranie, nieuleczalna

choroba jest tematem tabu,

o którym nie chcemy rozma-

wiaç. Nie rozmawiamy, po-

niewa˝ nie potrafimy. Budzi

to w nas zawsze jakiÊ we-

wn´trzny sprzeciw przed

tym, co jest tak trudne do zaakceptowania,

kiedy jesteÊmy zdrowi i pe∏ni witalnych si∏.

Dlatego ka˝dy przekaz medialny, bàdê ka˝de

spotkanie czy rozmowa powinny odnosiç si´

z szacunkiem do naszych emocji czy przeko-

naƒ i opieraç si´ wy∏àcznie na wiarygodno-

Êci. Nie mo˝na wprowadziç d∏ugofalowych

i skutecznych dzia∏aƒ opierajàc si´ na pó∏-

prawdzie bàdê na manipulacji. W takiej sfe-

rze dzia∏aƒ wa˝ny jest autentyzm prze˝yç,

szczery komunikat. 

7 paêdziernika 2006 r. w drugi Âwiatowy

Dzieƒ Hospicjów i Opieki Paliatywnej by∏

dniem inauguracji trzeciej kampanii „Hospi-

cjum to te˝ ˝ycie”. W tej kampanii udzia∏

wzi´∏o 85 hospicjów. Tym razem podj´to

bardzo trudny temat ˝a∏oby i osamotnienia

po stracie bliskiej osoby. Spo∏eczna edukacja

na temat zrozumienia naturalnego procesu

˝a∏oby obejmowa∏a zagadnienia mo˝liwoÊci

towarzyszenia w ˝a∏obie i formy pomocy

w prze˝ywaniu straty. Edukacja spo∏eczna

mia∏a na celu zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa

do samodzielnego myÊlenia i dokonywania

wyborów. Wszelkie kampanie spo∏eczne

opierajàce si´ na odpowiednich programach

edukacyjnych powinny byç planowane

zgodnie z mo˝liwoÊciami, jakie stwarza dana

spo∏ecznoÊç. 

Natomiast w 2007 r. rozpocz´to realiza-

cj´ trzyletniego projektu na rzecz wolonta-

riatu hospicyjnego „Lubi´ Pomagaç”. Tema-

tem na lata 2007-2008 by∏ „Rozwój wolon-

tariatu przy hospicjach i oÊrodkach opieki

paliatywnej”. Celem programu by∏o wskaza-

nie mo˝liwoÊci samorealizacji m∏odzie˝y

i osób doros∏ych poprzez wolontariat, pro-

mocja idei wolontariatu hospicyjnego i has∏a

„Lubi´ pomagaç” w spo∏eczeƒstwie. Oraz

utworzenie profesjonalnych Centrów wo-

lontariatu przy hospicjach w ca∏ym kraju. 

Has∏em programu na lata 2008-2009

by∏a „Edukacja do koƒca ˝ycia, w opiece

hospicyjnej i ars moriendi w szko∏ach. Ce-

lem tego programu by∏a edukacja na temat

ars moriendi, ˝a∏obie i osieroceniu w szko-

∏ach poprzez merytoryczne wsparcie palcó-

wek edukacyjnych w kszta∏towaniu postaw

prospo∏ecznych, wskazanie na w∏aÊciwe po-

stawy zachowaƒ wobec osób w ci´˝kiej cho-

robie, oraz kszta∏towanie w∏aÊciwych po-

staw na zagadnienie umierania i Êmierci. 

Program na lata 2000-2010 odbywa si´

pod has∏em „Spo∏eczna wra˝liwoÊç dla cho-

rych i starszych – wolontariat 50+. Celem

tego programu jest propagowanie wolonta-

riatu wÊród osób doros∏ych i starszych [4]. 

Takie programy mogà byç zaprojektowa-

ne zarówno dla jednostek, jak i zbioro-

wisk ludzkich wewnàtrz spo∏ecznoÊci. Sto-

sujàc takie podejÊcie, unikamy potencjalnie

negatywnego skupienia si´ na próbach prze-

konania ludzi, aby przestali paliç, zmniejszy-

li spo˝ycie alkoholu lub dokonali innych

zmian w swoim stylu ˝ycia, co pozwoli im

uniknàç choroby kiedyÊ w przysz∏oÊci, co jak

ju˝ wiemy nie jest skuteczne. Holistyczna,

oparta na prawdziwym ˝yciu forma edukacji

zdrowotnej jest bardziej wra˝liwa na potrze-

by poszczególnych jednostek w ich otocze-

niu [5]. 

PodejÊcie, majàce na uwadze rozwój spo-

∏ecznoÊci, polega na pomaganiu lu-

dziom w Êwiadomej, krytycznej ocenie spo-

∏ecznoÊci, w której ˝yjà, aby nabyli umiej´t-

noÊç samoorganizacji i bardziej specyficzne

umiej´tnoÊci zwiàzane z ich stanem zdro-

wia. Problemy zdrowotne ludzi sà oparte na

kwestiach starszych ni˝ tylko profilaktyka

choroby. Mogà oni nie czuç si´ zdolni do

skupienia si´ na zmianie zachowaƒ zwiàza-

nych ze zdrowiem ze wzgl´du na ró˝ne

czynniki zewn´trzne, jak np.: z∏e warunki

mieszkaniowe. Warunki codziennego ˝ycia

sà bardzo istotnà kwestià

w edukacji zdrowotnej. 

Spo∏eczne inicjatywy majà

na celu walk´ z stereotypem

myÊlenia. Kampanie spo∏ecz-

ne zakrojone na szerokà skal´

pomagajà zmieniç podejÊcie

tak˝e w s∏u˝bie zdrowia,

gdzie o hospicjum myÊli si´

zwykle wtedy, gdy ju˝ nie

bardzo mo˝na pomóc ina-

czej. Tymczasem hospicjum

jest miejscem i filozofià opie-

ki, gdzie chory powinien sp´-

dziç ostatnie miesiàce ˝ycia,

a nie ostatnie godziny. Na

szcz´Êcie w∏aÊnie dzi´ki m.in.

kampaniom spo∏ecznym, które pe∏nià rol´

edukacyjnà coraz wi´cej pracowników s∏u˝-

by rozumie, jakim dobrodziejstwem dla pa-

cjenta jest medycyna paliatywna. 
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Listopad to miesiàc zadumy. Pochylajàc

si´ nad grobami naszych bliskich, nie-

jednokrotnie zadajemy sobie pytanie, co nas

spotka po Êmierci, wyobra˝amy sobie cza-

sem jej moment. Ale jako osobom zdro-

wym, myÊl ta nie towarzyszy codziennie. Do

refleksji sk∏aniajà nas jedynie pewne sytuacje. 

Odpowiedê na pytanie „Czym jest

Êmierç?” jest bardzo trudna. Trudna jest z tej

przyczyny, ˝e czym innym b´dzie ona dla fi-

lozofa czy teologa, czym innym dla psycho-

loga czy te˝ socjologa, a jeszcze czym innym

dla lekarza. Z zupe∏nie innej perspektywy

patrzy na Êmierç przeci´tny cz∏owiek. Bar-

dzo ciekawie, w moim odczuciu, wypowia-

da si´ na temat Êmierci socjolog J. Szczepaƒ-

ski: „Êmierç jest zjawiskiem wielopostacio-

wym i wzgl´dnym - jako cz´Êç gatunku nie

umieram póki ˝yjà moje dzieci i wnuki. Jako

cz´Êç kultury ˝yj´, póki ktoÊ czyta to co wy-

drukowa∏em; jako materia ˝yj´, póki prze-

kszta∏cajà si´ pierwiastki stanowiàce moje

cia∏o; umieram tylko w wymiarze mojej

ÊwiadomoÊci i w wymiarze bezpoÊrednich

oddzia∏ywaƒ z ludêmi”. 

Z pewnoÊcià znacznie cz´Êciej myÊli

o Êmierci towarzyszà ka˝demu, nazwijmy to,

powa˝nie choremu cz∏owiekowi, który ma

ÊwiadomoÊç, ˝e jego choroba mo˝e skoƒ-

czyç si´ Êmiercià wczeÊniej czy póêniej.

Spróbujmy zatem przyjrzeç si´ zjawisku

Êmierci, umierania z perspektywy cz∏owieka,

który w konsekwencji powa˝nej, nieuleczal-

nej choroby spodziewa si´ jej. Naukowcy

zajmujàcy si´ szeroko tematem Êmierci za-

uwa˝yli, ˝e cz∏owiek umierajàcy, Êwiadomy

tego, przechodzi przez kilka etapów. 

W dobie wspó∏czesnej medycyny, proces

umierania jest rozciàgni´ty w czasie: „czas

dzielàcy postawienie diagnozy o nieuleczal-

noÊci choroby do zgonu pacjenta mo˝e

trwaç wiele miesi´cy, a nawet lat”. Cz∏owie-

kowi, który staje w obliczu nieuleczalnej

choroby, która w ka˝dej chwili mo˝e zakoƒ-

czyç si´ Êmiercià, ciàgle towarzyszy ta myÊl.

Jest Êwiadomy tego, ˝e Êmierç mo˝e nastàpiç

dziÊ, ale te˝ póêniej, ˝e mo˝e byç ona „szyb-

ka”, pozbawiona cierpienia fizycznego i psy-

chicznego, ale te˝ cz∏owiek mo˝e umieraç

„d∏ugo”, w cierpieniu, samotnoÊci. Sama
ÊwiadomoÊç Êmierci wywo∏uje u chorego
silny l´k, gdzie najcz´stszym êród∏em
obaw i niepokojów sà:
1. Cierpienie fizyczne – powolne umieranie

i towarzyszàcy ból wyzwala wÊród ludzi

powszechny l´k;

2. Poni˝enie – cierpienie fizyczne i zwiàzane

z nim objawy: wymioty, brak kontroli nad

procesami fizjologicznymi powodujà

u chorego za˝enowanie i poczucie poni-

˝enia;

3. Zmiany zachodzàce w ciele – zdeformo-

wane cia∏o, zmiana wyrazu twarzy budzà

w samym chorym i w osobach z nim

przebywajàcych przera˝enie;

4. Uzale˝nienie od innych – l´k wynika tu

z niemo˝noÊci samodzielnego funkcjono-

wania; chory boi si´ stanu, gdy ka˝da

czynnoÊç nie b´dzie mo˝liwa do wykona-

nia bez pomocy innych;

5. Konsekwencje Êmierci dla innych – po-

czucie, ˝e zostawiamy osoby, którym na-

sze odejÊcie sprawi ból;

6. Przerwanie realizacji wa˝nych zadaƒ ˝y-

ciowych – poczucie, ˝e nie zakoƒczyliÊmy

wielu spraw;

7. Nieistnienie – poczucie pustki i niemo˝-

noÊci wyobra˝enia sobie, ˝e po prostu

mo˝e nas nie byç, ˝e ˝ycie b´dzie si´ to-

czy∏o dalej bez naszego w nim udzia∏u; 

8. Kara za grzechy – l´k przed karà, ˝e ˝ycie

by∏o dalekie od doskona∏oÊci.

TaÊwiadomoÊç umierania ma swój

wp∏yw na zachowania chorego. Sytu-

acja nieuleczalnej choroby i poczucie bliskiej

Êmierci wywo∏ujà u cz∏owieka ró˝ne dzia∏a-

nia. Mo˝e to byç rozpaczliwe szukanie po-

mocy, modlitwa, rachunek sumienia z ca∏ego

˝ycia, czasem chory stara si´ naprawiç

krzywdy komuÊ czynione, czasem te˝ w ak-

cie desperacji podejmuje decyzj´ o samo-

zniszczeniu. Niezwykle cz´sto chorzy reagu-

jà depresjà na myÊl o rych∏ej Êmierci, ale by-

wa te˝, ˝e chory przyjmuje t´ sytuacj´ jako

naturalnà kolej rzeczy. Cz∏owiek rodzi si´, le-

piej lub gorzej zdarza mu si´ prze˝yç z góry

zapisane mu lata, wreszcie umiera. Jednak

taki stan „pogodzenia si´” z nadchodzàcym

kresem ˝ycia dotyczy g∏ównie osób star-

szych, które posiadajà ju˝ pewien baga˝ do-

Êwiadczeƒ. Z moich badaƒ nad postawami

pacjentów wobec diagnozy nieuleczalnej

choroby wynika, ˝e w grupie osób starszych

tylko 11,4% populacji badanych najbardziej

podczas d∏ugotrwa∏ej choroby boi si´ Êmier-

ci. Natomiast w grupie osób m∏odych i osób

w Êrednim wieku odsetek ten jest ju˝ du˝o

wi´kszy - a˝ 25% m∏odych, czyli _ badanych

boi si´ Êmierci i niewiele mniej, bo 22,8%

osób w wieku Êrednim deklaruje takà obaw´. 

M. Ogryzko-Wiewiórkowska wymienia

charakterystyczne elementy sytuacji cz∏owie-

ka umierajàcego. Sà to:
1. NiepewnoÊç – wynika ona zazwyczaj

z tego, ˝e otoczenie nie potrafi rozmawiaç

o Êmierci, o tym, co dla umierajàcego jest

naprawd´ wa˝ne, co go interesuje. Chory

ma te˝ zazwyczaj ma∏à wiedz´ na temat

swego stanu zdrowia, rokowania itp.;

2. L´k – ÊwiadomoÊç Êmierci wywo∏uje

u chorego wiele silnych emocji, czasem

negatywnych, np. z∏oÊç, ˝al, wrogoÊç. Jest

to wynikiem l´ku przed sytuacjà Êmierci,

nieznanym dotychczas doÊwiadczeniem

dla cz∏owieka;

3. Poczucie osamotnienia – wynika z tego,

˝e problem Êmierci dotyka wy∏àcznie cho-

rego, a nie otoczenia i trudno jest si´

wczuç w sytuacj´ chorego. Poza tym

Spojrzenie na temat śmierci 
z perspektywy socjomedycznej

Lidia Styrc ● Piel´gniarka, mgr socjologii, Oddzia∏ Wewn´trzny II 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 

„Od kiedy myÊl´
Wlecze si´ za mnà
Tak jak list goƒczy

Moja nadzieja
˝e Êmierç niczego

We mnie nie skoƒczy”
Psalm mojej nadziei 

z Oratorium Z. Ksià˝ka 
i P. Rubika

„Psa∏terz WrzeÊniowy”
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▼ zmiana wyglàdu zewn´trznego chorego

równie˝ prowadzi do jego izolacji od oto-

czenia, a w konsekwencji do poczucia osa-

motnienia;

4. Ból – prawie zawsze towarzyszy fazie ter-

minalnej choroby. Ból jest przewlek∏y, na-

rastajàcy, ca∏kowicie ogarniajàcy cz∏owie-

ka. Ogarnia on nie tylko cia∏o, ale i psy-

chik´; wraz z bólem narasta cierpienie.

Psychiatra E. Kubler-Ross w wyniku
swych wieloletnich obserwacji i badaƒ
okreÊli∏a pi´ç etapów tzw. Êwiadomego
umierania:
Etap pierwszy – zaprzeczenie i izolacja –

ludzie, dowiadujàc si´, ̋ e umierajà, wchodzà

w stan szoku; pojawia si´ odr´twienie, a po-

tem reakcja: „to nie mog´ byç ja” oraz uczu-

cie izolacji.

Etap drugi – z∏oÊç – pojawia si´, kiedy nie

da si´ ju˝ zaprzeczyç. Z∏oÊç dotyczy tego, ze

jedni muszà umrzeç, podczas gdy inni b´dà

˝yç. Wybuchy z∏oÊci chory kieruje do ca∏ego

swego otoczenia: lekarzy, piel´gniarek, do

rodziny.

Etap trzeci – negocjacja – etap ten polega

na uk∏adach, otwarcie – z personelem szpi-

talnym, a skrycie – z Bogiem w sprawie

„przesuni´cia” terminu Êmierci jako nagrody

za przyrzeczone „dobre zachowanie”.

Etap czwarty – depresja – kiedy chory sta-

je si´ coraz s∏abszy, wszelkie dotychczasowe

zachowanie zamienia w uczucie wielkiego

smutku. Zwykle depresja jest oparta na po-

czuciu zbli˝ajàcego si´ ostatecznego mo-

mentu, jakim jest Êmierç.

Etap piàty – akceptacja – to koƒcowy etap;

chory znajduje coÊ w rodzaju spokoju, b´dà-

cego po∏àczeniem s∏aboÊci i zmniejszonego

zainteresowania otoczeniem. To tak, jakby

ból odszed∏, a walka usta∏a. 

Personel medyczny styka si´ w oddziale

z pacjentem b´dàcym na ró˝nych eta-

pach umierania. Bez wzgl´du na to, na jakim

etapie jest pacjent, bardzo wa˝ne staje si´ ko-

munikowanie z nim. Ogromnà rol´ odgry-

wa tu personel piel´gniarski, który ma obo-

wiàzek zapewnienia choremu poczucia bez-

pieczeƒstwa. W swej pracy piel´gniarka nie-

jednokrotnie zajmuje si´ chorymi w okresie

terminalnym. Czasem chory taki ma ogrom-

nà potrzeb´ rozmawiania o Êmierci. Zadaje

wiele pytaƒ: „jak to b´dzie?”, „czy b´d´ czu∏

ten moment?” itp. Jest to sytuacja z pewno-

Êcià trudna, kiedy chory otwarcie mówi

o Êmierci, ale nie nale˝y tego ignorowaç,

unikaç odpowiedzi. W przeciwnym razie

chory zamyka si´ w sobie, boryka si´ sam

z tym problemem, jego l´k przed Êmiercià

nasila si´, wzmaga si´ poczucie osamotnie-

nia. Nie zawsze ma bliskich przy sobie. Dla-

tego te˝ personel medyczny bardzo cz´sto

sam musi ca∏oÊciowo zg∏´biç pojmowanie

tego zjawiska, cz´sto zweryfikowaç w∏asne

wartoÊci, swój stosunek do ˝ycia, aby móc

potem otwarcie rozmawiaç z cz∏owiekiem

umierajàcym. 

Priorytetem w komunikowaniu si´ z pa-

cjentem umierajàcym jest szczeroÊç i zrozu-

mienie. Jednak prawda o stanie chorego mu-

si byç przekazywana w sposób subtelny, de-

likatny. JednoczeÊnie nale˝y pami´taç przy

tym o dodawaniu otuchy i wsparcia chore-

mu umierajàcemu. Piel´gniarce musi w ta-

kich chwilach towarzyszyç empatia, musi

choç troch´ staraç wczuç si´ w sytuacj´ cho-

rego umierajàcego. Nale˝y pami´taç, ˝e ka˝-

dy cz∏owiek ma prawo prze˝ywaç umieranie

na swój w∏asny sposób. Takie wczucie si´

w sytuacj´ chorego nie jest wcale ∏atwe, cz´-

sto w zetkni´ciu z osobà umierajàcà jesteÊmy

wyczerpani emocjonalnie, ale w efekcie

przyznajemy racj´, ˝e warto by∏o daç chore-

mu odrobin´ wsparcia w jego ostatnich

chwilach ˝ycia. To zainteresowanie chorym

daje mu poczucie, ˝e jest z nami nadal, ˝e

my go zauwa˝amy. Wcale nie jest potrzebne

udzielanie odpowiedzi na pytania: „jak d∏u-

go b´d´ jeszcze ˝y∏?”, „czy b´dzie bola∏o?”

itp. Sam umierajàcy wcale tak naprawd´ te-

go nie oczekuje. Nale˝y raczej staraç si´ po-

kazaç swojà akceptacj´ dla chorego, uszano-

waç jego emocje, po prostu przy nim byç.

Mo˝na te˝ staraç si´ chorego odciàgaç od sa-

mego tematu Êmierci, pytajàc np.: „jak mi-

n´∏a noc?” itp. Warto pami´taç o tym, ˝e

chory umierajàcy nie tyle potrzebuje profe-

sjonalnych zabiegów piel´gniarskich, lecz in-

dywidualnej opieki, g∏ównie wsparcia i otu-

chy. 

W komunikowaniu si´ z pacjentem

umierajàcym du˝à rol´ odgrywa te˝

komunikacja pozawerbalna. I tu szczególnie

du˝e znaczenie ma dotyk. Pochylajàc si´ nad

∏ó˝kiem chorego warto uchwyciç chorego,

tak zwyczajnie, za r´k´, aby poczu∏ obecnoÊç

drugiej osoby. Dotyk cz´sto przynosi ulg´

w cierpieniu oraz pewnego rodzaju odpr´˝e-

nie. Nie bójmy si´ tego w kontaktach z cho-

rymi umierajàcymi. Sami te˝ b´dziemy

chcieli, ˝eby w takiej chwili wyciàgnà∏ ktoÊ

do nas swà d∏oƒ.

Przywo∏ujàc temat Êmierci, umierania,

myÊl´, ˝e warto te˝ wspomnieç o miejscu

Êmierci. Post´p medycyny sprawi∏, ˝e przyj´-

∏o si´ w naszym kr´gu kulturowym ratowaç

cz∏owieka do ostatniego momentu jego ˝y-

cia. Ale nale˝a∏oby si´ zastanowiç te˝, czy

rzeczywiÊcie warto, aby ostatnie momenty

˝ycia chory sp´dza∏ w szpitalu, kiedy wiado-

mo, i˝ farmakologia ju˝ nie pomo˝e. Nale˝y

pami´taç, ˝e ten post´p medycyny sprawi∏

równie˝, ˝e dziÊ jesteÊmy „stuprocentowo”

pewni, czy dana choroba jest Êmiertelna czy

nie. Diagnostyka szpitalna jest tak dalece za-

awansowana, ˝e lekarze nie opierajà si´ dziÊ

na domys∏ach czy przypuszczeniach, nie cze-

kajà na tzw. cud. OczywiÊcie, jeÊli mo˝na

choremu nieuleczalnie poprawiç jeszcze ja-

koÊç ˝ycia, to z pewnoÊcià jest to czynione.

Jednak przychodzi taki moment, gdzie me-

dycyna przestaje dzia∏aç. Ten moment do-

skonale widzà medycy, ale te˝ cz´sto sygna∏y

daje nam chory. JeÊli zdolny jest do komuni-

kowania si´ z nami, cz´sto sygnalizuje, ˝e

chcia∏by ostatnie chwile swego ˝ycia sp´dziç

w domu, wÊród bliskich mu osób. Gorzej,

gdy nie jest ju˝ w stanie werbalnie porozu-

miewaç si´. Ale i wtedy cz´sto du˝o mo˝na

wyczytaç z mimiki umierajàcego, wyrazu

oczu. Warto pami´taç, ˝e moment Êmierci,

umierania nale˝y do sytuacji bardzo intym-

nych, tak dla samego umierajàcego, jak i dla

rodziny. To sytuacja, w której uczestniczà za-

zwyczaj najbli˝si krewni chorego, domowni-

cy. Szpital z pewnoÊcià nie s∏u˝y tej intymno-

Êci, poniewa˝ nie jest nigdy w stanie zapew-

niç atmosfery bliskoÊci, ca∏kowitego spoko-

ju, podnios∏oÊci chwili.

Nakoniec przytocz´ s∏owa, które wy-

powiedzia∏a 15-letnia dziewczyna,

która po roku leczenia choroby nowotworo-

wej, w∏aÊnie dowiedzia∏a si´ o tym, ˝e ostat-

nia szansa na powodzenie terapii zawiod∏a:

„Nie chc´ byç ju˝ wi´cej poddawana terapii.

JeÊli Bóg zechce rzeczywiÊcie sprawiç cud, to

nie jest Mu do tego potrzebna chemiotera-

pia. Sk∏adam swój los w r´ce Boga!!! Chcia-

∏abym jeszcze porozmawiaç z rodzicami”. Te

s∏owa wypowiedzia∏a, kilka dni przed Êmier-

cià. 
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Choroba nowotworowa bardzo cz´sto

jest rozpoznawana w stadium zaawan-

sowanym, kiedy mo˝liwoÊci terapeutyczne

sà ograniczone. Chorzy wymagajà oprócz le-

czenia onkologicznego (chirurgia, radiotera-

pia, chemioterapia), leczenia wspomagajàce-

go (w tym ukierunkowanego na objawy to-

warzyszàce chorobie). Chorzy w stanie ter-

minalnym, u których wystàpi∏a progresja

choroby nowotworowej i zaniechano lecze-

nia onkologicznego, wymagajà leczenia ob-

jawowego i interdyscyplinarnej, ca∏oÊciowej

opieki paliatywnej.

Prowadzenie pacjentów w okresie, gdy

ich sprawnoÊç fizyczna, somatyczna, psy-

chiczna, duchowa ulega coraz wi´kszemu

ograniczeniu, a ch´ç ˝ycia zmniejsza si´, jest

wielkà sztukà.

Niemal w ka˝dej przewlek∏ej chorobie

(zw∏aszcza nieuleczalnej), jakoÊç ˝ycia nabie-

ra zasadniczego znaczenia. Dlatego celem

medycyny paliatywnej jest zachowanie jej na

mo˝liwie najwy˝szym poziomie, pomimo

post´pu choroby oraz rozpoznanie g∏ów-

nych potrzeb i problemów indywidualnych

dla ka˝dego chorego.

Pojmowanie jakoÊci ˝ycia w medycynie,

choç wyra˝one nie wprost (bez u˝ycia ter-

minu „jakoÊç ˝ycia”), zawarte zosta∏o w de-

finicji zdrowia sformu∏owanej przez Âwia-

towà Organizacj´ Zdrowia, w której stwier-

dza si´, ˝e zdrowie, to nie tylko brak choro-

by, ale stan pe∏nego psychicznego i spo∏ecz-

nego dobrego samopoczucia. W pewnym

sensie okreÊlenie „dobre samopoczucie”

wskazuje na subiektywny charakter poj´cia

jakoÊci ˝ycia, a s∏owa „psychiczne i spo∏ecz-

ne” wyznaczajà jego obszary. Schipper

wprowadzi∏ poj´cie jakoÊci ˝ycia uwarunko-

wanej stanem zdrowia pacjenta (HRQoL –

Health Related Quality of Life). W tym ro-

zumieniu jakoÊç ˝ycia, to spostrzegany

przez pacjenta wp∏yw choroby i jej leczenia

na funkcjonowanie. Tak pojmowana ocena

jakoÊci ˝ycia sta∏a si´ jednym ze sk∏adników

okreÊlajàcych stan zdrowia. Uwzgl´dnienie

tej oceny jest wyrazem podmiotowego po-

dejÊcia do pacjenta, które poza obiektywny-

mi wyk∏adnikami stanu zdrowia, wa˝nà ro-

l´ przypisuje subiektywnym sàdom i odczu-

ciom chorego.

JakoÊç ˝ycia ludzkiego jest poj´ciem wie-

loaspektowym, bardzo z∏o˝onym i zale˝y

w du˝ym stopniu od indywidualnych cech

i potrzeb ka˝dego cz∏owieka. Wg ISO (In-

ternational Organization for Standardiza-

tion – Instytut Spraw Obywatelskich) –

9000 jakoÊç – oznacza spe∏nienie wymagaƒ

i oczekiwaƒ klienta – pacjenta.

Okres terminalny to czas nieodwracalne-

go pogarszania si´ ogólnego stanu chorego

i post´pujàce ograniczenie jego sprawnoÊci

ruchowej. Chory jest cz´sto zmuszony pozo-

staç w domu, w ∏ó˝ku. Stopniowo pojawia-

jà si´ lub nasilajà u niego dolegliwoÊci fizycz-

ne oraz cz´sto l´k i depresje. Kontakty z wie-

loma przyjació∏mi i bliskimi ulegajà znaczne-

mu ograniczeniu. Pacjent du˝o czasu sp´dza

sam. Towarzyszy mu sta∏e uczucie zm´cze-

nia, os∏abienia, brak energii do ˝ycia. Na

podstawie wieloletnich obserwacji chorych,

poprawa jakoÊci ˝ycia w terminalnej fazie

choroby nowotworowej jest mo˝liwa.

G∏ównym celem opieki paliatywnej jest

osiàgni´cie i utrzymanie najlepszej, mo˝liwej

w tym okresie, jakoÊci ˝ycia chorego i jego

rodziny.

„JakoÊç ˝ycia chorego uwarunkowana

jest nie tylko samà obecnoÊcià choroby, ale

tak˝e jej specyfikà (np. nowotworowà), me-

todami leczenia, dzia∏aniem niepo˝àdanym

leków, rokowaniem i wreszcie sposobem od-

bierania tego wszystkiego przez pacjenta.

Praktycznie o jakoÊci ˝ycia chorego decydu-

je ró˝nica mi´dzy sytuacjà przez pacjenta

upragnionà a realiami. Im ta ró˝nica jest

wi´ksza, tym gorzej ocenia on swojà jakoÊç

˝ycia”.

Choroby nowotworowe stanowià niejed-

norodnà grup´ schorzeƒ pod wzgl´dem ob-

razu klinicznego i mo˝liwoÊci post´powania

terapeutycznego, co wià˝e si´ z ró˝nym ro-

kowaniem i odsetkiem wyleczeƒ. 

W Polsce oko∏o 32 000 osób rocznie

umiera z powodu wszystkich chorób prze-

wlek∏ych, w tym ponad 8 000 z powodu

choroby nowotworowej. Mo˝na przyjàç, ˝e

40% tych chorych docelowo znajdzie si´

pod opiekà personelu wykszta∏conego w za-

kresie medycyny paliatywnej, majàcej na ce-

lu popraw´ jakoÊci ich ˝ycia.

G∏ównym celem opieki paliatywnej jest

zapewnienie mo˝liwie najlepszej jakoÊci ˝y-

cia chorych i ich rodzin. Temu celowi nale˝y

podporzàdkowaç wszystkie formy leczenia

i opieki.

Wed∏ug ¸uczaka, podstawowe znacze-

nie ma ∏agodzenie bólu, leczenie objawo-

we, dajàce szans´ na godne znoszenie prze-

ciwnoÊci w miar´ powolnego wyczerpywa-

nia si´ biologicznych rezerw organizmu.

W zaawansowanej chorobie nowotworo-

wej rozpoznanie jest znane, a koniec prze-

widywalny. Gdy nie ma mo˝liwoÊci wyle-

czenia, trzeba nauczyç si´ ˝yç mo˝liwie naj-

lepiej ka˝dego dnia. Opiekunowie chorego,

lekarz, piel´gniarka, rodzina, powinni

wzbudziç i podtrzymywaç w nim ch´ç ˝y-

cia, w pewnym sensie uczestniczyç w jego

cierpieniu.

WÊród ankietowanych pacjentów –

w naszej pracy badawczej, potwier-

dza si´, pomimo odczuwania objawów nie-

po˝àdanych, zmiana wzorców zachowaƒ

zwiàzanych z codziennà aktywnoÊcià, mimo

Iwona Ga∏àzka, Anna Kumaƒska, Violetta Skrzypulec, Wojciech Ga∏àzka,

Beata Naworska, Mariola Czajkowska, Katarzyna Leszczyƒska, 

Beata Podsiad∏o, Celina Gogola, Izabela M´˝yk, Monika Mazurek, 

Barbara Kotlarz ● Âlàski Uniwersytet Medyczny Wydzia∏ Opieki Zdrowotnej 

Katedra Zdrowia Kobiety Zak∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa

Ocena jakości życia pacjentów w terminalnym
okresie choroby nowotworowej
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▼ prze˝ywania l´ków i obaw zwiàzanych z po-

st´pem choroby czy groêbà Êmierci.

Zorza V. w swojej publikacji przedstawia

w opiece nad umierajàcym istotnà potrzeb´

uÊmierzania bólu i zniesienia wszelkich in-

nych objawów choroby.

Wnaszej pracy respondenci potwierdza-

jà, i˝ istotnym czynnikiem wp∏ywajà-

cym na jakoÊç ˝ycia, oprócz uÊmierzania bó-

lu przy zastosowaniu leków przeciwbólo-

wych zgodnie z drabinà analgetycznà, jest

dobra relacja interpersonalna w rodzinie

i Êrodowisku. 

Pacjenci w stanach terminalnych prze˝y-

wajà bardzo trudny proces adaptacji do sta-

nu choroby terminalnej i zbli˝ajàcej si´

Êmierci. Oczekujà spokoju ducha, zrozumie-

nia i wsparcia w tym trudnym procesie.

Podobnà opini´ przedstawia Twycross

R.G. twierdzàc, i˝ pacjenci z zaawansowanà

chorobà nowotworowà oczekujà rzeczywi-

stego wsparcia drugiego cz∏owieka: psycho-

logicznego, socjalnego, duchowego, tak aby

mogli godnie ˝yç.

Aby zapewniç dobrà jakoÊç ˝ycia chore-

mu nale˝y daç mu wsparcie, towarzyszenie,

doskona∏à piel´gnacj´, ∏agodzenie dolegli-

woÊci, opiek´, a tak˝e zaspokojenie wielu

potrzeb. Takie za∏o˝enia prezentuje opieka

hospicyjna, która realizuje dzia∏ania majàce

na celu pomóc choremu i jego rodzinie

w przypadku wystàpienia choroby terminal-

nej.

˚ylicz Z. i wsp. stwierdzili na podstawie

wieloletnich obserwacji chorych, i˝ poprawa

jakoÊci ˝ycia w terminalnej fazie ich choroby

nowotworowej jest mo˝liwa.

Badaniem chorych w terminalnym okre-

sie choroby nowotworowej zajmowali si´

równie˝ Kubler-Ross E. i De Walden-Ga-

∏uszko K., którzy potwierdzili istotnà po-

trzeb´ ciàg∏ej opieki paliatywnej, której ce-

lem jest zapewnienie mo˝liwie najlepszej ja-

koÊci ˝ycia chorych i ich rodzin.

¸uczak J. w swojej pracy stwierdza, i˝

uzyskaniu dobrej jakoÊci ˝ycia s∏u˝à wysi∏ki

zmierzajàce w kierunku zmniejszenia ucià˝li-

woÊci leczenia oraz troska o w∏aÊciwà kon-

trol´ objawów somatycznych i zwalczanie

objawów zgodnie z opracowanymi wytycz-

nymi dotyczàcymi leczenia bólu lub innych

dolegliwoÊci.

Nasi badani bezwzgl´dnie wierzà

w opiek´ lekarzy i piel´gniarek oraz w za-

stosowane leczenie farmakologiczne i nie

szukajà pomocy w medycynie niekonwen-

cjonalnej.

Kaptacz A. uwa˝a, i˝ bardzo wa˝nym ele-

mentem poprawy jakoÊci ˝ycia sà wszelkie

dzia∏ania nastawione na psychicznà i rucho-

wà aktywizacj´ pacjentów. Troska o „dobrà

teraêniejszoÊç” mo˝e polegaç tak˝e na do-

starczeniu ksià˝ek, czasopism i nagraƒ oraz

çwiczeniach wizualizacyjnych lub relaksacyj-

nych, co potwierdzajà wyniki przeprowa-

dzonych badaƒ w naszej pracy. 

JakoÊç ˝ycia pacjentów w terminalnym

okresie choroby nowotworowej jest niezwy-

kle wa˝nym tematem godnym uwagi i po-

Êwi´cenia drugiego cz∏owieka. Zwiàzana jest

ona ze stale wzrastajàcym odsetkiem starze-

nia si´ spo∏eczeƒstwa i wzrostem zachoro-

walnoÊci oraz zgonów z powodu choroby

nowotworowej. 

Przeprowadzenie badaƒ dotyczàcych ja-

koÊci ˝ycia pacjentów w terminalnym okre-

sie choroby nowotworowej ma na celu

uÊwiadomienie, i˝ najwa˝niejsze dla cz∏o-

wieka chorego jest zaspakajanie wszystkich

jego potrzeb, a tak˝e dynamiczna reakcja na

ró˝ne dolegliwoÊci pojawiajàce si´ w prze-

biegu zaawansowanego procesu chorobo-

wego. 

Wnioski:
Satysfakcja z zastosowanego leczenia

wÊród badanych jest niewielka. Sà to osoby

najcz´Êciej leczone tylko farmakologicznie.

Podstawowymi metodami leczenia jest le-

czenie chirurgiczne, chemioterapia i radio-

terapia. Zastosowane metody hamujà na

pewien czas post´p choroby oraz popra-

wiajà jakoÊç ˝ycia ankietowanych pacjen-

tów. 

Wi´kszoÊç badanych osób odczuwa silny

ból mimo podawanych leków przeciwbólo-

wych. Istnieje koniecznoÊç zwrócenia uwagi

na systematycznà i w∏aÊciwà ocen´ bólu,

która jest niezb´dna przy doborze leków

przeciwbólowych zgodnie z „drabinà anal-

getycznà”. Dzi´ki ocenie dolegliwoÊci i wie-

lodyscyplinarnemu leczeniu mo˝na zapew-

niç chorym komfort przy minimalnych dzia-

∏aniach niepo˝àdanych.

WÊród badanych pacjentów obserwuje-

my pogorszenie si´ ogólnego stanu zdrowia

oraz ograniczenie sprawnoÊci ruchowej. Sà

to osoby os∏abione, u których nasilajà si´ do-

legliwoÊci fizyczne, l´k i depresje. Wi´kszoÊç

z nich nie mo˝e funkcjonowaç samoistnie,

wymagajà oni pomocy ze strony rodziny,

przyjació∏, personelu medycznego, oczekujà

du˝o delikatnoÊci i taktu.

Istotnym elementem w ocenie jakoÊci ˝y-

cia wÊród chorych w fazie terminalnej jest

akceptacja choroby i pogodzenie si´ ze

Êmiercià. Wi´kszoÊç ankietowanych pacjen-

tów nie potrafi zrozumieç, dlaczego wystà-

pi∏a u nich choroba nowotworowa – odczu-

wa objawy, b´dàce skutkiem choroby i jej le-

czenia, zmienia wzorce zachowaƒ zwiàza-

nych z codziennà aktywnoÊcià, prze˝ywa l´-

ki i obawy zwiàzane z post´pem choroby czy

groêbà Êmierci.

Napodstawie przeprowadzonych ba-

daƒ stwierdzono, ˝e chorzy z za-

awansowanà chorobà nowotworowà, mi-

mo cierpieƒ i zbli˝ajàcej si´ Êmierci, nie

szukajà pomocy w medycynie niekonwen-

cjonalnej. Wierzà w opiek´ lekarzy i piel´-

gniarek oraz w zastosowane leczenie farma-

kologiczne.

Istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na

dobrà jakoÊç ˝ycia chorych jest dobra rela-

cja interpersonalna w rodzinie i Êrodowi-

sku. Najbli˝si dà˝à do wype∏niania wolne-

go czasu, tzw. pustych chwil, które sà obec-

ne u le˝àcych. Ich dzia∏ania nastawione sà

na psychicznà i ruchowà aktywizacj´ naj-

bli˝szych.

Zprzeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e

chorzy znajdujà si´ w trudnej sytuacji

zdrowotnej, psychologicznej i spo∏ecznej.

Zosta∏y u nich naruszone najbardziej pod-

stawowe wartoÊci ludzkie. Potrzeby spo-

∏eczne chorych ograniczajà si´ do kontak-

tów z rodzinà i ewentualnie z zespo∏em le-

czàcym. Bolejà oni nad w∏asnà „nieu˝ytecz-

noÊcià” i koniecznoÊcià zrezygnowania z ˝y-

cia spo∏ecznego w wyniku post´pujàcej cho-

roby. Obserwujemy u nich obni˝enie na-

stroju, wzrost niepokoju i l´ku, bezradnoÊç,

p∏acz i z∏oÊç. Sà niezdolni do pe∏nienia swo-

ich ról spo∏ecznych.

PiÊmiennictwo u autorów.

Ca∏oÊç pracy zosta∏a opublikowana w materia∏ach

konferencyjnych podczas Mi´dzynarodowej Konfe-

rencji Naukowo-Szkoleniowej „Wellness and Nature

– Dobrostan i Ârodowisko” w Lublinie w dniach 11-

13 czerwca 2010 roku.

Iwona Ga∏àzka, Beata Naworska, Mariola

Czajkowska, Katarzyna Leszczyƒska, Beata

Podsiad∏o, Celina Gogola, Izabela M´˝yk, Monika

Mazurek, Barbara Kotlarz – Zak∏ad Propedeutyki

Po∏o˝nictwa Katedry Zdrowia Kobiety SUM w Ka-

towicach.

Anna Kumaƒska – Wydzia∏ Zarzàdzania Medyczno-

Humanistycznego Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania

w Cz´stochowie.

Violetta Skrzypulec – Katedra Zdrowia Kobiety Za-

k∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa SUM w Katowicach.

Wojciech Ga∏àzka – Wydzia∏ Opieki Zdrowotnej

Kierunek Fizjoterapia SUM w Katowicach.
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Dwa dni wa˝nych debat. Ponad dwieÊcie

piel´gniarek z ca∏ej Polski wzi´∏o

udzia∏ w interdyscyplinarnej Konferencji Na-

ukowej „Piel´gniarka w procesie rehabilita-

cji”, którà od czterech lat z du˝ym powodze-

niem organizuje GórnoÊlàskie Centrum Re-

habilitacji „Repty”. W tym roku odbywa∏a

si´ ona w dniach 16 – 17 wrzeÊnia i jak po-

przednie edycje, poÊwi´cona by∏a szeroko

rozumianej roli piel´gniarki w procesie reha-

bilitacji.

Bardzo si´ ciesz´, ˝e uda∏o nam si´ ju˝ po

raz czwarty spotkaç. Wiele piel´gniarek z ca-

∏ej Polski przyje˝d˝a tutaj, aby wys∏uchaç

prelekcji najlepszych wyk∏adowców, którzy

zechcieli wystàpiç na naszej konferencji.

„Chcia∏am Was, drogie piel´gniarki goràco

powitaç w GórnoÊlàskim Centrum Rehabili-

tacji” - mówi∏a podczas otwarcia konferencji

Urszula Mizerska, przewodniczàca Komite-

tu Organizacyjnego.

W czasie otwarcia g∏os zabra∏ tak˝e prof.

zw. dr hab. n. med. Józef Opara, który od

czterech lat stoi na czele Komitetu Nauko-

wego „repeckiej” konferencji.

„Chcia∏bym podkreÊliç wa˝noÊç naszej

konferencji, poniewa˝ piel´gniarka w nie-

których sytuacjach jest najwa˝niejszym

cz∏onkiem zespo∏u rehabilitacyjnego. Piel´-

gniarki sp´dzajà du˝o czasu z pacjentem,

a wi´c mogà raportowaç pozosta∏ym cz∏on-

kom zespo∏u wyniki swoich obserwacji. Ta-

ka wspó∏praca w ramach zespo∏u rehabilita-

cyjnego jest niezwykle cenna dla wszystkich

jego cz∏onków” – mówi∏ prof. Józef Opara.

Podobnego zdania by∏ równie˝ patron

honorowy ca∏ego przedsi´wzi´cia prof. dr

hab. n. med. Stanis∏aw Rudnicki, który pod-

kreÊli∏ fakt, ˝e pacjent wi´kszoÊç czasu prze-

bywa w∏aÊnie w towarzystwie piel´gniarki.

„Bez was, drogie panie medycyna z pew-

noÊcià straci∏aby na uroku. Dzi´ki wam wie-

lu pacjentów wychodzi z do∏ka psychiczne-

go i z optymizmem patrzy na swoje ˝ycie” –

mówi∏ prof. Rudnicki, autorytet w dziedzi-

nie rehabilitacji kardiologicznej.

Podczas trzech sesji naukowych (amputa-

cje, kardiologia i neurologia) wyg∏oszono 32

referaty. Prelegenci przedstawiali zagadnie-

nia zwiàzane z wczesnà rehabilitacjà pouda-

rowà, rehabilitacjà i edukacjà pacjenta z pro-

blemami kardiologicznymi. W tym roku,

w pierwszym dniu konferencji, szeroko

omawiano kwesti´ amputacji. Wyk∏ad inau-

guracyjny, o amputacji jako problemie spo-

∏ecznym, wyg∏osi∏ doktor Janusz KuÊnierz

z Bytomia. Doktor Dariusz Gustowski

z GCR „Repty” wyg∏osi∏ ciekawà prelekcj´

pt. „Amputowani a sport”, natomiast psy-

cholog z naszego Centrum Anna Pawe∏czyk

mówi∏a o psychologicznych konsekwencjach

amputacji.

Podczas drugiej sesji naukowej piel´-

gniarka dyplomowana z GCR Anna Szelàg

zaprezentowa∏a doniesienie zbiorowe pra-

cowników naszego Centrum pt. „Piel´gno-

wanie chorego ze wspomaganiem lewej ko-

mory serca w II etapie rehabilitacji”.

Równie˝ podczas trzeciej sesji naukowej

poÊwi´conej neurologii pracownicy naszego

szpitala zaprezentowali ciekawe doniesienia

naukowe. Prof. Józef Opara przedstawi∏ naj-

nowsze informacje z dziedziny rehabilitacji

poudarowej. Doktor Jaros∏aw Szczygie∏ mó-

wi∏ o przydatnoÊci badaƒ ultrasonograficzn-

ych t´tnic czaszkowych w okresie rehabilita-

cji poudarowej. Fizjoterapeuci Jacek Nowak

i Micha∏ Wrodarczyk wyjaÊniali mechanizmy

dzia∏ania metod PNF i Bobath. Natomiast

o pacjentach po udarze mózgu w perspekty-

wie psychologicznej opowiada∏y psycholo˝-

ki Marta Czapnik i Katarzyna Broniec.

W sk∏ad Komitetu Naukowego IV Ogól-

nopolskiej Konferencji Naukowo-Szkolenio-

wej weszli: prof. dr hab. Józef Opara – prze-

wodniczàcy, dr n. med. Krystian Oleszczyk -

dyrektor GCR „Repty”, dr hab. Jacek Dur-

ma∏a – przewodniczàcy Polskiego Towarzy-

stwa Rehabilitacyjnego Oddzia∏ Âlàski, dr n.

biol. Gra˝yna Kruk-Kupiec – Konsultant

Krajowy w Dziedzinie Piel´gniarstwa, prof.

dr hab. Andrzej Kwolek, dr Mariola Bartu-

sek – Przewodniczàca Okr´gowej Izby Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach. 

Natomiast w Komitecie Organizacyjnym

znalaz∏y si´: mgr Urszula Mizerska (prze-

wodniczàca), dr n. med. Wies∏aw Rycerski,

mgr Agnieszka W∏odyka, Maria ˚y∏ka, Ze-

nona Foks, Iwona Cogiel, Aleksandra Ja-

roszczak.

Organizatorami konferencji byli: Górno-

Êlàskie Centrum Rehabilitacji „Repty”,

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

w Katowicach, Polskie Towarzystwo Kar-

diologiczne – Sekcja Piel´gniarek i Techni-

ków Medycznych.

Patronat na konferencjà objà∏ Marsza∏ek

Województwa Âlàskiego Bogus∏aw Âmigiel-

ski, a patronat honorowy prof. dr hab. n.

med. Stanis∏aw Rudnicki.

Organizatorzy konferencji, ju˝ teraz pla-

nujà jej przysz∏orocznà, piàtà edycj´, która

zbiegnie si´ z obchodami 50-lecia istnienia

GCR „Repty”. ■

Urszula Mizerska ● Mgr piel´gniarstwa, Zast´pca Dyrektora 

ds. piel´gniarstwa w GórnoÊlàskim Centrum Rehabilitacji „Repty”

IV Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa w GCR „Repty”
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Iwona Woêniak ● Mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarka Oddzia∏owa

Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP Szpital

Kliniczny im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach

Wdniu 24.09.2010 r. odby∏a si´ VIII

Ogólnopolska Konferencja naukowo-

szkoleniowa „˚ywienie enteralne i parente-

ralne”. Tak jak w latach poprzednich, organi-

zowana przez Oddzia∏ Chirurgii Ogólnej,

Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodziel-

nego Publicznego Szpitala Klinicznego im.

A. Miel´ckiego Âlàskiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Katowicach, wraz z Polskim To-

warzystwem Piel´gniarskim (Zarzàdem Od-

dzia∏u w Katowicach). Uroczystego otwar-

cia Konferencji i przywitania uczestników

dokonali: prof. dr hab. n. med. Lech Cierp-

ka – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii

Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,

mgr Iwona Woêniak – przewodniczàca ko-

mitetu organizacyjnego.

Zg∏oszenia do udzia∏u w konferencji

przys∏a∏o ponad 250 osób, co Êwiadczy

o du˝ym zainteresowaniu zaproponowanà

tematykà. Niestety ze wzgl´du na pojem-

noÊç sali konferencyjnej liczb´ uczestników

ograniczono do 200 osób, których zg∏osze-

nia organizatorzy otrzymali w pierwszej ko-

lejnoÊci. 

Zapobieganie i leczenie niedo˝ywienia

jest wa˝nym czynnikiem procesu leczenia.

Zrozumienie poszczególnych mechanizmów

prowadzàcych do rozwoju ró˝nych rodza-

jów niedo˝ywienia ma zasadnicze znaczenie

w jego rozpoznawaniu i leczeniu. 

Nie ma ˝adnych zapisów o randze aktów

prawnych, które precyzowa∏yby, jak ma wy-

glàdaç szpitalna dieta i wymaga∏yby od pla-

cówek stosowania si´ do tych ustaleƒ. Sà je-

dynie zalecenia Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywie-

nia w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia, ma opracowaç

i wdro˝yç standardy ˝ywienia, w celu egze-

kwowania w∏aÊciwych us∏ug medycznych

„od szpitali, z którymi zawiera kontrakty”.

Zgodnie z Ustawà o zak∏adach opieki zdro-

wotnej szpital ma zapewniç przyj´temu pa-

cjentowi pomieszczenie i wy˝ywienie odpo-

wiednie do stanu zdrowia. 

Wystàpienia prelegentów obejmowa∏y za-
gadnienia ˝ywienia pacjentów i stosowa-
nych w tym zakresie nowoczesnych roz-
wiàzaƒ. Uczestnicy wys∏uchali nast´pujà-
cych referatów:
• „˚ywienie parenteralne w wybranych przy-

padkach klinicznych” – prof. dr hab. n.

med. Lech Cierpka (SP SKM, Katowice),

• „Rola wody w organizmie cz∏owieka” –

mgr Iwona Woêniak (SP SKM, Katowi-

ce),

• „Epidemiologiczne zaburzenia od˝ywia-

nia” mgr Krystyna Widawska (SP SKM,

Katowice), 

• „Zasady ˝ywieniowe dotyczàce pacjentów

z przewlek∏à niewydolnoÊcià nerek” – mgr

Katarzyna Marciniak (SP SKM, Katowice), 

• „Nikotynizm-skutki i nast´pstwa niedo˝y-

wienia” – Joanna Prandzioch (SP SKM,

Katowice),

• „B∏´dy ˝ywieniowe kobiet ci´˝arnych” –

mgr Teresa Maƒka (ZOZ, OÊwi´cim), 

• „Nowoczesne metody walki z niedo˝y-

wieniem” – lek. med. Monika Brzeêiƒska

(WSS Nr 5 Sosnowiec),

• „˚ywienie pozajelitowe” – mgr farm. Bar-

tosz Machoƒ (Baxter Polska Sp. z o.o.,

Kraków),

• „Bezpieczne prowadzenie ˝ywienia paren-

teralnego” – lek. med. Tomasz Cierniak

(SP SKM, Katowice).

WÊród uczestników nie zabrak∏o przed-

stawicieli firm medycznych corocznie wspie-

rajàcych nas w organizacji konferencji. Na

stoiskach firmowych dost´pne by∏y ulotki

informacyjne i materia∏y reklamowe. 

Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim prelegen-

tom za przygotowanie swoich wystàpieƒ

oraz sponsorom konferencji.

Zapraszam piel´gniarki, po∏o˝ne, diete-

tyków oraz lekarzy, którzy chcieliby podzie-

liç si´ swoimi naukowymi osiàgni´ciami

w leczeniu enteralnym i parenteralnym na

kolejnà IX konferencj´, która odb´dzie si´

tradycyjnie w ostatni piàtek wrzeÊnia

(23.09.2011 roku). ■

Relacja z VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Żywienie enteralne i parenteralne”

Relacja z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rola personelu
pielęgniarskiego i położniczego „Szpital bez bólu” w aspekcie
monitorowania bólu i bezpieczeństwa”
Poraz trzeci spotkaliÊmy si´ na Ogól-

nopolskiej Konferencji Naukowo-

Szkoleniowej „Rola personelu piel´gniar-

skiego i po∏o˝niczego „Szpital bez bólu”

w aspekcie monitorowania bólu i bezpie-

czeƒstwa”. Uroczystego otwarcia konfe-

rencji i przywitania uczestników dokona∏a

mgr Iwona Woêniak – przewodniczàca ko-

mitetu organizacyjnego. W imieniu OR-

PIP uczestników powita∏a przewodniczàca

dr Mariola Bartusek oraz mgr Bart∏omiej

Rupik.

Intensywny rozwój badaƒ, majàcy miej-

sce w ostatnich latach, umo˝liwi∏ poznanie

i zrozumienie ca∏ego szeregu procesów

zwiàzanych z powstawaniem bólu, reakcji

organizmu oraz mechanizmów dzia∏ania po-

szczególnych leków i metod stosowania

w post´powaniu przeciwbólowym. Obo-

wiàzek pomocy choremu cz∏owiekowi, od-

czuwajàcemu dolegliwoÊci bólowe jest mo-
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ralnym i zawodowym obowiàzkiem w ul˝e-

niu choremu w cierpieniu.

W ciàgu ostatnich lat nastàpi∏ olbrzymi

post´p w leczeniu bólu, zorganizowano wie-

le debat z udzia∏em specjalistów zajmujàcych

si´ leczeniem bólu oraz szpitali starajàcych

si´ lub posiadajàcych certyfikat „Szpital bez

bólu”, taki certyfikat posiadajà 63 szpitale

w Polsce. W Ministerstwie Zdrowia trwajà

przygotowania do nowego projektu Rozpo-

rzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie ro-

dzajów i zakresu dokumentacji medycznej

oraz sposobu jej przetwarzania (karta moni-

toringu bólu, dzia∏aƒ podj´tych w zakresie

leczenia bólu oraz skutecznoÊci tego lecze-

nia). Skuteczne post´powanie przeciwbólo-

we u pacjentów po operacjach, u∏atwia pro-

ces zdrowienia oraz zmniejsza ryzyko powi-

k∏aƒ, a tym samym wp∏ywa na obni˝enie

kosztów leczenia.

Podczas konferencji omówiono mi´dzy

innymi rol´ personelu piel´gniarskiego

i po∏o˝niczego w programie „Szpital bez bó-

lu”, zagadnienia prawne dotyczàce podawa-

nia leków przez piel´gniark´ i po∏o˝nà, po-

st´powanie w przypadku wystàpienia zda-

rzenia niepo˝àdanego, definicj´ i rodzaje bó-

lu, rodzaje skal stosowanych do oceny nasi-

lenia bólu pooperacyjnego, metody, standar-

dy i aparatur´ stosowanà w skutecznym le-

czeniu, rodzaje zabiegów fizjoterapeutyczn-

ych w leczeniu bólu oraz korzyÊci z w∏aÊci-

wego uÊmierzania bólu pooperacyjnego.

Personel piel´gniarski i po∏o˝niczy od-

grywa kluczowa rol´ w zwalczaniu bó-

lu pooperacyjnego. Opiekujàc si´ pacjen-

tem, prowadzi obserwacj´ hemodynamiki,

wentylacji, perystaltyki jelit, miejsca wpro-

wadzenia cewnika do kana∏u kr´gowego,

rany pooperacyjnej. Zna czynniki wp∏ywa-

jàce na wra˝liwoÊç bólowà (wiek, p∏eç, stan

psychiczny, ogólny stan fizyczny, wczeÊniej-

sze doÊwiadczenia zwiàzane z bólem) oraz

odpowiedê organizmu na bodêce bólowe

(dotyczy reakcji: wegetatywnych, psychicz-

nych, humoralnych, ruchowych). Leki po-

winny byç podawane systematycznie, spo-

sób podawania leku powinien byç najko-

rzystniejszy dla chorego. Wybór w∏aÊciwe-

go leku przeciwbólowego ma szczególne

znaczenie u kobiet w cià˝y, karmiàcych

i u osób w wieku podesz∏ym. Zaleca si´ sys-

tematyczne szkolenie personelu medyczne-

go w zakresie metod, zasad zwalczania bó-

lu oraz w zakresie edukacji pacjentów i ich

rodzin.

Piel´gniarka i po∏o˝na bioràc udzia∏ w te-

rapii bólu pooperacyjnego powinna pami´-

taç o uregulowaniach prawnych i odpowie-

dzialnoÊci.

Wystàpienia prelegentów obejmowa∏y na-
st´pujàce zagadnienia:
• „Rola piel´gniarki w zwalczaniu bólu po-

operacyjnego” – mgr Iwona Woêniak (SP

SKM, Katowice)

• „Rola piel´gniarek w uÊmierzaniu bólu

pooperacyjnego na podstawie doÊwiad-

czeƒ w∏asnych” – dr n. med. Józef Bojko

(Konsultant Wojewódzki w dziedzinie

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Or-

dynator, Szpital Wojewódzki Opole) 

• „Ból porodowy. Niefarmakologiczne me-

tody ∏agodzenia bólu porodowego. Rola

personelu po∏o˝niczego w sprawowaniu

opieki nad kobietà rodzàcà” – mgr Teresa

Maƒka (ZOZ, OÊwi´cim) 

• „Zastosowanie zabiegów fizjoterapeu-

tycznych w leczeniu bólu” – mgr Hono-

rata ¸ada-Krzymiƒska (SP SKM, Kato-

wice) 

• „Terapia przeciwbólowa PCA z zastoso-

waniem systemu infuzyjnego SPACE” –

mgr Ma∏gorzata K´dzierska (B_Braun Sp.

z o.o., Nowy TomyÊl)

• „Ból porodowy. Farmakologiczne metody

∏agodzenia bólu porodowego. Rola perso-

nelu na sali porodowej” – Joanna Pran-

dzioch (SP SKM, Katowice), Izabela Po-

chrz´st (Szpital Powiatowy, Âwi´toch∏o-

wice).

WÊród uczestników nie zabrak∏o

przedstawicieli firm medycznych,

corocznie wspierajàcych nas w organizacji

konferencji. Na stoiskach firmowych do-

st´pne by∏y ulotki informacyjne i materia∏y

reklamowe.

Na zakoƒczenie konferencji wys∏uchali-

Êmy koncertu muzycznego zespo∏u „SE-

LEX” z Gliwic. 

Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim prelegen-

tom za przygotowanie swoich wystàpieƒ

oraz sponsorom konferencji.

Zapraszam piel´gniarki i po∏o˝ne, które

chcia∏yby podzieliç si´ swoimi osiàgni´ciami

w leczeniu bólu na kolejnà IV konferencj´,

która odb´dzie si´ tradycyjnie w pierwszy

piàtek paêdziernika (7.10.2011 roku). Jest

to dla Êrodowiska piel´gniarskiego i po∏o˝ni-

czego szansa, aby zaprezentowaç swój wk∏ad

w dzia∏alnoÊç naukowà oraz promowaç roz-

wój badaƒ naszego Êrodowiska. ■

Na zdjęciu: komitet organizacyjny konferencji (od lewej strony) 
mgr Katarzyna Marciniak, Joanna Prandzioch, mgr Iwona Woźniak – przewodnicząca

komitetu organizacyjnego konferencji, mgr Anna Staszowska, mgr Anna Materla 

Nasze Sprawy ● L i s t o p a d 2 0 1 0 27



Konferencje i szkolenia

28 Nasze Sprawy ● L i s t o p a d 2 0 1 0

Wdniach 8-9 paêdziernika 2010 w Le-

gnicy odby∏a si´ Mi´dzynarodowa

Konferencja Naukowa NT „Presti˝ zawodo-

wy piel´gniarki w Polsce i w Europie”.

Organizatorem konferencji by∏a Wy˝sza

Szko∏a Medyczna LZDZ (Legnicki Zak∏ad

Doskonalenia Zawodowego) w Legnicy

i Polskie Forum Europejskiej Koalicji do

Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

w Legnicy.

Celem konferencji by∏o poszerzenie wie-

dzy naukowej, a zarazem wymiana poglà-

dów zwiàzanych z problematykà zawodu

piel´gniarki i wypracowanie rozwiàzaƒ s∏u-

˝àcych wzrostowi presti˝u piel´gniarstwa.

Wspania∏a, serdeczna atmosfera jaka pa-

nowa∏a w kuluarach, wymiana doÊwiadczeƒ

z kole˝ankami przyby∏ymi z odleg∏ych miast

kraju, jak równie˝ z zagranicy, do tego prze-

pi´kne miasto, które ma niesamowity urok,

urzekajàcà histori´ i wspania∏a s∏oneczna po-

goda dopi´∏y ca∏oÊç, wynagradzajàc trud po-

dró˝y. 

Wyk∏adowcy w swoich wystàpieniach

podj´li ciekawe zagadnienia.

Mgr Beata Cholewka Dyrektor Depar-

tamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Mini-

sterstwie Zdrowia przedstawi∏a kszta∏cenie

zawodowe piel´gniarek i po∏o˝nych w ra-

mach studiów pomostowych, wspó∏finan-

sowanych z Europejskiego Funduszu Spo-

∏ecznego w ramach Programu Operacyjne-

go Kapita∏ Ludzki, które pozwalajà uzupe∏-

niç kwalifikacje zawodowe do poziomu li-

cencjatu oraz zwi´kszajà motywacj´ piel´-

gniarek i po∏o˝nych do dalszego podnosze-

nia kwalifikacji i rozwoju kariery zawodo-

wej. Studia te podnoszà poziom samooce-

ny i zwi´kszajà presti˝ zawodowy i spo∏ecz-

ny. Przyczyniajà si´ do zwi´kszenia jakoÊci

opieki Êwiadczonej przez piel´gniarki i po-

∏o˝ne na rzecz spo∏eczeƒstwa. Projekt b´-

dzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku.

Dr hab. Anna Abramczyk, prof. nadzw.

Kierownik Zak∏adu i Katedry Piel´gniar-

stwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Akademii Medycznej we Wroc∏awiu pod-

kreÊli∏a, ˝e piel´gniarki/piel´gniarze i po∏o˝-

ne stanowià najwi´kszà cz´Êç pracowników

w ochronie zdrowia, dostarczajàc specjali-

stycznej i wykwalifikowanej opieki. W ró˝-

nych krajach, pe∏nià bardzo ró˝ne role,

w ramach których realizujà ró˝ne zadania

i majà ró˝ny status, jednak wszyscy dostar-

czajà istotnych us∏ug – pomagajà spo∏eczeƒ-

stwu utrzymaç zdrowie, troszczà si´ o cho-

rych i opiekujà starszymi. Na podstawie

analizy pracy badawczej, której wyniki

przedstawi∏a, stwierdzi∏a, ˝e piel´gniarki

w Polsce i krajach Europejskiego Regionu

ÂOZ, sà niedoceniane i nie otrzymujà uzna-

nia, na jakie zas∏ugujà. Ponadto wskaza∏a, ˝e

podnoszàc ich status, nale˝y równie˝ zwi´k-

szyç poziom odpowiedzialnoÊci.

O odpowiedzialnoÊci zawodowej piel´-

gniarek i po∏o˝nych mówi∏a mgr Urszula

Olechowska Przewodniczàca DolnoÊlàskiej

Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych we Wroc∏a-

wiu. W swoim wystàpieniu podkreÊli∏a, ˝e

zawód piel´gniarki i po∏o˝nej nale˝y do za-

wodów zaufania publicznego. 

Mgr Danuta Lichosik-Favara – z Euro-

pejskiego Instytutu Onkologii w Mediolanie

okreÊli∏a, ˝e piel´gniarka jest partnerem, so-

jusznikiem, który rozwiàzuje problemy tera-

peutyczne i wià˝e pacjenta z lekarzem. Swo-

bodna migracja pracowników sprawia, ˝e

istnieje potrzeba wprowadzenia standaryza-

cji kwalifikacji zawodowych, porównywal-

noÊci kszta∏cenia i wzajemnego uznawania

dyplomów. 

Mgr Maria Szymaczek, mgr Renata Gal-

ska, mgr Wioletta Szot – reprezentujàce Szpi-

tal Uniwersytecki w Krakowie, zaakcentowa-

∏y w referacie, ˝e piel´gniarki przez ca∏à hi-

stori´ rozwoju zawodu, wp∏ywa∏y na jakoÊç

i poziom kszta∏cenia, jak i praktycznego wy-

konywania zawodu. Jednym z zasadniczych

elementów wp∏ywajàcych na presti˝ zawodu

by∏o powo∏anie w 1957 roku PTP, które ju˝

w 1961 roku zosta∏o cz∏onkiem ICN. Prele-

gentki przedstawi∏y równie˝ wyniki krótkiej

ankiety przeprowadzonej wÊród piel´gniarek

z ró˝nych placówek krakowskich.

Dr n. med. Renata Chrzan z DolnoÊlà-

skiego Centrum Medycyny Ratunkowej

w Wroc∏awiu, przedstawi∏a wyniki ankiety

dotyczàcej „Potrzeb pacjentów hospitalizo-

wanych zwiàzanych z opiekà piel´gniarskà”.

Byłam, widziałam, usłyszałam, 
więc dzielę się tym– warto było

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
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Dr n. med. Ewa Murawa reprezentujàca

Frodis Specjalistyczny OÊrodek Raka Piersi

w Västeras ze Szwecji, scharakteryzowa∏a

personel pracujàcy w OÊrodku, który posia-

da specjalizacje w zakresie chorób piersi,

w którym piel´gniarki radiologiczne czy pie-

l´gniarki chirurgiczne biorà aktywny udzia∏

w post´powaniu diagnostycznym i asystujà

wizycie pacjentki u lekarza. Zaanga˝owane

i wysoko wykwalifikowane piel´gniarki za-

pewniajà komfort i poczucie bezpieczeƒstwa

kobietom leczonym w OÊrodku.

Mgr Zofia Bohlin, przedstawicielka Szpi-

tala Âw. Jerzego w Sztokholmie, omówi∏a

rol´ piel´gniarki w zespole diagnozujàcym

choroby piersi i podkreÊli∏a, ˝e to nie tylko

krótkie spotkanie wynikiem czego jest zdj´-

cie, ale to proces rozpoczynajàcy si´ od za-

proszenia poprzez profesjonalne pierwsze

spotkanie przy screeningu, a nast´pnie kon-

tynuacja pracy na wysokim poziomie przy

klinicznych badaniach, gdzie piel´gniarki

odgrywajà du˝à rol´ przy pracy naukowej

wspólnie z lekarzami. 

Pracownicy – Dorota Ferfecka, Józefa

Staniszewska, lek. med. Dorota Czudowska,

in˝. Alina Jurczak z OÊrodka Diagnostyki

Onkologicznej, Spo∏ecznej Fundacji Solidar-

noÊci w Legnicy, przedstawi∏y schemat orga-

nizacyjny, pokaza∏y funkcjonalnà wspó∏prac´

oraz kwalifikacje, kompetencje ca∏ego zespo-

∏u i formy kontaktów z pacjentami. 

Dr n. med. Lucyna Sochacka, pracow-

nik naukowy z Instytutu Piel´gniarstwa

Paƒstwowej Medycznej Wy˝szej Szko∏y Za-

wodowej w Opolu i lek. med. Aleksandra

Wojty∏ko z Wojewódzkiego Centrum Me-

dycznego w Opolu, przedstawi∏y temat ba-

dawczy „Poczucie satysfakcji podopiecz-

nych oddzia∏u chirurgii dzieci´cej WCM

w Opolu, a model opieki funkcjonujàcy

w oddziale” W wyniku badaƒ stwierdzono,

˝e model opieki w oddziale zorientowany

jest na pacjencie, poziom poczucia bezpie-

czeƒstwa dzieci w oddziale by∏ wysoki, ja-

koÊç Êwiadczonych wzgl´dem podopiecz-

nych us∏ug by∏a wysoka i piel´gniarki po-

Êwi´ca∏y najwi´cej czasu ma∏ym pacjentom,

a dziecko czu∏o si´ w ich obecnoÊci najle-

piej.

Mgr Krystyna Barcik Dyrektor WSS

w Legnicy zaprezentowa∏a temat: „Inwesty-

cja w kadr´ piel´gniarskà w Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Pod-

kreÊli∏a, i˝ zdobyta wiedza przek∏ada si´ bez-

poÊrednio na podniesienie jakoÊci Êwiadczo-

nych przez szpital us∏ug. Wypracowano me-

tody s∏u˝àce zach´caniu kadry piel´gniarek

i po∏o˝nych do podnoszenia kwalifikacji i sa-

mokszta∏cenia w ramach studiów pomosto-

wych oraz specjalistycznych szkoleƒ. Dzia∏a-

jàca w szpitalu Komisja ds. kszta∏cenia pody-

plomowego analizuje potrzeby i prowadzi

dzia∏ania informacyjne w zakresie kszta∏ce-

nia.

Mgr Ma∏gorzata Modl z Wy˝szej Szko∏y

Medycznej LZDZ w Legnicy, mgr Krystyna

Przyby∏a z Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego w Legnicy, omówi∏y temat:

„Oczekiwania i postawy wobec piel´gniarek

na przyk∏adzie pacjentów hospitalizowanych

w WSS w Legnicy i w Zespole Opieki Zdro-

wotnej w Boles∏awcu”. PodkreÊli∏y, ˝e at-

mosfer´ kszta∏tujà wszyscy pracownicy, jed-

nak w decydujàcym stopniu piel´gniarki.

Z wielu czynników, które na nià wp∏ywajà,

nale˝y wymieniç ze strony placówki: opinie

o placówce, poziom Êwiadczonych us∏ug, at-

mosfer´, jaka panuje przy przyj´ciu pacjenta,

a ze strony odbiorcy us∏ug, czynniki te uwa-

runkowane sà m.in.: jego osobowoÊcià, sy-

tuacjà ˝yciowà, wczeÊniejszymi doÊwiadcze-

niami.

Mgr Jolanta Lydka z OÊrodka Piel´gna-

cyjno-Opiekuƒczego w Seriale, W∏ochy,

przybli˝y∏a znaczenie okreÊlenia presti˝ za-

wodowy. „To dobro po˝àdane i cenione nie-

mal w ka˝dym spo∏eczeƒstwie, to pozycja

w hierarchii spo∏ecznej okreÊlana mianem

autorytetu, uznania, wp∏ywu i powa˝ania

spo∏ecznego danej jednostki lub grupy spo-

∏ecznej w ramach danego spo∏eczeƒstwa,

klasy, warstwy. Jest sumà wymaganego po-

ziomu kwalifikacji i wykszta∏cenia, zajmo-

wanego stanowiska, ponoszonej odpowie-

dzialnoÊci, zakresu podejmowanych decyzji,

ucià˝liwoÊci pracy, spo∏ecznego znaczenia

zawodu, sta∏oÊci i pewnoÊci pracy oraz

mo˝liwoÊci uzyskania dodatkowego wy-

kszta∏cenia”. 

Konferencj´ zakoƒczy∏ „Marsz ku

Zdrowiu” ulicami Legnicy, by∏ to ju˝

XIII, który odby∏ si´ w tym mieÊcie.

W marszu organizowanym przez Polskie

Forum Europejskiej Koalicji do walki z ra-

kiem piersi Europa Donna w Legnicy, bra-

∏o udzia∏ spo∏eczeƒstwo miasta, m∏odzie-

˝owy zespó∏ taneczny, zespó∏ ludowy, cy-

kliÊci, a marsz prowadzi∏a Orkiestra D´ta

Policji z Wroc∏awia. ■
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Barbara Lemanik ● Mgr historii, archiwista, 

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

13paêdziernika 2010 w Dàbrowie Gór-

niczej odby∏a si´ druga ju˝ konferen-

cja „Jak pokochaç staroÊç – nauka i praktyka

wobec starzenia si´ i staroÊci”. Jej organiza-

torzy: Dom Pomocy Spo∏ecznej „Pod D´-

bem” w Dàbrowie Górniczej, Okr´gowa

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

oraz D.W.R. „tematy” z Krakowa – starali

si´ pokazaç jak najwi´cej kolorów w „jesieni

˝ycia”. Jak jest w istocie – ka˝dy z nas prze-

kona si´ na w∏asnej skórze.

Rozpoczynajàc konferencj´ Przewodni-

czàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Katowicach Mariola Bartusek wska-

za∏a na przyjazne dla cz∏owieka poczucie

bezpieczeƒstwa, które ka˝dy odczuwa, gdy

jest przygotowany do dzia∏ania. A do staro-

Êci trudno si´ przygotowaç.. nie ma takich

szkó∏, które dawa∏yby m∏odym wskazówki:

jak pokonaç trudnoÊci i dolegliwoÊci staro-

Êci. Marzeniem naszym jest wi´c by ten etap

naszego ˝ycia by∏ pi´kny i kolorowy, jak s∏o-

neczna jesieƒ. Warto wi´c ws∏uchaç si´

w g∏os seniorów, bo o tym co prze˝yli mo˝e-

my nie przeczytaç w ˝adnej ksià˝ce…

Adresatami konferencji byli pracownicy in-

stytucji polityki spo∏ecznej i pomocy spo∏ecz-

nej, ochrony zdrowia, organizacji pozarzàdo-

wych – jednak poruszana tematyka dotyczy

ka˝dego z nas. StaroÊç to czas, który odmie-

rzamy ju˝ nie w dekadach, ale w pojedynczych

mijajàcych latach, miesiàcach, tygodniach.

Warto, wi´c do staroÊci si´ przygotowaç, tak

by organizm jak najd∏u˝ej zachowa∏ swojà

sprawnoÊç, by codzienne troski i problemy nie

przys∏oni∏y plusów tego okresu ˝ycia. 

W jesieni ˝ycia na pierwszy plan wysuwa-

jà si´ sprawy zwiàzane ze zdrowiem – dobra

kondycja, dobre samopoczucie – wymagajà

pe∏nej wspó∏pracy z lekarzem, konkretnie

geriatrà. Trudno sobie to zapewniç – bo ge-

riatrów w Polsce jest nadal niewielu... takie

tezy przekazane przez dr hab. Adama Zycha

z DolnoÊlàskiej Szko∏y Wy˝szej we Wroc∏a-

wiu budzà niepokój.

W Êwietle badaƒ naukowych – IQ cz∏o-

wieka pozostaje to samo, i jest to potencja∏,

który nale˝y Êwiadomie wykorzystaç. Kilkaset

Uniwersytetów Trzeciego Wieku dzia∏ajàcych

na terenie kraju jest najlepszym dowodem na

to, ˝e mózg si´ nie starzeje. Seniorzy uczà si´

j´zyków obcych, serfujà po internecie, odnaj-

dujà zapomniane i poznajà nowe pasje i talen-

ty. AktywnoÊç spo∏eczna i towarzyska w okre-

sie „trzeciej m∏odoÊci” sprawia, ˝e studenci –

seniorzy nie majà czasu by si´ zestarzeç. Zna-

komità ambasadorkà idei UTW okaza∏a si´ dr

Halina Moszyƒska, prezentujàca dzia∏alnoÊç

Uniwersytetu w Bielsku-Bia∏ej.

StaroÊç nie musi byç szara i przygn´biajà-

ca w sposobie bycia i zachowania. Dyrektor

DPS z Kalisza, mgr Renata Kobierska opo-

wiedzia∏a o wspania∏ym projekcie pt „Moda

∏àczy pokolenia”. Stereotyp, mówiàcy o tym,

˝e tylko m∏ode jest pi´kne z powodzeniem

obali∏y uczestniczki tego projektu, pensjona-

riuszki DPS-u, dla których aktualna moda

nie jest bynajmniej tematem nieaktualnym.

W ka˝dym wieku warto dobrze wyglàdaç –

bo dzi´ki temu mo˝na lepiej si´ czuç, co

przecie˝ jest wa˝ne zw∏aszcza dla paƒ. 

Zresztà, ka˝da metoda polepszania samo-

poczucia jest warta uwagi – bo w polskiej

rzeczywistoÊci sytuacja spo∏eczno-zdrowotna

ludzi w starszym wieku nie budzi optymi-

zmu. Dr Gra˝yna Franek z Âlàskiego Uni-

wersytetu Medycznego w Katowicach nie

ukrywa∏a, ˝e polityka paƒstwa wobec senio-

rów nie zauwa˝a istotnych oczekiwaƒ tej

grupy spo∏ecznej. Dotyczy to nie tylko dost´-

pu do opieki medycznej, ale tak˝e walki

z wyobcowaniem, odrzuceniem, alienacjà

spo∏ecznà. O to nie jest trudno, zw∏aszcza,

gdy wraz z up∏ywem czasu pojawiajà si´ do-

legliwoÊci, choroby budzàce l´k samà nazwà.

Alzheimer – ciemniejsza strona jesieni ˝ycia,

jest takà w∏aÊnie nazwà. Hanna Paszko piel´-

gniarka, cz∏onek Komisji Etyki dzia∏ajàcej

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Katowicach, przekaza∏a cenne wska-

zówki w post´powaniu z cierpiàcymi na cho-

rob´ Alzheimera. W podejÊciu do chorego

z ot´pieniem zdecydowanie pomaga uÊwia-

domienie sobie wszystkiego, co obecnie wia-

domo o istocie tej choroby. 

I tak mo˝na te˝ podejÊç do wszystkich

spraw zwiàzanych ze staroÊcià – warto do-

brze je poznaç, a nie b´dà ju˝ budziç obaw

i niepokoju. ■

Każdy z nas się zestarzeje…

Dr Grażyna Franek, Śląski Uniwersytet Medyczny.
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
pielęgniarek przełożonych i oddziałowych

Konkursy Wrzesień, Październik 2010
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii i Angiologii: Elżbieta Piekara
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji: Krystyna Wnuk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego: Ewa Bujak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii: Krystyna Woźniak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Małgorzata Butanowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego: Joanna Kuźnik
Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału III Chorób Płuc i Chemioterapii: Justyna Marek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I Rehabilitacji Oddechowej: Aleksandra Pasella
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Chorób Płuc i Gruźlicy: Barbara Paplewska
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Małgorzata Oleksy
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii: Dorota Marzec
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: Aleksandra Stolarczyk
Szpital Powiatowy w Pyskowicach 
Przełożona Pielęgniarek: Edyta Bawor
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 
Przełożona Pielęgniarek: Joanna Janik

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

Ogłoszenie sponsorowane

Badanie fizykalne 
w pielęgniarstwie

Danuta Dyk (red.)

Kompendium wiedzy
z zakresu badania fizy-
kalnego dziecka i oso-
by dorosłej opracowa-
ne przez pielęgniarki

z wieloletnim doświadczeniem klinicznym
i dydaktycznym.

W książce przedstawiono zagadnienia
dotyczące nauczania badania podmioto-
wego i przedmiotowego z uwzględnie-
niem odrębności fizjologicznych związa-
nych z wiekiem. 

Dla łatwiejszego przyswojenia wiedzy po-
szczególne techniki badań są zestawio-
ne w tabelach i dokładnie zilustrowane.
Podręcznik poprzedzony jest rozdziałem,
który uwzględnia uwarunkowania kulturo-
we, społeczne i zdrowotne w ocenie sta-
nu zdrowia. Każdy rozdział badania

szczegółowego kończy się przykładem
dokumentacji wyników. 
Książka adresowana zarówno do studen-
tów pielęgniarstwa, położnictwa, będzie
również 
przydatna w codziennej pracy pielęgniar-
ce i położnej.
• ISBN 978-83-200-3817-0
• wydanie I
• format 16,5 x 23,5 cm
• 320 stron, 156 rycin, 93 tabele
• oprawa miękka
• cena katalogowa 59 zł

Pielęgniarstwo w opiece 
długoterminowej 

Kornelia Kędziora-Kor-
natowska, Marta Mu-
szalik, Edyta Skolmow-
ska (red.)

Jest to nowoczesny
podręcznik przygoto-

wujący do opieki nad osobami przewle-
kle chorymi i niepełnosprawnymi. Książ-

ka została napisana przez zespół specja-
listów – lekarzy, pielęgniarek i psycholo-
gów – zajmujących się tą tematyką. 
Podręcznik składa się z dwóch części:
ogólnej i szczegółowej. Część ogólna
zawiera podstawowe wiadomości doty-
czące organizacji systemu ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej w Polsce
z uwzględnieniem opieki długotermino-
wej. W części szczegółowej opisano za-
gadnienia dotyczące wybranych proble-
mów zdrowotnych, pielęgnacyjno- opie-
kuńczych, psychologicznych i społecz-

nych osób przewlekle chorych. Omó-
wione zostały aspekty opieki długotermi-
nowej nad pacjentami w starszym wieku,
problemy osób upośledzonych umysło-
wo oraz pacjentów z zaburzeniami psy-
chicznymi.

• ISBN 978-83-200-4094-4
• wydanie I
• format: 16,5 x 23,5 cm
• 404 strony, 3 ilustracje, 38 tabel
• oprawa miękka
• cena katalogowa 115 zł
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Nie da si´ ukryç – listopad to miesiàc

szczególnej zadumy, t´sknot i wspo-

mnieƒ, czasami równie˝ ∏ez. Ale nie da si´

tak˝e ukryç wielkiej dumy – myÊlàc o tych,

co zostawili nam baga˝ swego ˝ycia, ci´˝ar

osiàgni´ç i zmiany na lepsze. Dlatego co

roku oddajemy Im CzeÊç.

Florence Nightingale 
Florencja Nightingale

urodzi∏a si´ 12 maja 1820

roku, zmar∏a 13 sierpnia

1910 roku w Londynie –

angielska arystokratka,

w Êwiecie uznawana jest ja-

ko twórczyni naukowego

piel´gniarstwa. Wszystko,

co mia∏a, odda∏a swojej

misji pomagajàc innym.

Rodzina Nightingale

pochowana jest na tere-

nie KoÊcio∏a Âw. Ma∏go-

rzaty w East Wellow, bar-

dzo blisko posiad∏oÊci

Embley Park. Florence Nightingale pocho-

wana zosta∏a obok rodziców, ale wbrew jej

woli, poniewa˝ pragn´∏a spoczàç w West-

minster. W sàsiedztwie znajduje si´ niewiel-

ki budynek, a w nim sypialnia w której

umar∏a Florence Nightingale, i w której

znajdowa∏y si´ ró˝ne pamiàtki, nie tylko

z pola bitew w Skutarii; mi´dzy innymi

Krzy˝ wykonany z kul i tekst w ramce.

Krzy˝ zosta∏ skradziony w 1991 roku i jest

zastàpiony przez replik´ z w∏ókna szklane-

go. Podczas ceremonii pogrzebowej u stóp

trumny le˝a∏ ho∏d królowej – krzy˝ uformo-

wany z fioletowych storczyków na tle bia-

∏ych ró˝ i lilii oraz bilecik zapisany w∏asnà

r´kà Królowej.

Zofia Szlenkier zwana polską
Florencją Nightingale 

Urodzi∏a si´ 7 wrzeÊnia

1882 roku, zmar∏a 2 paê-

dziernika 1939 roku; pio-

nierka piel´gniarstwa

Êwieckiego, filantropka.

Ufundowa∏a i póêniej pro-

wadzi∏a kuratel´ nad Szpi-

talem im. Karola i Marii

dla Dzieci w Warszawie,

absolwentka szko∏y piel´-

gniarskiej w Bordeaux.

Za∏o˝ycielka, a potem do

1 grudnia 1936 roku, dy-

rektorka szko∏y piel´gniar-

skiej w Warszawie. Cz∏o-

nek Honorowy Polskiego

Stowarzyszenia Piel´gniarek Zawodowych

oraz Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa. 

Zosta∏a pochowana w grobie rodziny

Szlenkierów. 

Irena Fabiańska 
Urodzi∏a si´ 19 grudnia

1916 roku w Krakowie.

Absolwentka Paƒstwowe-

go Gimnazjum Humani-

stycznego w Krakowie

(1935). W czasie okupacji

pracowa∏a w krakowskim

Domu Zdrowia. Zaanga-

˝owa∏a si´ w prac´ konspi-

racyjnà w Armii Krajowej.

Po uzyskaniu dyplomu

w Uniwersyteckiej Szkole

Piel´gniarek i Higienistek

w Krakowie (1946), którà

rozpocz´∏a przed wybu-

chem wojny, podj´∏a prac´ jako instruktorka

w macierzystej szkole. 

W paêdzierniku 1948 roku obj´∏a stano-

wisko kierownika szkolenia teoretycznego

w Paƒstwowej Szkole Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Bytomiu. W 1954 roku awansowa∏a

na stanowisko starszego inspektora piel´-

gniarstwa Wydzia∏u Zdrowia i Opieki Spo-

∏ecznej w Katowicach. By∏a inicjatorem oraz

wspó∏organizatorem powstania Polskiego

Towarzystwa Piel´gniarskiego, aktywnie

dzia∏ajàc niemal do ostatniej chwili ˝ycia.

W 1993 roku otrzyma∏a Medal im. Florence

Nightingale. 

Umar∏a 18 stycznia 2002 roku i pocho-

wana zosta∏a w Krakowie, w grobie rodzin-

nym m´˝a.

Janina Wojnarowska 
Urodzi∏a si´ 10 maja

1923 roku. Piel´gniarka,

dzia∏aczka charytatywna,

autorka licznych artyku-

∏ów i opracowaƒ, poetka

zwiàzana z Chrzanowem.

Ju˝ w czasie wojny podj´-

∏a prac´ na rzecz chorych

i potrzebujàcych. Po woj-

nie skoƒczy∏a szko∏´ piel´-

gniarskà oraz studia hu-

manistyczne. Studiowa∏a

tak˝e teologi´. Pracowa∏a

w Krakowie, prowadzàc

dzia∏alnoÊç charytatywnà

i spo∏ecznà wÊród samotnych matek i cho-

rych. W Chrzanowie pe∏niàc funkcj´ powia-

towej instruktorki piel´gniarek i prze∏o˝onej

Przychodni Obwodowej, nios∏a potrzebujà-

cym pomoc materialnà, duchowà i fachowà.

Przyczyni∏a si´ do powstania Domu Samot-

nej Matki i jako kurator w OÊrodku adopcyj-

nym poÊredniczy∏a w odnajdywaniu rodzi-

ców zast´pczych dla pozostawionych przez

rodziców dzieci. 

Zgin´∏a w wypadku samochodowym 24

listopada 1979 roku.

Alina Rumun 
Urodzi∏a si´ 15 lipca

1924 roku w Zawierciu.

Po Êmierci matki w 1940

r. opiekowa∏a si´ m∏od-

szym rodzeƒstwem i „pro-

wadzi∏a dom”. Po wojnie

ukoƒczy∏a trzyletnià szko-

∏´ piel´gniarskà w Krako-

wie (1948). 

Jako piel´gniarka pra-

cowa∏a w poradni „W”,

w klinice neurologicznej

i chirurgicznej. JednoczeÊnie zaanga˝owa∏a

si´ w spo∏ecznà inicjatyw´ piel´gniarstwa

domowego Anny Chrzanowskiej. Po Êmier-

ci Inicjatorki w 1973 roku przej´∏a Jej obo-

wiàzki. W 1995 roku przesz∏a na emerytur´

i zamieszka∏a w Domu Opieki Spo∏ecznej

Sióstr S∏u˝ebniczek w Podgórkach Tyniec-

kich k. Krakowa. W 2007 roku otrzyma∏a

Medal im. Florence Nightingale. 

Zmar∏a 19 wrzeÊnia 2007 roku.

Śladem cmentarnych szlaków
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

W dniu 5 października 2010 roku 

odeszła na wieczny dyżur 

Nasza Koleżanka Danuta Buczyńska 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarka Oddziałowa, 

koleżanki z odcinka i wszyscy pracownicy 

Oddziału Chorób Wewnętrznych SPSK-m Katowice

Z głębokim żalem, 
zadumą w sercu i łzą w oku 

żegnamy niespodziewanie zmarłą w dniu
24 października 2010 roku 
Koleżankę Pielęgniarkę 

Irenę Jabłońską 
Odeszła na wieczny dyżur w wieku 51 lat 

Zawsze wesoła i serdeczna 
– taką Ją zapamiętamy 

łącząc się w żałobie z Rodziną
Pielęgniarki Oddziału Wewnętrznego II 

Szpitala Miejskiego w Tychach

W głębokiej zadumie żegnamy 

Naszą Koleżankę Pielęgniarkę
Oddziałową Oddziału Kardiologii

Danutę Bogdańską
Odeszła przedwcześnie 

pogrążając nas w żalu i smutku
Życzliwa, wspaniała Koleżanka 
– taką będziemy Ją pamiętać

Pełnomocnik OIPiP Joanna Pragnący,
Pielęgniarki Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych, WSS Sosnowiec

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

Żegnamy Naszą Koleżankę 
Danutę Bogdańską

Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału
Kardiologii

na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci
pielęgniarki Oddziału WSS Sosnowiec

Spełniając ostatnią wolę 

Naszej Koleżanki 
ŚP Danuty Bogdańskiej

wyrażamy w Jej imieniu podziękowania 

dla wszystkich pielęgniarek WSS Sosnowiec

za pomoc finansową w chorobie
Pielęgniarki Oddziału Kardiologii WSS Sosnowiec

Co mnie spotka∏o Was nie ominie
Ja jestem ju˝ w domu, 
Wy jeszcze w goÊcinie…

W dniu 17 października 2010 roku

odeszła na wieczny dyżur

Nasza Koleżanka 

Ś.P. Zyta Spyra lat 55
serdeczne wyrazy współczucia

najbliższym
składają pielęgniarki WOLO i ZOLw Gorzycach

Naszej Koleżance pielęgniarce
Irenie Ścisłowskiej 

wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia z powodu śmierci

Mamy
składają pielęgniarki z I Oddziału Chorób

Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu

Pani Monice Pańtak
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Mamy
składa cały personel Oddziału Dziecięcego

z Rudy Śląskiej

Wyrazy szczerego żalu 

i głębokiego współczucia 

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Psychiatrii 

Pani Marii Kuca-Mulak 
z powodu śmierci 

Matki
składają koleżanki i koledzy oraz współpracownicy 

Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Wiemy, że nic nie ukoi 

Twojego bólu i smutku 

My – sercem jesteśmy z Tobą

Pielęgniarce Romualdzie Bednarz
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają Ordynator, Położna Oddziałowa wraz 

z zespołem współpracowników Oddziału Perinatologii 

i Ginekologii oraz koleżanki z SP Centralnego Szpitala

Klinicznego im. Gibińskiego w Katowicach-Ligocie 

Łączymy się w smutku i żalu
z Naszą Drogą Koleżanką 

wieloletnią Pielęgniarką Naczelną
Wielospecjalistycznego Szpitala

Powiatowego w Tarnowskich Górach 
Panią mgr Ewą Frenkiel-Zydek

z powodu śmierci 
Mamy 

wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia

składają pielęgniarki i położne 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A 

w Tarnowskich Górach

Wyrazy współczucia dla 

Koleżanki Barbary Patyk
z powodu śmierci 

Mamy 
składają pielęgniarki z Oddziału Rehabilitacji

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju

Pogrążonej w bólu po śmierci 

Mamy

Koleżance Barbarze Joneczko-Panek
wyrazy głębokiego współczucia 

składają pielęgniarki ZWPS w Katowicach

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

Koleżance Grażynie Gondzik
składają pracownicy MZOZ Lędziny
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Wyrazy serdecznego żalu 
i głębokiego współczucia 

Drogiej Koleżance Alinie Woźniak 
z powodu śmierci 

Taty
składają koleżanki z Bloku Operacyjnego 

Szpitala im. św. Elżbiety w Katowicach

Pani Bernadecie Enenkiel
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Męża
składa cały personel Oddziału Dziecięcego

z Rudy Śląskiej

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca

Koleżance Annie Kozioł 
składają Pielęgniarki Naczelne, Pełnomocni

Przedstawiciele oraz pielęgniarki Samodzielnego

Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Pielęgniarce Renacie Grzeczka
Najszczersze wyrazy współczucia 

oraz łączności w wielkim żalu 
z powodu przedwczesnej śmierci 

Męża 
składają koleżanki z Poradni Chirurgicznej 

i Szpitala Powiatowego w Pyskowicach 

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Ojca 
Koleżance Dorocie Łakomik 

najszczersze wyrazy współczucia 
składa zespół pielęgniarek i położnych Szpitala 

im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Pielęgniarce instrumentariuszce 

Pani Jolancie Stokłosie 
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci ukochanego 

Ojca 
składają współpracownicy 

Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego
Mavit w Katowicach

˚yje ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich…

Pielęgniarce Ewie Kurtyce 
wyrazy wsparcia i współczucia

z powodu śmierci 
Męża 

składają koleżanki ze Szpitala im St. Leszczyńskiego
Zespół Nr 2 w Katowicach

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

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Męża
Teresie Jeziorskiej 

składają pracownicy, koleżanki, pielęgniarki i położne
NZOZ CM „Hipokrates” w Tychach

W momencie Êmierci bliêniego
uderza cz∏owieka ÊwiadomoÊç

niczym nie dajàcej si´ zape∏niç pustki…
Wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Męża
Pani Ewie Mikusz

składa Naczelna Pielęgniarka oraz personel Oddziału

Gastroenterologii SP Centralnego Szpitala Klinicznego

im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach-LigocieNie odchodzi ten,
co pozostaje w sercach bliskich…

Słowa pocieszenia i otuchy 
z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Ewie Kurtyce 

składają Pielęgniarka koordynująca oraz pielęgniarki 
i położne Szpitala im St. Leszczyńskiego w Katowicach

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

Koleżance Alinie Woźniak 
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca 

składają pielęgniarki Szpitala im. St. Leszczyńskiego
Zespół Nr 2 w Katowicach

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

Wyrazy serdecznego żalu

i głębokiego współczucia 

Drogiej Koleżance Alinie Woźniak 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają Naczelna Pielęgniarka, 

Pielęgniarki Oddziałowe, Położne Oddziałowe,

Pielęgniarki koordynujące, epidemiologiczne,

współpracownicy i koleżanki 

z SP Centralnego Szpitala Klinicznego im. Gibińskiego

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance 

Małgorzacie Mieczkowskiej 
składają Naczelna Pielęgniarka, 

Pielęgniarka Oddziałowa i pielęgniarki operacyjne 

II Kliniki Chirurgii Ogólnej w Bytomiu

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy 
Pielęgniarce Danucie Krupińskiej 

składają pielęgniarki Izby Przyjęć Samodzielnego
Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Koleżance Marii Kuca-Mulak 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci
Mamy

składa Małgorzata Baran

Wyrazy serdecznego żalu 
i głębokiego współczucia

Naszej Drogiej Koleżance 
Barbarze Zdradzie

z powodu śmierci 
Mamy

składają Naczelna Pielęgniarka mgr Danuta Pelc
wraz z zespołem pielęgniarek

Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu 

Zamkn´∏y si´ najdro˝sze oczy,
wielkie ukochane serce przesta∏o biç,

lecz pami´ç w sercach nie przestanie ˝yç…
Naszej Drogiej Koleżance

Elżbiecie Kątlowskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci ukochanej
Mamy

składają pielęgniarki Klinicznego Oddziału 
Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu



Podziękowania

Bardzo dzi´kuj´ Pracownikom Oddzia∏u Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego Nr 7 
w Katowicach za opiek´ i ratowanie mojego m´˝a, pomoc do ostatniej chwili, ˝yczliwoÊç i wyrozumia∏oÊç ca∏ego
personelu piel´gniarsko-lekarskiego. Bardzo dzi´kuj´ za profesjonalnà opiek´ w czasie trwania ca∏ej choroby
i w ostatnich chwilach jego ˝ycia.

Ewa Kurtyka wraz z rodzinà
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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

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

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

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

Terminy dyżurów: 03.11.2010 r. 17.11.2010 r. 01.12.2010 r. 15.12.2010 r.

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

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

natomiast członkowie Okręgowego Sądu w godzinach od 1300 do 1500.

Terminy dyżurów: 10.11.2010 r. 24.11.2010 r. 08.12.2010 r.




