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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Opieka nad dzieckiem nadpobudliwym, to coraz cz´Êciej  jeden z wa˝nych pro-

blemów zawodowych piel´gniarek. ZnajomoÊç przyczyn nadpobudliwoÊci psycho-
ruchowej, charakterystycznych cech, zachowaƒ dziecka, objawów w sferach rucho-
wej, poznawczej, emocjonalnej, form terapii oraz podstawowych zasad post´powa-
nia, u∏atwià nam opiek´ nad dzieckiem i dialog z rodzicami.

1 marca 2011 roku Dzieƒ Walki z Oty∏oÊcià  przypomina nam o wa˝nym 
problemie zdrowotnym. Nadwaga i oty∏oÊç stanowiàce powa˝ne zagro˝enie zdrowia,
coraz cz´Êciej dotykajà dzieci, m∏odych ludzi, osoby doros∏e i seniorów. Wskazanie
przez autork´ czynników sprzyjajàcych rozwojowi oty∏oÊci i zasad zdrowego od˝ywia-
nia, mo˝e nas wesprzeç w procesie realizacji prozdrowotnych inicjatyw edukacyjnych.

Prognozy demograficzne dla Polski po 2020 roku przewidujà gwa∏towne sta-
rzenie si´ ludnoÊci, a tym samym nowe wyzwanie, w tym zwiàzane mi´dzy inny-
mi z chorobà Alzheimera.

Co powinniÊmy wiedzieç o cz∏owieku z chorobà Alzheimera? Na jakie objawy
szczególnie powinnyÊmy ukierunkowywaç wnikliwà i pe∏nà troski obserwacj´? Jak
pomagaç pacjentowi i jak wspieraç opiekunów? To kilka pytaƒ, na które w zarysie
otrzymamy odpowiedê w tekÊcie autorki. Pog∏´bienie problematyki radzenia sobie
z demencjà, umo˝liwi nam samokszta∏cenie i dzielenie si´ doÊwiadczeniami.

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Rozczochrana wiosna
niebo
rozplot∏o warkocz ∏ez

toczà si´
per∏owe
szare
∏zawe

groszek zielony
na parasolach
wywianych od wiatru

uczesze je s∏oƒce
Z Tomiku wierszy Marii Bobak-Babicz „Rosoterapia”
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XX-lecie 1991-2011

Zbli˝ajàce si´ miesiàce bogate b´dà w spotkania, którym towarzyszyç b´dzie podejmowanie nowych
decyzji, ale i czas na refleksj´ i zabaw´. 
Tym cieszy si´ szcz´Êliwe ˝ycie cz∏owieka, ˝e godzi czas na prac´ i wypoczynek.

Rozpoczynamy od XXVI Okr´gowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, do udzia∏u
w którym zapraszamy wszystkich delegatów Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Katowicach. Nast´pny zjazd b´dzie ju˝ zjazdem wyborczym. Ze wzgl´du na wag´ podejmowa-

nych decyzji ju˝ od kilku miesi´cy trwajà przygotowania do ustalenia list piel´gniarek i po∏o˝nych, regionów wyborczych
i zorganizowania samych wyborów. To jest te˝ czas na przemyÊlenia: czy chc´ byç delegatem i dlaczego? Jakà odpowiedzial-
noÊç za sobà pociàga decyzja o kandydowaniu i jakie zadania?

A w mi´dzyczasie czekajà nas obchody Jubileuszu XX-lecia samorzàdu zawodowego. Jubileusz ten jest rocznicà godnà za-
pami´tania i odpowiedniego uczczenia. To moment, w którym mamy rzadkà okazj´ zwróciç uwag´ spo∏eczeƒstwa, mediów,
polityków na problemy naszych zawodów, ich plusy i minusy. To tak˝e moment – gdy mamy okazj´ do dobrej, zas∏u˝onej
zabawy.

Tegoroczny Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarek i Dzieƒ Po∏o˝nej b´dzie niezwyk∏y i trwajàcy kilka dni. Mamy dla Was
w prezencie uroczystà Gal´ Jubileuszowà, koncert ze sporà dawkà pozytywnej energii. Ka˝dy b´dzie móg∏ wybraç coÊ dla
siebie. 13 maja w Zabrzaƒskim Domu Muzyki i Taƒca, na przekór wszystkim przesàdom, odb´dzie si´ Jubileuszowa 
Gala z wr´czeniem odznaczeƒ zas∏u˝onym piel´gniarkom, piel´gniarzom i po∏o˝nym, a po niej wystàpi najbardziej 
energetyczny polski zespó∏: Zakopower!!!

Zakopiaƒskie korzenie, góralskie instrumentarium wzbogacone o wspó∏czesne klubowe aran˝acje, muzyka pe∏na energii
i màdre teksty ekspresyjnie zaÊpiewane przez charyzmatycznego Sebastiana Karpiela-Bu∏eck´ – to wszystko sk∏ada si´ na
koncert o randze wydarzenia muzycznego. Zakopower to zespó∏ za∏o˝ony przez skrzypka Sebastiana Karpiela-Bu∏eck´,
oprócz niego grup´ tworzà: Wojciech Topa, Bartek Kudasik, Józef Chyc-Scepon, Piotr Rychlec, Tomasz Krawczyk, Micha∏
Tràbski i ¸ukasz Moskal. Trzon zespo∏u stanowià muzycy grajàcy tradycyjnà, góralskà muzyk´, utalentowani, cenieni na
Podhalu, grajàcy razem od kilkunastu lat. Wygrywali g∏ówne nagrody na festiwalach folkloru w ˚ywcu, Nowym Targu
i Kazimierzu, wspó∏pracowali m.in. ze Zbigniewem Namys∏owskim, Vitoldem Rekiem, Wojciechem Waglewskim, Joachi-
mem Menclem, Zbigniewem Praisnerem, Annà Tretter. Uczestniczyli w sesjach nagraniowych p∏yt „Kayah i Bregoviç”,
„Kol´dy Pospieszalskich”. W 2005 roku ukaza∏a si´ ich pierwsza p∏yta „MusicHall”, jej producentem by∏ Mateusz Pospie-
szalski – dzi´ki niemu pojawi∏o si´ charakterystyczne brzmienie zespo∏u, korzenie góralskie wzbogacone w bardzo klubowe
aran˝acje. To najlepiej t∏umaczy nazw´ grupy – energia pochodzàca z Zakopanego. Najbardziej znana p∏yta „Na sie-
dem”, to efekt wspó∏pracy zespo∏u z doskona∏ymi tekÊciarzami (m.in. Kayah, Adam Nowak, Rafa∏ Bryndal) udane po∏à-
czenie góralskiego brzmienia z elektrycznymi skrzypcami Nigela Kennedy’ego oraz tekstami pe∏nymi poezji i emocji.
Zespó∏ ma na swoim koncie kilka wa˝nych nagród, m.in. Fryderyka w 2008 roku w kategorii etno/folk, g∏ównà nagrod´
jury 45. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Super Premier´ za utwór „Bóg wie gdzie”. Ich najwi´kszym
sukcesem sà jednak wspania∏e, dynamiczne koncerty – porywajàce jednoczeÊnie mi∏oÊników góralskiej muzyki i fanów
klubowych klimatów. „Galop”, „Na siedem”, „Zbuntowany anio∏” – to utwory, które nikogo nie pozostawià w stanie
oboj´tnoÊci, góralskie skrzypki sà gwarancjà sporej dawki pozytywnej energii – a tego w∏aÊnie nam potrzeba.

W dnu 15 maja w Katowicach w Archikatedrze Chrystusa Króla odb´dzie si´ uroczysta Jubileuszowa Msza Âw. z poÊwi´-
ceniem naszego sztandaru. Po niej w Katowicach zapraszamy na Festyn Rodzinny, podczas którego rozstrzygnie si´
konkurs plastyczny Moja Mama Piel´gniarka!!! Moja Mama Po∏o˝na!!! Ju˝ dziÊ zaproÊcie swoje pociechy do udzia∏u
w konkursie, czekajà cenne nagrody!!

Po po∏udniu tego dnia zapraszamy na uroczyste otwarcie naszego OÊrodka Kszta∏cenia w ¸aziskach Górnych.
Tu wspomnimy histori´ naszego samorzàdu, tu te˝ podejmiemy krok do przodu: przez nauk´ i doÊwiadczenie do przysz∏oÊci.

Szczegó∏owe informacje znajdziecie w biuletynie, na naszej stronie internetowej oraz u pe∏nomocnych przedstawicieli.
Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy!!!

Z pozdrowieniami

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

Nasz Samorząd… Nasz Jubileusz…
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XXVI Okr´gowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach 

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

Delegatów na XXVI Okr´gowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, który odb´dzie si´ w dniu 28 marca 2011 roku 

o godzinie 900 w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach, Plac Sejmu Âlàskiego 2.

Zgodnie z Regulaminem Okr´gowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych stanowiàcym Za∏àcznik Nr 1 do Uchwa∏y Nr 1/2009 XXIII

Okr´gowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przyj´cia Regulaminu Okr´gowego Zjazdu

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, obecnoÊç Delegatów na Zjazd jest obowiàzkowa. 

W przypadku niemo˝noÊci wzi´cia udzia∏u w Zjeêdzie, nale˝y powiadomiç Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach. 

Numer telefonu: 32 209 04 15 do 17, wew. 14. 

Prosimy o wczeÊniejsze przybycie, celem odebrania mandatu i podpisania listy obecnoÊci. Rejestracja Delegatów rozpoczyna si´ od godz. 800.

Z powa˝aniem 

Przewodniczàca 

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

dr Mariola Bartusek

Wybory delegatów

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
uprzejmie przypominamy, że V kadencja Delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dobiega końca.

Wzwiązku z powyższym, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach podjęła w dniu 2 lutego 2011 roku Uchwa-
łę nr 41/2011 w sprawie wyborów delegatów VI kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach, ustalając następujący harmonogram wyborów:

1) sporządzenie rejestru wyborców do dnia 28 lutego 2011 roku wg stanu na dzień 1stycznia 2011 roku,
2) ustalenie rejonów wyborczych do dnia 31 marca 2011 roku,
3) zwołanie zebrań wyborczych do dnia 10 maja 2011 roku,
4) głosowanie w rejonach wyborczych w dniu 25 maja 2011 roku.

Pielęgniarki i położne członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, mogą brać udział
w wyborach delegatów tylko w jednym rejonie wyborczym. 

Pielęgniarki i położne pracujące w kilku zakładach pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie), zobowiązane są do wybra-
nia jednego rejonu wyborczego, w którym będą brać udział w wyborach delegatów.

Pielęgniarki i położne:
1) prowadzące indywidualne praktyki pielęgniarek/położnych, indywidualne specjalistyczne praktyki pielę-

gniarek/położnych oraz grupowe praktyki pielęgniarek, położnych,
2) niepracujące emerytki, rencistki, przebywające na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym oraz zarejestro-

wane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy – wpisane na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, mogą brać udział w wyborach delegatów w jednym wskazanym przez siebie rejonie
wyborczym.

Spis wszystkich rejonów wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej, zgodnie z harmonogramem wyborów, po dniu 31 marca 2011 roku. 

Załącznikiem do uchwały nr 41/2011 w sprawie wyborów delegatów VI kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach jest Regulamin Działania Okręgowej Komisji Wyborczej, który określa zasady działania tejże Komisji.
Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Działania Okręgowej Komisji Wyborczej jest Regulamin Zebrania Wyborczego, 
który określa przebieg tego Zebrania.
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Zebrania Wyborczego są Zasady Działania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, 
które określają sposób działania komisji mandatowo-skrutacyjnej.
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▼

zmiany:
1) uchwała nr 59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ORPiP w Katowicach

Tekst ujednolicony

Uchwały Nr 41/2011

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 2 lutego 2011 roku

w sprawie wyborów delegatów VI kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

Na podstawie art. 21 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych w związku z § 9 ust. 2, 10 ust.
2 i 3, § 11 oraz § 12 ust. 1 Uchwały nr 10 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie regu-
laminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory delegatów VI kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
2. Wyboru delegatów dokonuje się w stosunku jeden delegat na 40 członków samorządu.

§ 2. Ustala się następujący harmonogram wyborów:
1) sporządzenie rejestru wyborców – do dnia 28 lutego 2011 r. wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r.,
2) ustalenie rejonów wyborczych – do dnia 31 marca 2011 r.,
3) zwołanie zebrań wyborczych  – do dnia 10 maja 2011 r.,
4) głosowanie w rejonach wyborczych  w dniu 25 maja 2011 r. 

§ 3. 1. Powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:

1) Bartusek Mariola

2) Baran Małgorzata

3) Brylak-Kozdraś Czesława

4) Brzezińska Maria

5) Cieślik Krystyna

6) Dyląg Teresa

7) Franek Grażyna

8) Grabowska Maria

9) Grelowska Anna

10) Kazus Jadwiga

11) Kostrzewa Piotr

12) Kuźnik Joanna

13) Molka Ewa

14) Morawska Grażyna

15) Ochocka Beata

16) Ozimek Alicja

17) Paliga Mariola

18) Sajewicz Grażyna

19) Szczudłowski Bartosz

20) Szolc Norbert

21) Wilczek Bożena

22) Wójs Henryk

23) Zasuń Jadwiga

24) Żychoń Teresa

2. Powołuje się następujących przedstawicieli Okręgowej Komisji Wyborczej:

1) Ahn Sabina

2) Bajwojuk Urszula

3) Bańczyk Aleksandra

4) Bara Elżbieta

5) Bil Maria

6) Blaton Maria

7) Borowska Grażyna

8) Buczak Wiesława

9) Burda Bernadeta

10) Burian Krystyna

11) Chmielewska Barbara

12) Cierpiał Iwona

13) Cieślik Aleksandra

14) Cofalik Gabriela

15) Czechowska-Tomala Kamila

16) Czernek Małgorzata

17) Czerwińska Małgorzata

18) Dajczak Helena

19) Dawid Ewa

20) Dichta Małgorzata

21) Domin Wiesława

22) Drabik Edyta

23) Drapa Ewelina

24) Drąg Grażyna

25) Drzazga Beata

26) Duda Olga

27) Dulowska Alicja

28) Dyduch Marta

29) Dyla Jolanta

30) Dyrbuś Bogusława

31) Dytko Violetta

32) Dziubek Małgorzata

33) Ellwart Katarzyna

34) Ferdyn Mariola

35) Fica Sylwia

36) Ficek Danuta

37) Frankowska Wiesława

38) Frączek Iwona

39) Frączek Jadwiga

40) Frużyńska Danuta

41) Fryc Joanna

42) Gałek Ewa

43) Gapys Bożena

44) Gąsior Gabriela

45) Gieroszka Anna

46) Głazik Anna

47) Godula Ewa

48) Groborz Edyta
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49) Gromkiewicz Joanna

50) Gwóźdź Halina

51) Hadryś Renata

52) Hoinca Irma

53) Hyra Joanna

54) Jabłonka Danuta

55) Jabłońska Gabriela

56) Janiszewska Agnieszka

57) Joneczko-Panek Barbara

58) Kałaczyńska Daniela

59) Karcz Elżbieta

60) Kaszuba Dorota

61) Konieczny Grażyna

62) Kopka Małgorzata

63) Koryciak Jolanta

64) Kowal Beata

65) Kruczek Gabriela

66) Kryjak Sylwia

67) Krzyżak Renata

68) Kulawik Lidia

69) Kupisz Justyna

70) Kusz Elżbieta

71) Kwapień Teresa

72) Kwaśnica Beata

73) Lentner Maria

74) Lubczyk Natasza

75) Lukanek Justyna

76) Łuckoś Małgorzata

77) Machura Justyna

78) Malczak Irena

79) Mamla Jolanta

80) Marek Teresa

81) Markiewicz Maria

82) Merda Danuta

83) Miczek Jolanta

84) Misiak Mariola

85) Mrzygłód Bogumiła

86) Musielok-Weis Ewa

87) Noga Beata

88) Olszańska Teresa

89) Olszewska Barbara

90) Orendorz Ewa

91) Oroń Jolanta

92) Osiadły Bogumiła

93) Fyda Izabela

94) Pauli Maria

95) Pawelec Irena

96) Pieczka Violetta

97) Piórkowska Marta

98) Pirańska Aneta

99) Płoskonka Izabela

100) Pniewska Barbara

101) Podosek Alicja

102) Podsiadło Beata

103) Połedniok Barbara

104) Popów Beata

105) Pośpiech Monika

106) Pragnący Joanna

107) Raczak Barbara

108) Rakoczy Krystyna

109) Rarata Iwona

110) Rejchert-Kuśmierkiewicz Ewa

111) Rotkegel Teresa

112) Rudka Dorota

113) Rudol Bogumiła

114) Rydlewicz-Szczygielska Danuta

115) Sachogłuchowicz Barbara

116) Sadzik Anna

117) Sałata Jolanta

118) Schier Mariola

119) Sepioł Ewa

120) Sępska Aleksandra

121) Siciarz Bogusława

122) Sidełko Edyta

123) Siedlecka Magdalena

124) Sikora Gabriela

125) Sitko Marzena

126) Siwy Sonia

127) Skolik Sabina

128) Skupień Beata

129) Smolarek Gabriela

130) Sobota Grażyna

131) Sobura Urszula

132) Stącel Agata

133) Surowiec Katarzyna

134) Szafron Jolanta

135) Szala Bożena

136) Szewczak Janina

137) Szlezinger Urszula

138) Szmyra Maria

139) Lipska Barbara

140) Szołtysek Barbara

141) Sztorc Marzena

142) Szukała Teresa

143) Szulc Ewa

144) Szymanowska Aurelia

145) Szymocha-Drożdż Grażyna

146) Śmiałek Mieczysława

147) Świerczyna Danuta

148) Tomczak Ewa

149) Traczyk Ilona

150) Urbańczyk Marta

151) Urbańska-Grzegorzek Maria

152) Wajda Mariola

153) Walento Ilona

154) Wieczorek Grażyna

155) Witoszek Urszula

156) Włodarczyk Irena

157) Wojciech Mariola

158) Wojtylak Anna

159) Wolska Małgorzata

160) Zalewska Izabela

161) Zalewska Teresa

162) Zdrada Izabela

163) Zygmuntowicz Iwona

164) Żak Katarzyna

165) Żalińska Maria

166) Żylak Urszula

§ 4. Uchwala się Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Przewodnicząca
(-) (-)

Bartosz Szczudłowski Mariola Bartusek

▼
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Załącznik 
do uchwały nr 41/2011

ORPiP w Katowicach
w sprawie wyborów delegatów VI kadencji 

na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej

§ 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach. Na posiedzeniu tym, w głosowaniu jawnym, dokonuje się wyboru Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej: Przewodni-
czącego Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

§ 2. 1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wyznaczo-
ny przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

§ 3. 1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy członków komisji.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Do protokołu załącza się listę obecności członków Komisji.

§ 4. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestry wyborców oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego obejmujące
wszystkie osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane: imię i nazwisko pielęgniarki/położnej oraz numer prawa wykonywania zawodu.
3. Rejestry wyborców są jawne i wgląd do nich możliwy jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz
u przedstawiciela Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibach zakładów, w których przeprowadzane będą zebrania wyborcze, naj-
później 30 dni przed terminem zebrania wyborczego.
4. Pielęgniarka/położna pracująca w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład więcej niż jednego rejonu wyborczego,
wskazuje ten rejon wyborczy, w których zamierza uczestniczyć w wyborach. 
5. Pielęgniarka/położna niepracująca, emerytka lub rencistka, może uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejo-
nie wyborczym. Wniosek, o którym mowa w zd. 1, powinien zostać wniesiony do Okręgowej Komisji wyborczej nie później niż 14
dni przed terminem zebrania wyborczego.
6. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia z listy członków OIPiP w Katowicach, a nie bra-
ły udziału w wyborach, otrzymują zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącą ORPiP w Katowicach poświadczające ten fakt.
7. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane na listę członków OIPiP w Katowicach, o ile przedsta-
wią zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6 wydane przez Izbę, do której poprzednio dana osoba przynależała.

§ 5. 1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na piśmie w terminie nie później niż 14 dni przed terminem wybo-
rów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są przez Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od da-
ty wpłynięcia wniosku. Od decyzji Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej przysługuje odwołanie do Okręgowej Komisji Wybor-
czej. Decyzja Komisji Wyborczej jest decyzją ostateczną.
3. O podjętych decyzjach w sprawie złożonych reklamacji powiadamia się na piśmie osoby wnoszące reklamacje, niezwłocznie po
zakończeniu prac Okręgowej Komisji Wyborczej lub jej Prezydium.
4. Okręgowa Komisja Wyborcza i jej Prezydium nie rozpatruje reklamacji niepodpisanych lub opatrzonych nieczytelnym podpisem.

§ 6. 1. Zebrania rejonu wyborczego zwołuje Okręgowa Komisja Wyborcza. 
2. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się poprzez:

1) wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu, w którym odbędzie się zebranie wyborcze oraz w zakła-
dach wchodzących w skład rejonu wyborczego,

2) publikację na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – www.izbapiel.katowice.pl
w terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.

3. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym wskazuje się dzień, godzinę oraz miejsce zebrania, a także planowany porządek. Wzór
zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin Zebrania Wyborczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. 1. W dużych rejonach wyborczych zebrania wyborcze, obejmujące czynności związane ze zgłoszeniem kandydatów na dele-
gatów, Okręgowa Komisja Wyborcza może zwołać w komórkach organizacyjnych rejonu wyborczego.
2. Na zebraniach wyborczych w komórkach organizacyjnych wybiera się członków komisji mandatowo-skrutacyjnej rejonu wyborczego.

▼
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3. Do zebrań wyborczych w komórkach organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zebrania wyborczego.
4. Na zebraniach wyborczych w komórkach organizacyjnych nie przeprowadza się głosowania.

§ 8. 1. Do ważności wyborów w rejonie wyborczym wymagane są: obecność w czasie głosowania, co najmniej połowy uprawnio-
nych do głosowania oraz zgłoszenie większej liczby kandydatów aniżeli mandatów do obsadzenia w rejonie wyborczym, z zastrze-
żeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy w głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa uprawnionych do głosowania lub zgłoszono tą samą lub mniej-
szą liczbę kandydatów aniżeli mandatów do obsadzenia Okręgowa Komisja Wyborcza zarządza ponowne głosowanie zawiadamia-
jąc o jego terminie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W drugim głosowaniu wybory są ważne bez względu na liczbę osób
biorących udział w głosowaniu i liczbę zgłoszonych kandydatów.

§ 9. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza listę delega-
tów na Okręgowy Zjazd, którą przekazuje Okręgowej Radzie.
2. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do Okręgowej Komisji Wyborczej w ter-
minie nie później niż 14 dni od dnia głosowania.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym
i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.
4. W przypadku odrzucenia skargi przez Okręgową Komisję Wyborczą, wnoszącemu przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały odrzucającej skargę. Uchwała Okręgowej Rady w przedmiocie rozpoznania odwo-
łania jest ostateczna.

§ 10. 1. Dokumentację z wyborów należy zabezpieczyć przed ich utratą wskutek wystąpienia zdarzeń losowych.
2. Dokumentacja wyborów przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zgodnie z kate-
gorią archiwalną BE-5 od daty zakończenia wyborów.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Działania 

Okręgowej Komisji Wyborczej

Regulamin Zebrania Wyborczego

§ 1. 1. W zebraniu wyborczym biorą udział pielęgniarki i położne wpisane na listę uprawnionych do głosowania w tym rejonie wyborczym.
2. Uczestnicy zebrania potwierdzają swoją obecność podpisem w liście obecności.

§ 2. 1. Zebranie wyborcze otwiera członek lub przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej i prowadzi je do momentu wyboru
Przewodniczącego zebrania wyborczego. Po wyborze przewodniczącego, członek lub przedstawiciel Okręgowej Komisji Wybor-
czej sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem zebrania i pełni funkcję doradcy.
2. Wyboru prezydium zebrania: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, protokolantów, sekretarzy oraz komisji dokonuje się
w głosowaniu jawnym.

§ 3. Przewodniczący zebrania przy pomocy pozostałych członków prezydium zebrania:
1) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu zebrania oraz porządku w sali, w której odbywa się zebranie,
2) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

§ 4. 1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru przewodniczącego i prezydium uczestnicy zebrania dokonują wyboru komisji manda-
towo-skrutacyjnej, która przeprowadza i nadzoruje głosowanie. Zasady działania komisji mandatowo-skrutacyjnej stanowią załącz-
nik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

§ 5. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pielęgniarkom i położnym członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach, umieszczonym w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje pielęgniarkom i położnym posiadającym czynne prawo wyborcze z wyłączeniem osób wpi-
sanych do rejestru ukaranych, którym wymierzono karę nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo zakaz pełnienia
funkcji kierowniczej. 

§ 6. 1. Kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zgłasza się podczas zebrania wyborczego ustnie
lub pisemnie. 
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2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 
1) imię i nazwisko zgłaszającego przy zgłoszeniu pisemnym także podpis, 
2) imię i nazwisko oraz zawód kandydata, 
3) miejsce pracy kandydata. 

3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek samorządu uczestniczący w zebraniu wyborczym. Można zgłaszać nieograniczo-
ną liczbę kandydatów.
4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie to może być złożone na
piśmie.
5. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego mo-
gą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
6. Liczba kandydatów musi być większa niż liczba mandatów w rejonie wyborczym.
7. Można zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów. 

§ 7. 1. Przewodniczący zebrania udziela głosu, poza porządkiem zebrania, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) zamknięcie dyskusji,
2) ograniczenie czasu przemówień,
3) ponowne przeliczenie głosów,
4) zamknięcie listy kandydatów.

3. Uczestnicy zebrania rozstrzygają o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wnio-
sku – w głosowaniu jawnym.

§ 8. 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami wniosków, stanowisk itp. zgłoszonymi podczas zebrania, przewodniczący zebrania
zarządza głosowanie.
2. Przewodniczący zebrania ustala porządek głosowania nad projektami wniosków, stanowisk, postulatów itp.
3. Głosowanie nad projektami, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie.

§ 9. 1. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku zebrania przewodniczący zebrania ogłasza jego przerwanie do dnia głoso-
wania. 
2. Głosowanie mające na celu wybór delegatów na Okręgowy Zjazd przeprowadza się w jednym terminie wspólnym dla wszystkich
rejonów wyborczych.

§ 10. 1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów. 
2. Kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w alfabetycznej kolejności nazwisk.
3. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” po lewej stronie imienia i nazwiska kandydata, na którego głosujący odda-
je swój głos.
4. Głos jest ważny, w przypadku gdy liczba wskazanych kandydatów nie jest większa niż liczba mandatów do objęcia w danym re-
jonie wyborczym. 
5. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest większa od liczby mandatów do objęcia w danym rejonie wyborczym lub
gdy karta do głosowania została przekreślona w całości.

§ 11. 1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonym punkcie wyborczym podanym w treści zawiadomienia. Czas trwania głoso-
wania nie może być dłuższy niż jedna doba. 
2. Głosować można tylko osobiście. 
3. Oddanie głosu należy odnotować na liście uprawnionych do głosowania. 

§ 12. 1. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu zebrania.
2. Protokół z zebrania obejmuje zapis przebiegu zebrania, a także w załącznikach: pełne teksty zgłoszonych wniosków, a także
protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej, wykaz wybranych delegatów wraz z ich numerem zaświadczenia o prawie wykonywa-
nia zawody, adresem zamieszkania i miejscem pracy oraz innych dokumentów dotyczących zebrania wyborczego. Wzór protoko-
łu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie prezydium zebrania.

§ 13. 1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:
1) zawiadomienie o zebraniu wyborczym,
2) protokół z przebiegu zebrania wyborczego,
3) listy obecności,

▼
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4) lista wybranych delegatów, wzór listy wybranych delegatów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
5) protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej,
6) zabezpieczone głosy.

2. Przewodniczący zebrania odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni do Okrę-
gowej Komisji Wyborczej. 
3. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 udostępniana jest do wglądu członkom zebrania wyborczego z da-
nego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w Katowicach w terminie 14 dni od daty ich otrzymania od Przewodniczącego zebrania.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Zebrania Wyborczego

Zasady działania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

§ 1. Komisja mandatowo-skrutacyjna rozpoczyna swoją działalność po wyborze w głosowaniu jawnym na zebraniu rejonu wyborcze-
go.
§ 2. Komisja mandatowo-skrutacyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1) przewodniczącego, 
2) zastępcę przewodniczącego, 
3) sekretarza.

§ 3. Pierwsze zebranie komisji zwołuje przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:

1) informowanie o zasadach zgłaszania kandydatów oraz o zasadach i sposobie głosowania,
2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd podczas zebrania wyborczego,
3) sporządzenie listy kandydatów zawierającej imię i nazwisko oraz zawód kandydata (oddzielnie dla pielęgniarek i położnych)

i opublikowanie jej w sposób przyjęty na zebraniu wyborczym,
4) przygotowanie kart do głosowania (opatrzonych pieczęcią zakładu, w którym przeprowadzane jest zebranie wyborcze) w kolejno-

ści alfabetycznej oddzielnie dla pielęgniarek i położnych wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad,
5) nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania w rejonie wyborczym,
6) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów,
7) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych delegatów na Okręgowy

Zjazd,
8) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.

§ 5. Ustala się następujące zasady pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej przy obliczaniu wyników głosowania:
1) pracą komisji mandatowo-skrutacyjnej kieruje jej przewodniczący,
2) karty niewydane do głosowania w związku z nieobecnością osób, przelicza się i sprawdza, czy ich ilość odpowiada liczbie

osób, które nie wzięły udziału w głosowaniu,
3) przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów należy w pierwszej kolejności 

a) policzyć ilość oddanych głosów,
b) policzyć i zabezpieczyć głosy nieważne,

4) prace związane z realizacją pkt. 2 i 3 wykonywane są przez komisję mandatowo-skrutacyjną w pełnym składzie,
5) liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów może odbywać się poprzez rozdzielenie zadań, ale wyniki powinny

być wyrywkowo weryfikowane przez przewodniczącego,
6) karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją z liczenia głosów, którą podpisują osoby biorące udział w liczeniu, zabez-

piecza się np. w zaklejonej kopercie. Na miejscu zaklejonym podpis składa przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej. 
§ 6. 1. Komisja mandatowo-skrutacyjna ze swojej działalności sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów (karta do głosowania),
2) liczbę uprawnionych do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów,
4) liczbę oddanych głosów ważnych,
5) liczbę oddanych głosów nieważnych,
6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów,
7) listę wybranych delegatów,
8) podpisy wszystkich członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

2. Wzór protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. 
§ 7. 1. Protokół, o którym mowa w § 6 wraz z protokołami z zebrań wyborczych i listę wybranych delegatów komisja przesyła do
Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od dnia wyborów.
2. Karty z oddanymi głosami stanowią załącznik do protokółu komisji mandatowo-skrutacyjnej.
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21 stycznia

25 stycznia

31 stycznia

1 lutego
2 lutego
8-9 lutego

11 lutego

15 lutego

16 lutego

17 lutego
17 lutego
17 lutego

17 lutego

18 lutego

3 marca
3 marca
8 marca
8 marca
9 marca
17 marca
22 marca
23 marca
28 marca
31 marca

Odbyło się spotkanie z kierownikami kursów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych organizowane przez OIPiP w Katowicach.
W Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się spotkanie ze Starostą powiatu pszczyńskiego związane
z sytuacją pielęgniarek po wydzierżawieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Pszczynie.
W spotkaniu udział wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski oraz przedstawiciele OZZPiP Regionu Śląskiego.
Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPSK 1 SUM im. prof. S. Szyszko, w którym udział wziął Sekre-
tarz Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 24 uchwały.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w rozpoczęciu kursu w Książnicach  Pielęgniarstwo
Rodzinne.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.
W Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się kolejne spotkanie ze Starostą powiatu pszczyńskiego
oraz z Centrum Dializa w Sosnowcu związane z sytuacją pielęgniarek po wydzierżawieniu Zespołu Opieki
Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Pszczynie. W spotkaniu udział wzięli Przewodnicząca Mariola Bartu-
sek, Sekretarz Bartosz Szczudłowski oraz przedstawiciele OZZPiP Regionu Śląskiego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. lecznictwa stacjonarnego NRPiP w Warszawie, w którym uczestniczyła
Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu z pielęgniarkami w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Powiatowym S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.

Kalendarium planowanych wydarzeń na marzec 2011 r.

Kalendarium 20.01.2011 r. – 19.02.2011 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 2 lutego 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

ORPiP w Katowicach w dniu 15 grud-
nia 2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 13 stycznia 2011 roku,

• 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 li-
sty członków OIPiP w Katowicach,

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

• anulowania wpisu adnotacji urzędo-
wej o zaprzestaniu wykonywania za-
wodu pielęgniarki na czas nieokreślo-
ny,

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

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

• wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarek i położnych,

• wytypowania przedstawicieli do skła-
dów komisji konkursowych na stano-
wiska kierownicze w zakładach opie-
ki zdrowotnej,

• powołania pełnomocnych przedsta-
wicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

• rozszerzenia pełnomocnictwa pełno-
mocnym przedstawicielom Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach,

• składu Zespołu ds. ochrony zdrowia
pielęgniarek i położnych,

▼
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▼

Przeczyt@j 

w internecie

• Pismo Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie przekazania stanowiska dotyczącego uznania kie-

runku Pielęgniarstwo za kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

…więcej www.izbapiel.org.pl 2011-02-22 08:28:49

• Korespondencja w sprawie interpretacji dotyczących prawa pielęgniarek wykonujących pracę w jednostkach systemu państwo-

wego ratownictwa medycznego do dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy 

…więcej www.izbapiel.org.pl 2011-02-17 14:12:41

• Pismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do Pana Pawła Lisickiego Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej w sprawie 

tekstu pt. „Siostry zamierzają się uczyć” …więcej www.izbapiel.org.pl 2011-02-07 15:25:37

• Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej dla świadczeń pielęgniarki szkolnej 

…więcej www.izbapiel.org.pl 2011-02-03 13:39:19

• zwołania XXVI Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• badania bilansu Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach
za rok 2010,

• spłaty zaległych składek członkow-
skich,

• Balu Karnawałowego Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• wyborów delegatów VI kadencji na

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 23 lutego 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

ORPiP w Katowicach w dniu 2 lutego
2011 roku,

• wymiany prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki,

• wpisu do rejestru 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,

• wymiany prawa wykonywania zawodu
położnej,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu położnej

na czas nieokreślony, 
• wpisu do rejestru indywidualnych prak-

tyk pielęgniarek i położnych,
• wytypowania przedstawicieli do skła-

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

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

• odwołania pełnomocnego przedstawi-
ciela Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

• powołania pełnomocnego przedstawi-
ciela Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

• powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa
chirurgicznego, 

• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa
operacyjnego,

• składu Zespołu ds. ochrony zdrowia
pielęgniarek i położnych,

• zmiany uchwały nr 41/2011 dotyczą-
cej wyborów delegatów VI kadencji na
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

• wprowadzenia w biurze Okręgowej Izby

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
systemu zarządzania jakością zgodnie
z Normą PN-EN ISO 9001:2009,

• „Regulaminu Organizacyjnego Biura
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach”,

• Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji
w sprawie zasad klasyfikowania oraz
trybu postępowania przy przekazywa-
niu dokumentacji archiwalnej,

• „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji za-
rządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych
osobowych w Okręgowej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach”,

• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• zorganizowania III Regionalnej Konfe-

rencji „Zakażenia Szpitalne – działajmy
razem”,

• wydania tomiku wierszy dla dzieci Pani
Bronisławy Sibigi pt.: „Dwie myszy”.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Aktualności i informacje

Informacja Pani Grażyny Kruk-Kupiec Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie 
przygotowywania mieszanek żywieniowych w pracowni żywienia pozajelitowego oraz szpitalnej aptece

Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa 
dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec

Szanowna Pani
Elżbieta Buczkowska
Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych

Żywienie pozajelitowe stanowi bardzo
istotny element terapii chorego czło-

wieka, a preparaty przygotowane do ży-
wienia pozajelitowego są szczególnie po-
datne na rozwój drobnoustrojów.
Przygotowanie mieszanek żywieniowych
musi odbywać się w warunkach aseptycz-
nych w specjalnych regularnie dezynfeko-
wanych pomieszczeniach z lożą z nawie-
wem laminarnym jałowego powietrza.
Przygotowanie mieszanek w pracowni
żywienia pozajelitowego, szpitalnej ap-

tece jest jedyną legalną i bezpieczną
formą.
W sytuacji wystąpienia wątpliwości powi-
nien zostać poinformowany nadzór far-
maceutyczny.

Z poważaniem
Grażyna Kruk-Kupiec

Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa

www.izbapiel.org.pl

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w sprawie
przygotowywania przez pielęgniarki w oddziale szpitalnym mieszanin do żywienia pozajelitowego

Zgodnie ze Standardami Żywienia Po-
zajelitowego i Żywienia Dojelitowego

mieszanina odżywcza do żywienia poza-
jelitowego może być w całości przygoto-
wywana lub częściowo przygotowywana
przez przemysł i uzupełniana w szpitalu
w oparciu o określony program przygoto-
wania mieszaniny. 

W sytuacji optymalnej mieszanina powin-
na być przygotowywana w Pracowni Ży-
wieniowej Apteki Szpitalnej, gdyż z uwagi

na sposób sporządzania mieszanin do
żywienia pozajelitowego (mieszanie jało-
wych składników bez sterylizacji produk-
tu końcowego), pomieszczenia muszą
odpowiadać standardom pomieszczeń
przeznaczonych do pracy aseptycznej. 

W skład zespołu pomieszczeń przezna-
czonych do sporządzania mieszanin, któ-
ry powinien stanowić zamknięty kom-
pleks, odizolowany od reszty apteki,
wchodzą m. in. boks septyczny, śluzy

osobowe tzw. personalne (II i III), śluzy
materiałowe (A i B), magazyn produktów
leczniczych i wyrobów medycznych, ma-
gazyn gotowego produktu, pomieszcze-
nie administracyjne, itd. 

W związku z powyższym przygotowywa-
nie przez pielęgniarki w oddziale szpital-
nym mieszanin do żywienia pozajelitowe-
go jest niezgodne z ww. standardami.

www.izbapiel.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje organizację następujących kursów:
1. Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej - kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla pielęgniarek - minimum 1 rok

stażu pracy w zawodzie
2. Sztuka Kształtowania Prawidłowego Procesu Komunikacji Interpersonalnej – kurs dokształcający

przeznaczony dla pielęgniarek i położnych – minimum 3 miesiące stażu pracy w zawodzie
3. Profilaktyka Zakażeń Szpitalnych – kurs dokształcający przeznaczony dla pielęgniarek i położnych –

minimum 3 miesiące stażu pracy w zawodzie
4. Profilaktyka Zakażen - kurs dokształcający przeznaczony dla pielęgniarek i położnych - minimum 3

miesiące stażu pracy w zawodzie

Warunki udziału w kursie:
• posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w zależności od rodzaju szkolenia
• odpowiedni staż pracy w zawodzie w zależności od rodzaju kursu – adnotacja przy kursie
• regularne odprowadzanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach
• prawo wykonywania zawodu

Czas trwania kursu 
• kurs kwalifikacyjny od 3-6 miesięcy
• kursy dokształcające 3-4 dni

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na kurs –
dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl – (kształcenia podyplomowe) pliki do pobrania i przesłanie na
adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16 wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.



Konkursy

14 Nasze Sprawy ● M a r z e c 2 0 11

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Luty 2011
Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I Reumatologicznego Szpitala: Irena Jurczok
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego Oddziału II Rehabilitacyjnego: Sabina Kutryba
Pielęgniarka Oddziałowa Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dorosłych: Irena Czembor

SP Szpital Miejski w Sosnowcu 
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: Beata Noga
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego III (przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu): Halina Narwojsz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego: Agnieszka Franczak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrii: Maria Kuca-Mulak 

SP ZOZ Szpital Nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego: Maria Rachel

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VIII a Psychiatrycznego Ogólnego: Lucyna Szombara
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VII a Psychiatrycznego sądowego o podstawowym zabezpieczeniu: Iwona Widera

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

Sprostowanie 
W Biuletynie NR 2 (208) luty 2011 wkrad∏ si´ b∏àd w tekÊcie XX-lecie samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych. I Wojewódzki Zjazd Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach odby∏ si´ 24 wrzeÊnia 1991 roku. Przepraszamy za pomy∏k´.

Uczestniczki kursu kwalifikacyjnego „Piel´gniarstwo onkologiczne”, które trwa∏o w okresie od 11.09.2010 r. do

28.01.2011 r. w Katowicach, sk∏adajà serdeczne podzi´kowania dla kierowników kursu mgr Ewy Mazur oraz

mgr Lucyny ˚aliƒskiej. Dzi´kujemy za zaanga˝owanie oraz mi∏à atmosfer´ wÊród uczestniczek w czasie trwa-

nia kursu. Pragniemy podzi´kowaç równie˝ opiekunom na sta˝ach w poszczególnych placówkach.

Serdeczne podzi´kowanie Dyrekcji i Wspó∏pracownikom ZOZ MSWiA w Katowicach za wyrazy wspó∏czucia,

kwiaty i pomoc z powodu nag∏ej Êmierci mojego m´˝a 

sk∏ada po∏o˝na Êrodowiskowa Bogus∏awa Michalska z synami

Pragn´ bardzo serdecznie podzi´kowaç personelowi Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego im. Âw. Barbary w Sosnowcu za cudownà opiek´ podczas hospitalizacji. Podzi´kowania sk∏adam

na r´ce Ordynatora Oddzia∏u Szanownego Pana dr. hab. n. med. Zbigniewa Lorenca, oraz lekarzy oddzia∏u.

Szczególnie dzi´kuj´ dr. K. J´droszowi i dr. M. Kasperczykowi.

Piel´gniarkom dzi´kuj´ za ˝yczliwoÊç, uÊmiech, pomoc i empati´. Gratuluj´ kompetencji i umiej´tnoÊci.

Z wyrazami szacunku 

Katarzyna Leszczyƒska

Podziękowania





Zaproszenie!!!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach od 1 stycznia 2010 roku realizuje projekt
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zakładach 
opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego” finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Samorząd pielęgniarek i położnych powołany do reprezentacji zawodowych, społecznych 
i gospodarczych interesów swoich członków dba nie tylko o stałe podnoszenia poziomu ich 
wiedzy i wysokie kwalifikacje pracowników zakładów opieki zdrowotnej, lecz także przyczynia się
do ciągłego wzrostu profesjonalizmu oferowanych usług medycznych.

Dbając o kształtowanie nawyku uczenia się przez całe życie, Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach zaprasza do skorzystania z bezpłatnych kursów obejmujących:
● wykonanie i interpretację zapisu EKG
● resuscytację krążeniowo-oddechową
● szczepienia ochronne
● szczepienia ochronne noworodków.

Kursy w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa
śląskiego” to doskonałe połączenie treści teoretycznych i wiedzy praktycznej. 
Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe dla 2350 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 
pracujących w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego.
Projekt realizowany jest jednocześnie w kilkunastu miastach województwa śląskiego, tak aby 
ułatwić możliwość skorzystania z kursu możliwie największej liczbie pielęgniarek i położnych.
Poprzez stworzenie bezpłatnej i dostępnej dla pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych oferty
szkoleniowej dostosowanej do aktualnych potrzeb służby zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach wspomaga zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia spełniając wymogi
gwarantujące zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach specjalistycznych dla pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu:
www.projekt.izbapiel.katowice.pl lub bezpośredniego kontaktu z Biurem Projektu w siedzi-
bie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, przy ul. Francuskiej 16.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32 350 17 58 bądź
drogą poczty elektronicznej: projekt@izbapiel.katowice.pl

Już dziś dowiedz się, jak skorzystać z oferowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach wsparcia – zgłoś się do nas – podnieś swoje kwalifikacje.

Nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie!
Udział w projekcie jest bezpłatny.



20 lat trzymamy si´
razem…



20 lat jesteÊmy razem!!!
Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

Piel´gniarki, Piel´gniarze i Po∏o˝ne!!!

W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
serdecznie zapraszam 
w dniu 13 maja 2011

na organizowanà w Domu Muzyki i Taƒca w Zabrzu
uroczystà Gal´ zwiàzanà z przypadajàcymi w tym roku 

obchodami XX-lecia samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych

Aby uczciç Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarek 
oraz Dzieƒ Po∏o˝nej 

po Gali zapraszamy na koncert zespo∏u Zakopower



Ten rok b´dzie dla piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych
czasem akcentowania swojej roli i miejsca w spo∏eczeƒstwie. 

W ciàgu minionych dwudziestu lat dzia∏alnoÊci samorzàdu zawodowego
zmienia∏ si´ nasz obraz i wizerunek. 

Dzisiejsze piel´gniarki, piel´gniarze i po∏o˝ne to ludzie aktywni, 
Êwietnie wykszta∏ceni, nastawieni na podnoszenie kwalifikacji, 

otwarci na zmiany, elastyczni i twórczy. 

Poka˝my to Êwiatu, poka˝my te˝, ˝e potrzeby innych nie sà nam oboj´tne. 
Serdecznie zapraszamy!!!

Dr Mariola Bartusek

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

Szczegó∏owe informacje zamieszczone zostanà na stronie OIPiP w Katowicach
www.izbapiel.katowice.pl w okienku XX-lecie Samorzàdu Zawodowego

Aby wzbogaciç nasze dzia∏ania i aby zaistnieç wÊród innych – pragniemy
by wraz z naszym Êwi´towaniem pomóc najmniejszym i najs∏abszym 

dzieciom w naszym regionie, dzieciom obj´tym domowà opiekà paliatywnà.
B´dziemy mogli im pomóc poprzez nabycie cegie∏ki w kwocie 20,00 z∏, 

która b´dzie dost´pna w dniu koncertu.

Udzia∏ w obchodach jest bezp∏atny 
dla piel´gniarek/piel´gniarzy i po∏o˝nych, cz∏onków OIPiP w Katowicach,
którzy przeÊlà kart´ zg∏oszenia uczestnictwa do dnia 15 kwietnia 2011 r.

mailem na adres: xx-lecie@izbapiel.katowice.pl

Ze wzgl´dów organizacyjnych zg∏oszenia przyjmowane b´dà tylko pocztà
elektronicznà!

Po przes∏aniu karty zg∏oszenia zostanie wys∏ana zwrotna informacja
o zakwalifikowaniu si´, która po wydrukowaniu stanowiç b´dzie bilet

wst´pu konieczny do okazania przy wejÊciu na uroczystoÊci.



Program obchodów 

XX-lecia Samorzàdu Zawodowego

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

19.04.2011 

1500 spotkanie OIPiP w Katowicach, Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Katowicach, Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej 

oraz Komisji Rewizyjnej OiPIP w Katowicach

13.05.2011

1600 uroczysta gala z okazji XX-lecia Samorzàdu Zawodowego 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych z wr´czeniem odznaczeƒ i wyró˝nieƒ 

dla zas∏u˝onych piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych 
OIPiP w Katowicach

Koncert zespo∏u Zakopower dla piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych
z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarek i Dnia Po∏o˝nej

15.05.2011 

1200 uroczysta Msza Êw. w Archikatedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach z poÊwi´ceniem sztandaru OIPiP w Katowicach

1400-2100 festyn rodzinny w ogrodach biskupich – konkurs 
„Moja mama piel´gniarka, moja mama po∏o˝na” 

– zespó∏ ds. Piel´gniarek szkolnych 
oraz zespó∏ ds. Promocji zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej

1600 uroczyste otwarcie OÊrodka Kszta∏cenia OIPiP w Katowicach 

7-8.06.2011 

Mi´dzynarodowa Konferencja Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
„Partnerstwo kluczem do przysz∏oÊci”



Rekrutacja
Dla przeprowadzenia sprawnej rekrutacji na kursy organizowane w ramach projektu przedstawiamy etapy kwalifikowania:

Etap I
Do osób, które dotychczas złożyły wnioski zgłoszeniowe na kurs wysyłamy pismo z informacją o przystąpieniu OIPiP 
do realizacji projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zakładach 
opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego”, w ramach którego są realizowane kursy specjalistyczne oraz 
wysyłamy ankietę rekrutacyjną z prośbą o wypełnienie i odesłanie w danym terminie celem przeprowadzenia rekrutacji.

Etap II
Na podstawie odesłanych ankiet przeprowadzamy rekrutację – wysyłamy pismo z informacją o terminie i miejscu zakwa-
lifikowania się na dany kurs z prośbą o odesłanie następujących dokumentów:
● potwierdzenia udziału w szkoleniu („Potwierdzam udział w kursie…”),
● kserokopii prawa wykonywania zawodu,
● kserokopii dowodu osobistego,
● zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej 

www.projekt.izbapiel.katowice.pl
● oświadczenia o przetwarzaniu danych,
● oświadczenia o spełnieniu wymogów,
● wniosku o wydanie biletu lub oświadczenia, że dana osoba nie będzie korzystała z biletu.
Na tym etapie prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, którą każda osoba zakwalifikowana zobowiązana będzie 
podpisać w dniu rozpoczęcia kursu.

Etap III
Potwierdzenia wraz z dokumentacją należy dostarczyć do biura projektu w wyznaczonym terminie. W pierwszym dniu
szkolenia uczestnicy otrzymują do wypełnienia i podpisania umowę uczestnictwa w projekcie oraz ankietę PEFS.

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego: Wykonanie i Interpretacja Zapisu Elektrokardiograficznego w roku 2011
Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień Październik Listopad

7-18.03.2011 4-15.04.2011 9-20.05.2011 6-17.06.2011 12-23.09.2011 3-14.10.2011 14-25.11.2011
Tarnowskie Góry Jastrzębie Zdrój Tarnowskie Góry Katowice Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój Tarnowskie Góry

7-18.03.2011 4-15.04.2011 9-20.05.2011 6-17.06.2011 12-23.09.2011 10-21.10.2011
Zabrze Katowice Tychy Zabrze Dąbrowa Górnicza Katowice

14-25.03.2011 16-27.05.2011 12-23.09.2011
Dąbrowa Górnicza Katowice Tychy

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa w roku 2011
Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień Październik Listopad

11-21.03.2011 1-11.04.2011 9-19.05.2011 10-20.06.2011 5-15.09.2011 7-17.10.2011 18-28.11.2011
Katowice Katowice Zabrze Katowice Rybnik Katowice Katowice

7-17.03.2011 4-15.04.2011 13-23.05.2011 9-19.09.2011 17-27.10.2011
Rybnik Zabrze Katowice Katowice Zabrze

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego: Szczepienia Ochronne w roku 2011
Marzec Kwiecień Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad

14-25.03.2011 4-15.04.2011 2-15.06.2011 4-15.07.2011 1-12.08.2011 12-23.09.2011 10-21.10.2011 14-25.11.2011
Katowice Katowice Katowice Katowice Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój Katowice Jastrzębie Zdrój

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego: Szczepienia Ochronne Noworodków w roku 2011
Marzec Czerwiec

7-14.03.2011 13-20.06.2011
Tychy Tychy



Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach 
zaprasza piel´gniarki, piel´gniarzy i po∏o˝ne 
pracujàce na terenie województwa Êlàskiego 

do udzia∏u w bezp∏atnych szkoleniach realizowanych 
w ramach projektu:

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych 

piel´gniarek i po∏o˝nych 

zatrudnionych w zak∏adach opieki zdrowotnej 

na terenie województwa Êlàskiego”

Celem projektu jest wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych z województwa Êlàskiego
w zakresie umiej´tnoÊci specjalistycznych w ciàgu dwóch lat trwania
projektu.

Proponujemy szkolenia z zakresu: 
● wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
● resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej
● szczepieƒ ochronnych
● szczepieƒ ochronnych noworodków.

Biuro projektu:

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

ul. Francuska 16, 40-027 Katowice

tel./faks 32 350 17 58

e-mail: projekt@izbapiel.katowice.pl

www.projekt.izbapiel.katowice.pl
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Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest

chorobà wywo∏ywanà przez wirusa

RNA nale˝àcego do rodziny flawiwirusów

(Flaviviridae), do której zaliczamy mi´dzy in-

nymi takie patogenne dla cz∏owieka wirusy

jak: wirus ˝ó∏tej goràczki, wirus goràczki

krwotocznej denga, wirus japoƒskiego zapa-

lenia mózgu, wirus Zachodniego Nilu oraz

wirus zapalenia wàtroby typu C (HCV) i wi-

rus zapalenia wàtroby typu G (HGV). Hepa-

ciwirusy nie sà przenoszone przez stawonogi. 

Na terenie Polski wyst´puje podtyp Êrod-

kowoeuropejski wirusa, a na terenie wschod-

niej Europy i Azji identyfikowane sà równie˝

dwa inne podtypy wirusa KZM – daleko-

wschodni oraz syberyjski. Wektorem podtypu

Êrodkowoeuropejskiego wirusa KZM, ale

równie˝ boreliozy z Lyme, anaplazmozy czy

babeszjozy sà kleszcze z rodzaju Ixodes rici-

nus, wyst´pujàce na terenie ca∏ego kraju [1, 2,

3].

Z uwagi na obserwowane ocieplenie kli-

matu oraz rosnàcà populacj´ ˝ywicieli

w ostatnich latach mo˝na zaobserwowaç co-

raz wi´cej tych stawonogów, równie˝

w miejscach niespecyficznych (ogrody przy-

domowe, skwery).

Rezerwuarem wirusa KZM sà drobne

gryzonie, ptaki oraz du˝e ssaki. Ludzie

i zwierz´ta hodowlane sà przypadkowymi

gospodarzami [4]. Zaka˝enie odbywa si´

podczas uk∏ucia przez kleszcza, a tak˝e przez

spo˝ywanie niepasteryzowanego mleka oraz

surowych produktów mlecznych pochodzà-

cych od owiec i kóz b´dàcych w okresie wi-

remii [5]. Zachorowania na KZM czasem

nazywanego wiosenno-letnim zapaleniem

opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,

zwiàzane sà z wyst´powaniem na danym ob-

szarze zaka˝onych kleszczy oraz obecnoÊcià

wra˝liwych na zaka˝enie osób. 

Zwierz´ta po zaka˝eniu wirusem nie

chorujà, natomiast u cz∏owieka choroba mo-

˝e przebiegaç ∏agodnie i tylko badanie krwi

potwierdza zaka˝enie lub w innych przypad-

kach przebieg jest dwufazowy. Pierwsza faza

choroby pojawia si´ po 7-14 dniach od kon-

taktu z kleszczem i przebiega z goràczkà

oraz objawami podobnymi do grypy (go-

ràczka, ból g∏owy i mi´sni). Objawy te

utrzymujà si´ oko∏o tygodnia. Po kilku 

dniach lepszego samopoczucia wyst´puje

druga faza choroby z bólami g∏owy, goràcz-

kà, wymiotami, nudnoÊciami, utratà przy-

tomnoÊci i zespo∏em objawów zapalenia

opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia

mózgu. Objawy zwykle ust´pujà po 2-3 ty-

godniach. Nie ma leczenia przyczynowego

kleszczowego zapalenia mózgu, stosowane

jest leczenie objawowe. Niezale˝nie od ci´˝-

koÊci przebiegu, w cz´Êci przypadków

stwierdza si´ nast´pstwa pochorobowe pod

postacià niedow∏adów, depresji, zaniku mi´-

Êni lub sta∏ych bólów g∏owy [6]. W Polsce

kleszczowe zapalenie mózgu jest jednostkà

chorobowà podlegajàcà obowiàzkowi zg∏o-

szenia zgodnie z ustawà o zwalczaniu cho-

rób zakaênych i zaka˝eƒ u ludzi [7].

W ostatnim dziesi´cioleciu rocznie zg∏asza-

no jest od 174 do 351 przypadków KZM,

przy równoczesnym zg∏aszaniu od 124 do

224 innych nieokreÊlonych wirusowych za-

paleƒ mózgu oraz od 695 do 1579 innych

okreÊlonych i nieokreÊlonych wirusowych

zapaleƒ opon mózgowo-rdzeniowych [8]. 

Zg∏oszenia KZM dotyczà w wi´kszoÊci

zachorowaƒ, które wystàpi∏y na terenie wo-

jewództw: podlaskiego i warmiƒsko-mazur-

skiego.

Wysokà zapadalnoÊç wyst´pujàcà w pó∏-

nocno-wschodniej Polsce potwierdzi∏y rów-

nie˝ badania serologiczne przeprowadzone

w latach 1965-1972, w których testem zaha-

mowania hemaglutynacji wykryto przeciwcia-

∏a przeciwko wirusowi KZM u ludzi zamiesz-

kujàcych omawiane uprzednio regiony geo-

graficzne Polski [9]. Przeprowadzono równie˝

ocen´ wyst´powania przeciwcia∏ przeciwko

wirusowi KZM – badano testem ELISA loso-

wo wybrane surowice zebrane w latach 1995-

2005 od ludzi z obszarów endemicznych i nie-

endemicznych. Wyniki potwierdzajà 4,3% se-

roprewalencj´ na obszarach województwa

podlaskiego i pomorskiego [10].

W krajach sàsiadujàcych z Polskà – Li-

twie, Czechach, S∏owacji obserwowane sà

znacznie wy˝sze wskaêniki zapadalnoÊci na

KZM, których nie mo˝na uzasadniç ró˝nica-

mi klimatyczno-geograficznymi.

W celu oceny nadzoru epidemiologicz-

nego nad kleszczowym zapaleniem mózgu

prowadzone zosta∏o w okresie od marca do

grudnia 2009 roku przez Zak∏ad Epidemio-

logii Narodowego Instytutu Zdrowia Pu-

blicznego – Paƒstwowego Zak∏adu Higieny

(NIZP-PZH) wraz z Powiatowymi Stacja-

mi Sanitarno-Epidemiologicznymi (PSSE)

badanie aktywnego nadzoru, które obj´∏o

106 szpitali na terenie 11 województw.

¸àcznie na terenie 106 PSSE zg∏oszono

1111 neuroinfekcji wirusowych, od których

pobrano i przes∏ano do przebadania 912

próbek, z czego potwierdzono 211 zacho-

rowaƒ na KZM [11]. Program pozwoli∏ na

zwi´kszenie czu∏oÊci nadzoru nad neuroin-

fekcjami w Polsce. W 11 nadzorowanych

województwach zg∏oszono w raportach

MZ-56 ∏àcznie 904 neuroinfekcje o wiruso-

wej etiologii, w porównaniu z 707 zachoro-

waniami zg∏oszonymi w 2008 r. Stanowi to

wzrost liczby zarejestrowanych zachorowaƒ

o 28% w analogicznym, 9-miesi´cznym

okresie obserwacji. Wyniki programu

przedstawia tabela 1 [11].

Alicja Ksià˝ek ● Lekarz medycyny, Specjalista pediatra i epidemiolog, 

Centrum Profilaktyki Medycznej w Katowicach

Metody i skuteczność nadzoru epidemiologicznego 
nad środkowoeuropejskim zapaleniem mózgu 
przenoszonym przez kleszcze (KZM)

▼
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¸àcznie w 2009 roku zg∏oszono w Polsce

351 zachorowania na KZM, co stanowi

ponad 70% wzrost w stosunku do roku

2008 (202 zg∏oszenia) i jest najwi´kszà licz-

bà zg∏oszonych zachorowaƒ w ca∏ym okresie

prowadzenia nadzoru nad tà chorobà [8,

12]. Wdro˝enie aktywnego nadzoru dopro-

wadzi∏o równie˝ do zwi´kszenia czu∏oÊci re-

jestracji zachorowaƒ na neuroinfekcje

o prawdopodobnie wirusowej etiologii

w miesiàcach letnich. Najwi´kszy wzrost re-

jestrowanych neuroinfekcji zaobserwowano

w województwach warmiƒsko-mazurskim

(79%) oraz pomorskim (45%). Natomiast

w województwach wielkopolskim oraz pod-

karpackim program aktywnego nadzoru nie

doprowadzi∏ do zwi´kszenia liczby rejestro-

wanych zachorowaƒ [11].

T́  znacznà popraw´ czu∏oÊci nadzoru

nad KZM umo˝liwi∏a lepsza dost´pnoÊç dia-

gnostyki neuroinfekcji w kierunku kleszczo-

wego zapalenia mózgu KZM (Ryc. 1). Od

momentu rozpocz´cia badania w maju,

w kolejnych miesiàcach zg∏aszanych by∏o

wi´cej zachorowaƒ na KZM, w porównaniu

z analogicznym okresem poprzedniego roku

[11].

Dzi´ki programowi aktywnego nadzoru

nad neuroinfekcjami prowadzonemu

w 2009 roku uda∏o si´ wykryç poprzednio

niewykryte ogniska kleszczowego zapalenia

mózgu, w szczególnoÊci w województwach

ma∏opolskim, pomorskim oraz Êwi´tokrzy-

skim. Badanie wykaza∏o równie˝ wielokrot-

nie ni˝szà zg∏aszalnoÊç neuroinfekcji w woje-

wództwach wielkopolskim i zachodniopo-

morskim w porównaniu do liczby zg∏oszo-

nych neuroinfekcji wirusowych (wszystkich

przyczyn) na 100 tys. mieszkaƒców w woje-

wództwie podlaskim.

Ró˝nic tych nie da si´ wyjaÊniç ende-

micznymi terenami KZM w wojewódz-

twie podlaskim, poniewa˝ tylko 50-60

procent badanych podejrzeƒ neuroinfekcji

jest dodatnich w kierunku KZM. Powy˝-

sze dane wskazujà na zani˝enie oficjalnych

statystyk dotyczàcych liczby zachorowaƒ

na KZM, jak równie˝ na koniecznoÊç uak-

tualnienia mapy terenów endemicznych

[13].

Inne badania epidemiologiczne równie˝

potwierdzajà mo˝liwoÊç wyst´powania

transmisji wirusa kleszczowego zapalenia

mózgu na terenach Polski dotychczas uwa-

˝anych za nieende-

miczne. Istotne dla

nadzoru informacje

na temat obecnoÊci

wirusa KZM na ba-

danym terenie mo˝-

na uzyskaç badajàc

zwierz´ta. Wyniki

badaƒ przeprowa-

dzonych przez pra-

cowników Zak∏adu

E p i d e m i o l o g i i

NIZP-PZH w War-

szawie oraz Szko∏y

G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie na materiale pobranym od kóz sugeru-

jà, ˝e w Polsce sà obecne dotychczas nieod-

kryte obszary endemiczne. Na lokalne krà˝e-

nie wirusa KZM wskazuje wykryta obecnoÊç

przeciwcia∏ u kóz hodowanych w 2 powia-

tach, z których w ciàgu ostatnich 15 lat nie

zg∏oszono ˝adnego zachorowania na klesz-

czowe zapalenie mózgu [10]. Cennà metodà

oceny zasi´gu wyst´powania wirusa KZM

jest oznaczanie jego obecnoÊci w kleszczach

Ixodes ricinus.

W 2008 roku przeprowadzono badanie

kleszczy na terenie czterech powiatów

w Polsce (dwóch w województwie wielko-

polskim, po jednym w województwie za-

chodniopomorskim i w pomorskim), wy-

typowanych jako rejony, gdzie stwierdzo-

no rozpowszechnienie przeciwcia∏ prze-

ciwko wirusowi KZM wÊród mieszkaƒ-

ców przy jednoczesnym braku zg∏oszeƒ

potwierdzonych zachorowaƒ na KZM.

Materia∏ genetyczny wirusa kleszczowego

zapalenia mózgu wykryto w 7,9% próbek.

Najwi´kszy odsetek pozytywnych wyni-

ków RT-PCR otrzymano w przypadku pu-

li kleszczy zebranych w powiecie staro-

gardzkim w województwie pomorskim

(12,2 %) [14]. 

Wielokierunkowy i czu∏y nadzór nad

transmisjà wirusa kleszczowego zapalenia

mózgu oraz zachorowaniami u ludzi jest

niezmiernie istotny z uwagi na mo˝liwoÊç

prowadzenia skutecznej i swoistej profilakty-

ki immunologicznej tej powa˝nej w skut-

kach choroby wÊród mieszkaƒców regionów

endemicznych oraz turystów odwiedzajà-

cych te tereny.

Bibliografia u autorki

Rycina 1. Liczba zachorowań na KZM w Polsce w 2009 r.,
w porównaniu z 2008 r. [11]

Tabela 1. Podsumowanie wykonawstwa aktywnego nadzoru w 11 województwach, marzec – grudzień 2009 [11]

Województwo Szpitale Neuroinfekcje Liczba KZM KZM
uczestniczące zgłoszone wysłanych potwierdzone zgłoszone

w nadzorze w programie próbek w programie w MZ-56
Lubelskie 16 78 65 12 10

Ma∏opolskie 16 167 151 34 34

Mazowieckie 17 212 167 39 33

Opolskie 3 53 53 7 7

Podkarpackie 8 103 87 2 2

Podlaskie 5 99 95 66 139

Pomorskie 5 65 51 4 7

Âwi´tokrzyskie 7 57 52 16 17

Warmiƒsko-mazurskie 11 146 100 30 75

Wielkopolskie 15 102 75 1 1

Zachodniopomorskie 4 29 16 0 0

Razem 107 1111 912 211 325
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▼

Ostatnimi czasy obserwuje si´ narastajà-

cà tendencj´ do coraz cz´stszego wy-

korzystywania ci´cia cesarskiego jako sposo-

bu rozwiàzania cià˝y. Mo˝e niepokoiç to zja-

wisko, tak˝e dlatego, ˝e za wzrostem liczby

wykonywanych ci´ç podà˝a wzrost powi-

k∏aƒ oko∏oporodowych [1]. 

DoÊç powszechne, co prawda nie do

koƒca zgodne z prawem medycznym prze-

konanie, ˝e poród zakoƒczony cieciem cesar-

skim jest bezpieczniejszym sposobem rodze-

nia dzieci ni˝ ten wymyÊlony przez natur´,

doprowadza do tego, ̋ e coraz cz´Êciej kobie-

ty same na ˝yczenie decydujà si´ na takie za-

koƒczenie cià˝y. Cz´sto ich decyzja wynika

z niewiedzy, bàdê fa∏szywych informacji wy-

s∏uchanych w mediach [3].

Decyzje kobiet w stosunku do porodu

bywajà skrajnie ró˝ne. Jedne chcà za wszelkà

cen´ urodziç dziecko si∏ami natury, bez ˝ad-

nych znieczuleƒ w sposób najbardziej fizjo-

logiczny, niekiedy w warunkach domowych

bez jakiejkolwiek interwencji medycznej. In-

ne zak∏adajà ukoƒczenie cià˝y ci´ciem cesar-

skim. Motywujà do tej decyzji – strach przed

porodem, utratà dziecka, a tak˝e stan pouro-

dzeniowy dziecka [5].

Poród bez l´ku nie jest synonimem poro-

du bezbolesnego, ale Êwiadome podejÊcie

kobiety do rodzenia pomaga aktywnie

w nim uczestniczyç, adekwatnie reagowaç

na skurcze porodowe i w koƒcowym efekcie,

zmniejszyç ogólne wra˝enie bólu [3].

Jak sama nazwa wskazuje, poród natural-

ny to akt zaprogramowany przez natur´.

Z tego wzgl´du ma on niezaprzeczalnà wy˝-

szoÊç nad wszelkimi innymi metodami naro-

dzin, w które ingeruje cz∏owiek. OczywiÊcie

opieka medyczna nad rodzàcà kobietà jest

niezb´dna, aby poród odby∏ si´ bezpiecznie,

jednak personel medyczny spe∏nia w przy-

padku tego typu porodu jedynie funkcj´ po-

mocniczà. Si∏à nap´dowà dla porodu natu-

ralnego sà skurcze macicy warunkujàce prze-

suwanie si´ dziecka z dotychczasowego ma-

cicznego Êrodowiska w stron´ wyjÊcia na

Êwiat [2].

Poród naturalny to urodzenie przez ko-

biet´ dziecka, bez u˝ycia Êrodków mecha-

nicznych (chirurgicznych) i farmakologicz-

nych przyspieszajàcych poród. Czasami jed-

nak konieczne staje si´ podanie Êrodków

wzmacniajàcych lub wywo∏ujàcych skurcze,

ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo matki i dziec-

ka, i to jest poród drogami natury [9].

Poród naturalny, jak sama nazwa wskazu-

je, zaplanowa∏a matka natura. JeÊli kobieta

decyduje si´ na poród si∏ami natury, b´dzie

aktywnie i Êwiadomie uczestniczyç w jed-

nym z najwa˝niejszych wydarzeƒ w ˝yciu.

Poni˝ej zosta∏y przedstawione zarówno wa-

dy, jak i zalety porodu fizjologicznego [6].

Zalety
Do wi´kszoÊci kobiet, za porodem natu-

ralnym, najbardziej przemawia to, ˝e od ra-

zu po porodzie dostajà swoje dziecko w ra-

miona, dzi´ki czemu nawiàzujà z nim jedynà

i niepowtarzalnà wi´ê. Po porodzie natural-

nym bardzo szybko kobieta „dochodzi do

siebie” i po obo-

wiàzkowej 2-go-

dzinnej obserwacji

poporodowej, mo˝e

ju˝ zajmowaç si´

i cieszyç si´ swoim

dzieckiem. Jej brzu-

cha nie „zdobi” bli-

zna, a co si´ z tym

wià˝e – nie zostaje

przerwana ciàg∏oÊç

macicy. JeÊli chodzi o blizn´ po ewentual-

nym naci´ciu krocza, jeÊli zastosuje si´ do

wskazówek po∏o˝nej i odpowiednio zadba

o krocze, blizna b´dzie prawie niewyczuwal-

na [4]. 

Naturalny poród pobudza laktacj´, a kar-

mienie piersià stymuluje wydzielanie oksyto-

cyny – hormonu, dzi´ki któremu macica

szybciej si´ obkurcza.

Podczas porodu kobieta mo˝e przyjmo-

waç dowolne pozycje, które ∏agodzà ból

i z pomocà si∏ grawitacji u∏atwiajà dziecku

wydostanie si´ na Êwiat. G∏ównymi bohate-

rami naturalnego porodu sà mama i dziecko

wspierani przez instynkt, a nie personel szpi-

tala.

Ta droga przyjÊcia na Êwiat ma równie˝

pozytywne znaczenie dla rodzàcego si´

dziecka. Dziecko rodzi si´ wtedy, kiedy jest

na to gotowe – wysy∏a dla organizmu matki

sygna∏y o swojej gotowoÊci przyjÊcia na

Êwiat. W trakcie porodu naturalnego,

w chwili w której rodzi si´ g∏ówka, klatka

piersiowa dziecka znajduje si´ w obr´bie

miednicy mamy i jest uciskana przez mi´Ênie

krocza. Dlatego w momencie urodzenia si´

g∏ówki dochodzi do wypchni´cia na ze-

wnàtrz z p∏uc wód p∏odowych, a dziecko ma

sposobnoÊç zaczerpni´cia pierwszego odde-

chu [4].

Ryzyko powik∏aƒ porodu naturalnego

jest nawet czterokrotnie mniejsze ni˝ zabie-

gowego (komplikacje mogà wp∏ywaç nie

tylko na zdrowie dziecka, ale tak˝e kobiety

i przebieg kolejnych cià˝y). Poród mo˝e od-

byç si´ w rodzinnej atmosferze, a nawet

w domu [4].

Wady
Jednà z najwa˝niejszych wad porodu na-

turalnego jest ból przed porodem, a czasem

nawet silny l´k przed nim, co mo˝e êle wp∏y-

waç na jego przebieg, np. zaburzaç prawi-

d∏owy rytm oddychania kobiety [8]. 

Poród naturalny trwa od kilku do kilku-

nastu godzin i jest ci´˝kà, fizycznà pracà.

Bernardyna Jagodziƒska ● Licencjat po∏o˝nictwa, 

Oddzia∏ Noworodków, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Różnicowanie stanów noworodków 
z porodu naturalnego i cięcia cesarskiego
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▼ Skurcze sà bolesne. Istnieje mo˝liwoÊç

uszkodzenia tkanek pochwy i krocza, co mo-

˝e mieç ró˝ne konsekwencje np. nietrzyma-

nie moczu w starszym wieku.

Dla dziecka przeciskanie si´ przez drogi

rodne jest nie lada wysi∏kiem. Tu˝ po poro-

dzie g∏ówka malca jest zniekszta∏cona. 

Po urodzeniu malca si∏ami natury Êciany

pochwy sà nieco luêniejsze, co mo˝e wp∏y-

waç na jakoÊç wspó∏˝ycia seksualnego [8]. 

Nazwa ci´cia cesarskiego wywodzi si´

z historii staro˝ytnego Rzymu. Cezar,

noszàcy tak˝e imi´ „Cesarza”, zgodnie

z przepowiednià mia∏ przyjÊç na Êwiat nie

tak jak wszyscy, ale mia∏ zostaç „wyci´ty”

z cia∏a matki. W dawnych czasach najcz´Êciej

oznacza∏o to Êmierç matki, aby przynajmniej

uratowaç dziecko [7]. 

Uwa˝a si´, ˝e pierwszà

w nowo˝ytnym czasie opera-

cj´ ci´cia cesarskiego wykona∏

Trautmann z Wittenbergii

w 1610 r. Nazwy „cesarskie

ci´cie” po raz pierwszy u˝y∏

jezuita Teofil Raymadud

w ksià˝ce opublikowanej

w 1637 r. W ciàgu nast´pnych

dwóch wieków ci´cie cesarskie

by∏o wykonywane sporadycz-

nie i z wielkim ryzykiem dla

kobiet, które umiera∏y z po-

wodu niedoskona∏oÊci techni-

ki, z wykrwawiania oraz infek-

cji. Na 152 przypadki (ci´cie

cesarskie wykonywane po-

przednio) zebrane przez God-

sona w 1884 r., zmar∏o 86 pa-

cjentek (56,6%). W nast´p-

nych latach sta∏e ulepszenie

techniki operacyjnej – ci´cie

poprzeczne w dolnym odcinku, a przede

wszystkim wprowadzenie znieczulenia

ogólnego oraz post´powania aseptycznego

i antyseptycznego do sal porodowych

i operacyjnych znacznie poprawi∏o wyniki

tej operacji. W Polsce liczba ci´ç cesarskich

wzros∏a z kilku procent w latach 50-tych do

21% w ostatnich latach, i a˝ do 30%

w 2007 roku nawet w takich oÊrodkach,

w których zapewnienie bezpieczeƒstwa

tych operacji jest trudniejsze [9]. 

Wspó∏czeÊnie poród przez cesarskie ci´-

cie to zabieg chirurgiczny polegajàcy na

otwarciu pow∏ok brzusznych oraz Êciany

macicy w celu wydobycia dziecka. Zabieg

wykonuje si´ zazwyczaj poprzez poprzeczne

naci´cie brzucha o d∏ugoÊci ok. 1015 cm,

tu˝ na linià w∏osów ∏onowych. Do rzadkoÊci

ju˝ nale˝y ci´cie w linii poprzecznej, wyko-

nuje si´ jedynie gdy liczy si´ czas i jak naj-

szybciej nale˝y wyciàgnàç dziecko oraz gdy

sà przeciwwskazania do ci´cia pod∏u˝nego.

Mimo, ˝e medycyna zrobi∏a ogromne post´-

py i cesarskie ci´cie niesie ze sobà ju˝ mniej

zagro˝eƒ, to nadal jest to operacja. Ingero-

wanie w poród nie jest oboj´tne dla organi-

zmu i zawsze mo˝e prowadziç do powik∏aƒ.

Dlatego ta droga przyjÊcia na Êwiat powinna

byç stosowana tylko w sytuacjach, gdy nie

ma innej metody [7]. Zalety i wady cesar-

skiego ci´cia sà nast´pujàce:

Zalety
• zabieg planowany, z dok∏adnà datà przyj-

Êcia dziecka na Êwiat;

• kobieta mo˝e w pewnych granicach zade-

cydowaç, kiedy ma dziecko przyjÊç na

Êwiat;

• nie ma obaw, ˝e nie starczy si∏, ˝e przesta-

nie si´ kontrolowaç w∏asne zachowanie, ˝e

nie b´dzie si´ zm´czonym d∏ugo trwajàcy-

mi skurczami i parciem;

• pochwa oraz krocze pozostajà w stanie

„nienaruszonym”, co nie zmniejsza atrak-

cyjnoÊci seksualnej;

• noworodek nie b´dzie zm´czony i b´dzie

mia∏ „normalny” kszta∏t g∏ówki;

• pomini´cie zaka˝enia dziecka florà bakte-

ryjnà pochwy.

Wady
• ryzyko powik∏aƒ pooperacyjnych (np. za-

ka˝enia, krwotok);

• blizna, zarówno na skórze jak i na macicy.

Blizna na macicy zwi´ksza ryzyko wro-

Êni´cia ∏o˝yska w nast´pnej cià˝y oraz p´k-

ni´cia macicy;

• okres rekonwalescencji jest znacznie d∏u˝-

szy ni˝ po porodzie naturalnym;

• bolesnoÊç rany utrudnia karmienie piersià

i opiek´ nad dzieckiem;

• brak bezpoÊredniego kontaktu matki

z dzieckiem tu˝ po zabiegi;

• wi´ksze ryzyko depresji poporodowej.

Analiza i ocena stanów 
noworodków z porodu drogą
naturalną oraz z cięcia 
cesarskiego 

Analizà i ocenà obj´∏am 15% porodów

ze znieczuleniem zewnatrzoponowym, 39%

porodów naturalnych, (22%) planowanych

ci´ç cesarskich, 24% nieplanowanych ci´ç

cesarskich. Jak wynika z badaƒ, postawy ko-

biet w stosunku do porodu bywajà skrajnie

ró˝ne. Jedne chcà za wszelkà cen´ urodziç

dziecko si∏ami natury, bez ˝ad-

nych znieczuleƒ w sposób naj-

bardziej fizjologiczny, niekiedy

w warunkach domowych bez

jakiejkolwiek interwencji me-

dycznej. Inne zak∏adajà ukoƒ-

czenie cià˝y ci´ciem cesarskim.

Motywujà do tej decyzji – stra-

ch przed porodem, utratà

dziecka, a tak˝e stan urodzenia

dziecka. 

Badania wykaza∏y, ˝e obser-

wowany jest narastajàcy odse-

tek porodów naturalnych. Do

wi´kszoÊci kobiet, za porodem

naturalnym, najbardziej prze-

mawia to, ˝e od razu po poro-

dzie dostajà swoje dziecko

w ramiona, dzi´ki czemu na-

wiàzujà z nim jednà i niepo-

wtarzalnà wi´ê. Dziecko rodzi

si´ wtedy, kiedy jest na to goto-

we. Najmniejszy odsetek porodów odby∏ si´

z wykorzystaniem znieczulenia zewnàtrzo-

ponowego. 

Badano równie˝, w którym miesiàcu cià-

˝y jest najwi´ksza iloÊç porodów. Zosta∏o

wykazane, ˝e w oko∏o 40 tygodniu cià˝y ro-

dzi si´ najwi´cej dzieci. W tym tygodniu

cià˝y p∏ód jest wystarczajàco dojrza∏y, aby

opuÊciç organizm matki i rozpoczàç samo-

dzielnie ˝ycie. Ci´cia cesarskie przeanalizo-

wano pod kàtem wczeÊniejszego ich plano-

wania lub te˝ wykonania ich spontanicznie

bez wczeÊniejszego przygotowania. Do pla-

nowanych ci´ç cesarskich dosz∏o w oko∏o

22%, a do nieplanowych ci´ç cesarskich

w 24%.

Opierajàc si´ na wynikach uzyskanych

z ankiety, wi´kszoÊç porodów ukoƒczonych

w 41 tygodniu cià˝y stanowi∏y porody
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ukoƒczone ci´ciem cesarskim. Natomiast

w 40 tygodniu ukoƒczono cià˝e g∏ównie

drogami natury, a o po∏ow´ mniejszà grup´

stanowi∏y porody ukoƒczone ci´ciem cesar-

skim. Ukoƒczona wi´kszoÊç cià˝ w 38 i 37

tygodniu stanowi∏y ci´cia cesarskie, niewiel-

kà grup´ stanowi∏y tylko porody drogami

natury. Pozosta∏e obserwowane przypadki

rozwiàzane by∏y drogami natury, by∏y to

wczeÊniaki od 37-33 tygodnia cià˝y oraz

dzieci z cià˝, w których niemo˝liwe by∏o

okreÊlenie tygodnia cià˝y, gdy˝ ich matki nie

potrafi∏y tego stwierdziç i nie by∏y prowa-

dzone w cià˝y przez lekarza.

Analizujàc Êredni przybór masy cia∏a

u kobiet z cesarskiego ci´cia a porodu natu-

ralnego, mo˝na wysunàç wnioski, ˝e oko∏o

13% stanowi∏y po∏o˝nice po porodach na-

turalnych i niestety nie uwzgl´dniono

w metodzie badawczej takiej po∏o˝nicy po

ci´ciu cesarskim. Wi´kszoÊç kobiet po poro-

dach naturalnych i ci´ciach cesarskich przy-

ty∏a o oko∏o jedenaÊcie do pi´tnastu kilogra-

mów w czasie cià˝y. Niewiele tylko wi´kszà

grup´ badawczà stanowi∏y kobiety po ci´ciu

cesarskim. Kobiety, których przybór masy

cia∏a waha∏ si´ pomi´dzy pi´tnaÊcie a dwa-

dzieÊcia kilogramów, stanowi∏y tylko nie-

wiele mniejszà grup´, jednak i w tej grupie

obserwuje si´ wi´kszoÊç po∏o˝nic z ci´cia

cesarskiego.

W badaniu uczestniczy∏y kobiety, u któ-

rych pierwszy poród zakoƒczy∏ si´ drogà na-

tury, a drugi poród nastàpi∏ przez cesarskie

ci´cie. Porody trzecie w wi´kszoÊci ukoƒczo-

no drogami natury i tylko oko∏o trzech pro-

cent stanowi∏y ci´cia cesarskie.

Bioràc pod uwag´ wskazania do cesar-

skiego ci´cia, to oko∏o 14% wszystkich ci´ç

cesarskich to ci´cia ze wskazaƒ innych, ni˝

po∏o˝nicze. Przy po∏o˝eniach miednicowych

w oko∏o 10% badanych przypadków wyko-

nuje si´ ci´cia cesarskie. Innà przyczynà

wskazaƒ do ci´cia cesarskiego w oko∏o 10%

badanych przypadków stanowià wahania

t´tna p∏odu. W oko∏o 7% przypadków

wskazaniami do ci´cia cesarskiego jest cià˝a

przeterminowana

nie reagujàca na sty-

mulacj´ oxytocyno-

wà. Tylko w oko∏o

3% przypadków

wskazaniem do ci´-

cia cesarskiego by∏a

zagra˝ajàca rzucaw-

ka.

89% badanych

przypadków stano-

wi∏y porody natu-

ralne z czystymi

przejrzystymi wodami p∏odowymi. Niewiele

mniejszà grupà by∏y cià˝e, które ukoƒczono

przez ci´cie cesarskie w których wody p∏o-

dowe by∏y czyste i przejrzyste to 83%. Zie-

lone wody p∏odowe wystàpi∏y w 9% poro-

dów naturalnych i 7% ci´ç cesarskich. Pod-

barwione krwià wody p∏odowe stwierdzono

tylko w 2% przypadków porodów natural-

nych.

Noworodki urodzone z masà cia∏a poni-

˝ej 2500 gram stanowi∏y w 10% noworodki

z ci´ç cesarskich i w 7% po porodzie natural-

nym. Nieco liczniejszà grup´ stanowi∏y dzie-

ci których masa cia∏a po urodzeniu waha∏a

si´ pomi´dzy 2500-3000 gram w tym wi´k-

szoÊç stanowi∏y dzieci po porodach natural-

nych oko∏o 20% i 14% ci´cia cesarskie. Naj-

wi´kszà grup´ stanowi∏y noworodki z masà

cia∏a od 3010-4000 gram, w tej grupie

w wi´kszoÊci rozwiàzano cià˝e ci´ciem ce-

sarskim, a oko∏o 68% dzieci z porodów na-

turalnych. Najmniejszà grup´ stanowi∏y no-

worodki z masà cia∏a przekraczajàcà 4000

gram i w tej grupie wi´kszoÊç urodzi∏a si´ si-

∏ami natury, bo oko∏o 5%, tylko 1% bada-

nych, to dzieci z ci´ç cesarskich. Zarówno

du˝a masa cia∏a noworodka, jak i ma∏a masa

cia∏a w niewielkim stopniu zwi´kszy∏y liczb´

ci´ç cesarskich.

Zaobserwowano, ˝e najwi´ksza grupa

noworodków uzyska∏a dziesi´ç punktów

w skali Apgar, a przewag´ procentowà uzy-

ska∏y noworodki z ci´ç cesarskich w 82%.

Noworodki z porodów naturalnych uzyska-

∏y 75%. Noworodki, które zosta∏y ocenione

w granicach 8-7 punktów w skali Apgar to

noworodki, które w ˝adnej grupie nie uzy-

ska∏y przewagi procentowej bo uzyska∏y po

14%. Noworodki z punktami pomi´dzy 6-

4, uzyska∏y 9% noworodki po porodzie na-

turalnym i 3% po ci´ciu cesarskim. Z punk-

tacjà poni˝ej 3 punktów przeanalizowano

tylko 2% noworodków z porodów natural-

nych.

Zgodnie z metodà badawczà stwierdzo-

no, ˝e najwi´ksza grupa noworodków mia∏a

oddech regularny bez objawów patologicz-

nych w tym 82% to noworodki po porodzie

naturalnym. Natomiast po ci´ciach cesar-

skich by∏o 72%. Oko∏o 4% zaobserwowa-

nych noworodków to dzieci z porodów na-

turalnych po aspiracji wód p∏odowych i jest

to najmniejsza grupa w tej kategorii.

Przeprowadzone badania wskazujà, i˝:
1) Rozwiàzanie cià˝y ci´ciem cesarskim jest

zwiàzane z czynnikami, takimi jak: nie-

prawid∏owa ocena zagro˝enia ˝ycia p∏o-

du, strach kobiet przed porodem, podej-

mowanie prób ratowania ˝ycia p∏odu we

wczesnych okresach cià˝y (26-28 tydzieƒ

cià˝y) oraz w cià˝ach wysokiego ryzyka

(np. cukrzyca, nadciÊnienie t´tnicze).

2) W porodach si∏ami natury coraz cz´Êciej

stosuje si´ znieczulenie zewnàtrzopono-

we, wp∏ywa ono korzystnie na stan ro-

dzàcej zmniejsza l´k i niepokój, co prze-

k∏ada si´ na stan noworodka. Noworodki

z porodu naturalnego ze znieczuleniem

zewnàtrzoponowym rodzà si´ z wy˝szà

punktacjà w skali Apgar.

3) Noworodki urodzone drogami natury

mia∏y ni˝szà punktacj´ w skali Apgar od

dzieci urodzonych przez ci´cie cesarskie.

Dzieci urodzone przez ci´cie cesarskie

wykazywa∏y wyd∏u˝ony czas hospitaliza-

cji.

4) Noworodki urodzone drogami natury

mia∏y wi´cej wad wrodzonych i urazów

oko∏oporodowych od dzieci urodzonych

przez ci´cie cesarskie

5) Noworodki po ci´ciach cesarskich cz´-

Êciej by∏y dokarmiane lub karmione po-

karmem matki przez smoczek. Dzieci

z porodów drogami natury cz´Êciej by∏y

karmione tylko piersià.
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Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci ADHD
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ADHD to skrót od angielskiej nazwy At-

tention Deficit Hyperactivity Disoeder,

czyli „zespó∏ nadpobudliwoÊci psychorucho-

wej z zaburzeniami koncentracji uwagi” (cz´-

sto nazywany po prostu „zespo∏em hiperkine-

tycznym”, lub „zespo∏em nadpobudliwoÊci

psychoruchowej”). W Polsce obowiàzuje

obecnie mi´dzynarodowa klasyfikacja ICD-

10. U˝ywa si´ w niej okreÊlenia „zespó∏ hiper-

kinetyczny” (Hyperkinetic Disorder). Zarów-

no w naszym kraju, jak i na ca∏ym Êwiecie le-

karze i psycholodzy pos∏ugujà si´ tak˝e klasy-

fikacjà Amerykaƒskiego Towarzystwa Psychia-

trycznego DSM-IV TR, w której pojawia si´

nazwa ADHD. ADHD charakteryzuje si´

brakiem uwagi, nadpobudliwoÊcià i zbyt wy-

sokà impulsywnoÊcià w stosunku do okreÊlo-

nego wieku lub poziomu rozwoju. Zgodnie

ze standardowà diagnozà, by rozpoznaç to za-

burzenie, nale˝y stwierdziç u dziecka, które

ukoƒczy∏o siódmy rok ˝ycia, co najmniej szeÊç

spoÊród cech charakterystycznych zaburzenia

koncentracji uwagi oraz dodatkowo, co naj-

mniej szeÊç cech charakteryzujàcych nadpobu-

dliwoÊç i impulsywnoÊç. Wed∏ug kryteriów

diagnostycznych zaburzenie powinno zaczàç

si´ przed szóstym rokiem ˝ycia, a objawy win-

ny byç widoczne w sposób ciàg∏y, w co naj-

mniej dwóch obszarach ˝ycia dziecka, jak np.

podczas badania. W DSM-IV grupa ADHD

podzielona jest na trzy podtypy: z przewagà

zaburzeƒ uwagi, z przewagà nadaktywnoÊci

i impulsywnoÊci oraz podtyp mieszany. ICD-

10 rozró˝nia proste zaburzenie aktywnoÊci

i uwagi (F90.0), a tak˝e hiperkinetyczne zabu-

rzenia zachowania (F90.1). W tym drugim

przypadku muszà byç spe∏nione nie tylko kry-

teria ADHD, ale równie˝ kryteria zaburzeƒ

zachowania. Wed∏ug wytycznych trzech nie-

mieckich towarzystw zrzeszajàcych psychia-

trów dzieci´co-m∏odzie˝owych, do rozpozna-

nia zaburzeƒ hiperkinetycznych potrzebne jest

gruntowne zbadanie zarówno dziecka, jak i je-

go rodziców. Nieodzowny jest dok∏adnie ze-

brany wywiad. W procesie diagnostycznym

przydatne sà informacje o dziecku i ocena jego

zachowania uzyskane ze szko∏y lub przedszko-

la, a tak˝e obserwacja zachowania dziecka

podczas badania lekarskiego i psychologiczne-

go. W przypadku stwierdzenia podstawowych

objawów zaburzenia takich, jak: nieprawid∏o-

woÊci w zakresie uwagi, brak koncentracji,

nadaktywnoÊç, nieustanny i nasilony niepokój

oraz impulsywnoÊç, powinno si´ podejrzewaç

ADHD. G∏ówne symptomy powinny byç

obecne ju˝ przed szóstym rokiem ˝ycia

i utrzymywaç si´, przez co najmniej szeÊç mie-

si´cy.

NadpobudliwoÊç psychoruchowa stano-

wi powa˝nà przeszkod´ na drodze pomyÊl-

nego rozwoju cz∏owieka, negatywnie odbija

si´ na jakoÊci jego ˝ycia. Dlatego tak wa˝na

jest wczesna diagnoza tego zaburzenia oraz

podj´cie stosownego dzia∏ania. Warunkiem

koniecznym podj´cia adekwatnych do spe-

cjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych dzieci obcià˝onych nadpobudliwoÊcià

psychoruchowà, dzia∏aƒ naprawczych jest

precyzyjna diagnoza. Ma ona umo˝liwiç

rozpoznanie i wykluczenie symptomów czy

stanów chorobowych, które jedynie przypo-

minajà zespó∏ ADHD oraz wskazaç prawdo-

podobne pod∏o˝e problemów dziecka.

Zespó∏ nadpobudliwoÊci psychoruchowej

z zaburzeniami koncentracji uwagi jest naj-

cz´stszym zaburzeniem rozwojowym, gdy˝

dotyka 5% dzieci. Skala problemu nie jest

wi´c ma∏a. Mamy do czynienia z ogromnà

grupà dzieci, ich rodzin oraz nauczycieli, któ-

rzy chcieliby wiedzieç jak najskuteczniej po-

st´powaç z dzieçmi z ADHD, aby wykorzy-

staç w pe∏ni ich potencja∏ intelektualny. Dlate-

go potrzebna jest im pomoc, w postaci do-

starczania informacji o zaburzeniu ich dziec-

ka, jego przyczynach, przebiegu i ewentual-

nych nast´pstwach, a tak˝e o procesie terapii

i ich w∏asnym w nim udziale. Tym bardziej, ̋ e

ADHD z deficytem uwagi, to równoczesna

praca z dzieckiem, rodzicami i szko∏à. Dla ro-

dziców udzia∏ w procesie terapii to koniecz-

noÊç, to w∏aÊnie oni poÊwi´cajà najwi´cej cza-

su dziecku, i sà odpowiedzialni za jego wy-

chowanie. Wczesne rozpocz´cie leczenia za-

równo edukacji, psychoterapii, jak i farmako-

terapii we wspó∏pracy z rodzicami i nauczy-

cielami stwarza szans´ na zmniejszenie nasile-

nia objawów lub wr´cz na ich ustàpienie.

Przede wszystkim mo˝e poprawiç funkcjono-

wanie psychospo∏eczne dziecka, redukujàc

tym samym stres psychiczny i niepokój rodzi-

ców. Oko∏o 70% dzieci w∏aÊciwie prowadzo-

nych wyrasta prawie ca∏kowicie z tego zabu-

rzenia pod koniec wieku dojrzewania. Nato-

miast te zaniedbane osiàgajà ni˝szy od swoich

mo˝liwoÊci poziom wykszta∏cenia. Im d∏u˝ej

trwajà zaburzenia zachowania, tym trudniej

jest zmieniç sposób post´powania dziecka.

Podstawowymi objawami zespo∏u

ADHD sà: zaburzenia uwagi, nadmierna

ruchliwoÊç (aktywnoÊç), impulsywnoÊç. We-

d∏ug klasyfikacji ICD-10 przyjmuje si´, ˝e

zaburzenia hiperkinetyczne majà wczesny

poczàtek (zaczynajà si´ zwykle w ciàgu

pierwszych pi´ciu lat ˝ycia dziecka), prze-

wlek∏y charakter i utrzymujà si´ w ró˝nych

sytuacjach. Trzy podstawowe objawy obej-

mujà sfer´ ruchowà oraz psychicznà. Zwià-

zane sà z rozwojem emocjonalnym i po-

znawczym. Zaburzenia uwagi u dziecka do-

tkni´tego zespo∏em ADHD wià˝à si´ naj-

cz´Êciej ze s∏abà zdolnoÊcià koncentracji

uwagi na zadaniu i jej trwa∏oÊcià.

Zespó∏ ADHD jest jednà z najcz´stszych

przyczyn zarówno niepowodzeƒ szkolnych

dziecka, jak i trudnoÊci w przestrzeganiu

przez niego umownych zasad spo∏ecznego

funkcjonowania. Wszystkie dzieci pragnà po-

znawaç Êwiat, uczyç si´ nowych rzeczy, bawiç

z rówieÊnikami. Widzieç uznanie w oczach

doros∏ych. Czasami zdarza si´, ˝e niektórym

dzieciom trudniej to osiàgnàç. Nadmierna ak-

tywnoÊç ruchowa, k∏opoty z impulsywnoÊcià

i zaburzenia koncentracji uwagi to baga˝, któ-

ry dêwiga dziecko z ADHD ka˝dego dnia. To

wa˝ne, by pami´taç, i˝ wszystkie wymienione
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objawy sà niezale˝ne od dziecka. Dziecko

nadpobudliwe cz´sto jest karane za objawy

choroby, ciàgle zwraca mu si´ uwag´, ˝e jest

niegrzeczne, leniwe, nie s∏ucha i przeszkadza.

Na podstawie tych informacji tworzy obraz

siebie jako osoby gorszej od innych, z∏ej, nie-

udanej. W zale˝noÊci od warunków rodzin-

nych i temperamentu mo˝e zareagowaç na to

agresjà lub wycofaniem. Przewaga zaburzenia

koncentracji uwagi, wyst´puje, gdy dziecko

zazwyczaj siedzi spokojnie, ale nie potrafi si´

skoncentrowaç. Tym dzieciom brakuje sukce-

sów szkolnych. Cz´sto przykleja im si´ ety-

kietk´ zdolny, ale leniwy, co w wi´kszoÊci

przypadków jest nieprawdà. Zazwyczaj sà,

bowiem inteligentne i wra˝liwe, nie potrafià

jednak wykorzystaç swoich umiej´tnoÊci. 

Nierozumiane zaczynajà zniech´caç si´

do nauki, wywo∏ujàc tym pasmo niepowo-

dzeƒ, i tak tworzy si´ b∏´dne ko∏o. Nadru-

chliwoÊç bardzo cz´sto wyst´pujàca u dzieci

z ADHD, bywa irytujàca dla otoczenia, cz´-

sto utrudnia normalne funkcjonowanie.

Dziecko nadpobudliwe z trudem pozostaje

d∏u˝ej w jednym miejscu, wierci si´, podczas

lekcji wchodzi pod ∏awk´, idzie na drugi ko-

niec sali po˝yczyç gumk´, nie jest w stanie

wytrzymaç ca∏ej mszy w koÊciele, oglàdajàc

telewizj´ skacze lub biega wokó∏ kanapy.

Problemy z nadmiernà impulsywnoÊcià, po-

wodujà, ˝e dzieci te ∏atwo wybuchajà emo-

cjonalnie, s∏abiej kontrolujà swoje zachowa-

nia, a tym samym gorzej radzà sobie w sytu-

acjach spo∏ecznych. Cz´sto nie potrafià prze-

widzieç konsekwencji swoich zachowaƒ,

przez co ∏atwo wpadajà w tarapaty, ulegajà

powa˝nym wypadkom, a nawet w nich ginà. 

Postawienie prawid∏owej diagnozy nie

jest rzeczà prostà, choç jak mo˝na by pomy-

Êleç, ˝e ró˝norodnoÊç objawów w klasyfikacji

powinna u∏atwiç to zadanie. Okazuje si´ jed-

nak, ˝e nie ma testu, który jasno okreÊla∏by

zespó∏ ADHD, ani konkretnego badania, na

podstawie, którego jednoznacznie mo˝na

stwierdziç wyst´powanie zaburzenia. Dia-

gnoza jest wynikiem obserwacji dziecka. Du-

˝à rol´ odgrywa doÊwiadczenie osoby doko-

nujàcej rozpoznania. Zazwyczaj proces dia-

gnostyczny rozpoczyna si´ od dok∏adnego

wywiadu z rodzicami. W∏aÊciwa diagnoza

ma istotne znaczenie dla podejmowania dal-

szych kierunków pracy z dzieckiem, zarówno

w postaci farmakoterapii, jak i oddzia∏ywaƒ

spo∏eczno-wychowawczych. Aby u dziecka

mo˝na by∏o rozpoznaç ADHD, musi wystà-

piç odpowiednia liczba objawów zaburzenia,

a dziecko musi spe∏niaç warunki wynikajàce

z klasyfikacji diagnostycznych. 

Najwa˝niejszym celem leczenia jest

zwi´kszenie szans na prawid∏owy rozwój

i zmniejszenie prawdopodobieƒstwa poja-

wienia si´ zaburzeƒ zachowania. JeÊli nie za-

reagujemy odpowiednio wczeÊnie albo

dziecko z ADHD nie b´dzie prowadzone

przez specjalist´ w póêniejszym wieku mo˝e

si´ wszystko prze∏o˝yç na s∏absze wyniki

w nauce, wykszta∏cenie poni˝ej swoich mo˝-

liwoÊci, problemy z partnerem ˝yciowym,

depresje, uzale˝nienia, nerwice, nieprawi-

d∏owy rozwój osobowoÊci.

Rozpoznanie ADHD stawia najcz´Êciej

lekarz psychiatra, psycholog dzieci´cy na

podstawie cech zachowania i relacji rodzi-

ców dziecka. Rozpoznanie zespo∏u nadpo-

budliwoÊci psychoruchowej jest powa˝nà

decyzjà. Lekarze psycholodzy starajà si´

w miar´ mo˝liwoÊci przestrzegaç pewnych

procedur, które majà pomóc w postawieniu

jak najbardziej obiektywnej diagnozy. Taki
typowy schemat post´powania obejmuje:
1. Wywiad dotyczàcy problemu, z jakim

zg∏aszajà si´ opiekunowie dziecka, oraz

tego, jak problem przejawia∏ si´ w prze-

sz∏oÊci.

2. Wywiad rozwojowy dziecka.

3. Wywiad rodzinny.

4. Rozmowa z dzieckiem.

5. Zebranie wiadomoÊci na temat funkcjo-

nowania dziecka w szkole (nauka, zacho-

wanie, kontakty z rówieÊnikami, obec-

noÊç objawów ADHD).

6. Wype∏nienie przez osob´ diagnozujàcà

kwestionariuszy na temat obecnoÊci obja-

wów ADHD, a przez rodziców i nauczy-

cieli  skal oraz kwestionariuszy zawierajà-

cych pytania dotyczàce ADHD.

7. Konsultacja lekarska lub psychologiczna. 

O zespole ADHD mówimy wtedy, gdy

dziecko ma objawy stale lub niemal stale

(choç o ró˝nym nasileniu). Zwykle najbar-

dziej nasilone sà w szkole, ze wzgl´du na ko-

niecznoÊç zachowania ciàg∏ej uwagi i pozo-

stawania w jednym miejscu. 

Przy stawianiu diagnozy warto pami´taç,

i˝ nadpobudliwoÊç jest cechà, której objawy

prawie zawsze wyst´pujà od wczesnego dzie-

ciƒstwa. Ujawniajà si´, co prawda w ró˝nych

sytuacjach, jednak zwykle nie mo˝na powie-

dzieç, by kiedyÊ (poza wczesnym dzieciƒ-

stwem) nie wyst´powa∏y. JeÊli tego typu k∏o-

poty pojawi∏y si´ nagle mo˝e to oznaczaç in-

nà chorob´ lub byç efektem jakiegoÊ drama-

tycznego wydarzenia w ˝yciu dziecka.

Podstawà pracy z dzieckiem chorym na

ADHD jest wiedza na temat tej choroby, oraz

cierpliwa, spokojna, pe∏na zrozumienia i ˝ycz-

liwoÊci postawa rodziców. Wa˝ne jest by zasa-

dy by∏y formu∏owane w sposób pozytywny. Po

pierwsze dziecko dostaje dok∏adnà wskazówk´,

jakiego zachowania od niego oczekujemy, po

drugie nie podpowiadamy, jak mo˝na si´ za-

chowywaç w sposób niepo˝àdany. Jak si´ oka-

zuje komunikaty: „Nie wrzucamy Êmieci pod

∏ó˝ko” i „Âmieci wrzucamy do kosza” to dwie

zupe∏nie ró˝ne informacje. Bioràc pod uwag´

mo˝liwoÊci dziecka ADHD w zakresie zapa-

mi´tywania nowych rzeczy, jak równie˝ mo˝li-

woÊci rodziców czy nauczycieli w zakresie eg-

zekwowania tego, co zosta∏o ustalone, nie na-

le˝y wprowadzaç wi´cej ni˝ jednà, dwie zasady.

DoroÊli muszà pami´taç o tym, ˝e nawet naj-

lepszy system zasad, o którego egzekwowania

rodzice lub nauczyciele nie dbajà, staje si´ jedy-

nie zapisanà kartkà papieru. Bardzo ci´˝ko jest

okreÊliç maksymalnà liczb´ zasad, która uwa-

runkuje powodzenie pracy. Wiadomo nato-

miast, ̋ e czym jest ich wi´cej, tym gorzej jest je

zapami´taç dziecku z zespo∏em ADHD. 

Konsekwencje braku lub niew∏aÊciwej dia-

gnozy w okresie dzieciƒstwa, braku lub nie-

w∏aÊciwego leczenia mogà rzutowaç nega-

tywnie na ró˝ne sfery funkcjonowania cz∏o-

wieka. Zalicza si´ do nich, mi´dzy innymi,

powa˝ne problemy w szkolnym uczeniu,

przerwanie nauki, depresj´, problemy w kon-

taktach spo∏ecznych, zaburzenia zachowania,

popadanie w ró˝ne na∏ogi, problemy w znale-

zieniu pracy. Warunkiem koniecznym podj´-

cia, adekwatnych do specjalnych potrzeb roz-

wojowych i edukacyjnych dzieci obcià˝onych

nadpobudliwoÊcià psychoruchowà, dzia∏aƒ

naprawczych jest precyzyjna diagnoza. Ma

ona wskazaç prawdziwe pod∏o˝e problemów

dziecka. Dzieckiem z podejrzeniem ADHD

powinni si´ zajàç specjaliÊci. Ka˝dy przypadek

musi byç rozpatrzony indywidualnie. Terapia

powinna tworzyç kombinacje ró˝nych Êrod-

ków. Poniewa˝ na ADHD majà wp∏yw czyn-

niki Êrodowiskowe, muszà byç zaanga˝owani

w terapi´ rodzice, nauczyciele w przedszkolu

i szkole. Z pomocà psychologów i pedago-

gów dziecko mo˝e odpowiednio sterowaç

swoim zachowaniem. Dzieci z podejrzeniem

ADHD, ich rodzice, wychowawcy i nauczy-

ciele potrzebujà specjalistów, którzy rozpo-

znajà i zrozumiejà ich indywidualne proble-

my. SpecjaliÊci muszà wspó∏pracowaç ÊciÊle

z przedszkolami i szko∏ami. Ludêmi tymi sà

przede wszystkim psychologowie. Dzieci ma-

jà prawo byç akceptowane takie, jakie sà, ze

wszystkimi s∏aboÊciami i b∏´dami, a wtedy na-

uczà si´ szanowaç swojà odmiennoÊç. 
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˚yjemy w czasach, w których atrakcyjny

wyglàd liczy si´ w równym stopniu jak

inteligencja i komunikatywnoÊç. Skompliko-

wane operacje i zabiegi kosmetyczne stajà si´

coraz bardziej popularne nie tylko wÊród do-

ros∏ych, ale i wÊród nastolatków, a psycholo-

dzy mówià o nowej formie uzale˝nienia, n´-

kajàcej mniej lub bardziej zamo˝nych oby-

wateli wspó∏czesnego Êwiata. Âwiatowa Or-

ganizacja Zdrowia mimo zaaferowania

wspó∏czesnych spo∏ecznoÊci atrakcyjnym

wyglàdem bije na alarm, ˝e w XXI wieku

grozi Êwiatu epidemia oty∏oÊci. Dla zwróce-

nia uwagi spo∏eczeƒstwa na donios∏oÊç pro-

blemu dzieƒ 1 marca jest obchodzony, jako

Âwiatowy Dzieƒ Walki z Oty∏oÊcià. Oty∏oÊç

jest dziÊ chorobà cywilizacyjnà, stanowiàcà

powa˝ne zagro˝enie dla ˝ycia cz∏owieka.

W staro˝ytnoÊci ludzie otyli uchodzili za

chorych, ponadnormatywna tusza by∏a po-

strzegana, jako nieprawid∏owoÊç, idea∏em

by∏a szczup∏a sylwetka, która by∏a odzwier-

ciedleniem zdrowego cia∏a. Po dzieƒ dzisiej-

szy przetrwa∏o powiedzenie – w zdrowym

ciele, zdrowy duch. Hipokrates niegdyÊ mó-

wi∏, ˝e cz∏owiek gruby powinien skromniej

jeÊç i d∏ugo maszerowaç. W Êredniowieczu

oty∏oÊç by∏a oznakà dobrobytu, ̋ yciowej po-

myÊlnoÊci i nale˝a∏a do rzadkoÊci. NiegdyÊ,

Rubens w epoce baroku malowa∏ pulchne

kobiety  spe∏nia∏y one wymogi ówczesnych

kanonów urody. DziÊ wydajà nam si´ po

prostu za grube. W obecnych czasach doga-

dzamy sobie jedzeniem, ulegamy zachcian-

kom kulinarnym, traktujemy je, jako prze-

jaw wolnej woli, stylu ˝ycia, nagrody za tru-

dy dnia codziennego. Niektórzy ˝yjà po to,

aby jeÊç, zakazanie a nawet zalecenie ograni-

czenia im tego przez lekarza jest dla nich nie-

szcz´Êciem. Wiele osób wr´cz przeciwnie,

po ca∏ym dniu g∏odowania, zjedzeniu czegoÊ

przypadkowego, po powrocie z pracy, nie-

rzadko póênym wieczorem, ma wilczy ape-

tyt i nadrabiajà zaleg∏oÊci ca∏ego dnia obfi-

tym posi∏kiem. Pomimo tych nieracjonal-

nych zachowaƒ wi´kszoÊç z nich ma szcz´-

Êcie, poniewa˝ nie wp∏ywa to zasadniczo na

ich tusz´. Wielu jednak z nas ponosi tego

konsekwencje i nadmiernie przybiera na wa-

dze. Ryzyko powstania oty∏oÊci niosà czyn-

niki Êrodowiskowe i spo∏eczne, zintegrowa-

ny wp∏yw genów i zachowaƒ behawioral-

nych. 

Cywilizacja XXI wieku to samochód, te-

lewizor, komputer, weekendy sp´dzane

na grillowaniu i nie ruszaniu si´, brak aktyw-

noÊci fizycznej. Pierwsze prawo termodyna-

miki nie ma zastosowania – spo˝yte kalorie

w równym stopniu powinny byç zu˝yte.

Konsumizm, wycieczki do hipermarketów,

kupowanie jedzenia na zapas, nie s∏u˝à na-

szemu zdrowiu. Zazwyczaj ˝yjemy w cià-

g∏ym poÊpiechu, jemy cokolwiek, gdziekol-

wiek, co powoduje, ˝e nie kontrolujemy te-

go, co jemy. Oty∏oÊç niewàtpliwie jest wro-

giem spo∏eczeƒstwa i jako z wrogiem nale˝y

z nià walczyç.

Oty∏oÊç mo˝na zdefiniowaç dwojako: ja-

ko nadmiar tkanki t∏uszczowej w organi-

zmie, lub jako zbyt wysoki ci´˝ar cia∏a. Pra-

wid∏owo tkanka t∏uszczowa stanowi ok.

25% ci´˝aru cia∏a u kobiety i 20% u m´˝-

czyzny. TrudnoÊci w pomiarze iloÊci tkanki

t∏uszczowej w ustroju powodowane drogi-

mi badaniami: tomografia komputerowa,

jàdrowy rezonans magnetyczny, wykluczajà

t´ metod´, jako standardowà do oceny stop-

nia oty∏oÊci. Mo˝liwe jest jednak porówna-

nie ci´˝aru cia∏a do opracowanych norm,

które uwzgl´dniajà: wiek, p∏eç, wzrost, bu-

dow´ cia∏a. Dla dok∏adnoÊci oceny wprowa-

dzono tzw. wskaênik Queteleta, tj. BMI

(Body Mass Index), wskaênik masy cia∏a.

Wyra˝a si´ on ilorazem aktualnej masy cia∏a

w kilogramach i kwadratu wzrostu w me-

trach. Niezale˝nie od stopnia oty∏oÊci

wskaênik ten jest miarodajny, ale BMI nic

nie mówi o tym, jak w ciele roz∏o˝ona jest

tkanka t∏uszczowa. Jest to niezmiernie wa˝-

ne, poniewa˝ na stan zdrowia wp∏ywa nie

tylko iloÊç, tudzie˝ sk∏ad tkanki odpowie-

dzialnej za nadwag´, ale równie˝ jej roz-

mieszczenie w organizmie cz∏owieka. Za-

proponowano jednoczeÊnie, ˝e wskaêni-

kiem masy cia∏a jest stosunek obwodu talii

do obwodu bioder – WHR (waist - hip ra-

tio). Przy stwierdzeniu BMI >25 kg/m2

wartoÊci WHR powy˝ej 0.85 u kobiet

i 1.00 u m´˝czyzn Êwiadczà o najbardziej

niebezpiecznym typie oty∏oÊci, tzw. oty∏oÊci

androidalnej (trzewnej), tzn. nagromadze-

niu si´ t∏uszczu w jamie brzusznej. Tak zlo-

kalizowana tkanka t∏uszczowa, w odró˝nie-

niu od typu gynoidalnego, gdy t∏uszcz od-

k∏ada si´ na poÊladkach i udach, nasila ryzy-

ko powik∏aƒ metabolicznych w organizmie.

Z wielu przeprowadzonych badaƒ wynika,

˝e bardziej u˝ytecznà metodà, dajàcà po-

równywalnà wiedz´, mo˝e stanowiç pomiar

samego obwodu talii. Obwód ten jest ÊciÊle

skorelowany z BMI i WHR, stanowi on

Otyłość – epidemia XXI wieku

Wskaźnik masy ciała – BMI (kg/m2) Klasyfikacja 
< 18,5 Ci´˝ka niedowaga

< 20 Niedowaga

20-25 Po˝àdany lub zakres zdrowia

> 25-30 Nadwaga

> 30-35 Oty∏oÊç klasa I

> 35-40 Oty∏oÊç klasa II

> 40 Ci´˝ka oty∏oÊç klasa III

Tabela 1. Klasyfikacja wskaźnika masy ciała BMI. Źródło: Szczygieł B.: Ocena stanu
odżywienia. PZWL, Warszawa 2005
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wskaênik dobrze odzwierciedlajàcy iloÊç

tkanki t∏uszczowej wewnàtrz jamy brzusz-

nej oraz w ca∏ym ciele cz∏owieka.

Predyspozycje do oty∏oÊci mogà mieç
zwiàzek z:
• p∏cià: przewa˝ajà kobiety

• wiekiem: po 50 r. ˝. dochodzi do wzrostu

ci´˝aru cia∏a u obu p∏ci, z tym, ˝e przyrost

wagi u kobiet wynosi Êrednio 7,5 kg,

a u m´˝czyzn ok. 5 kg

• warunkami ekonomicznymi: ok. 20% po-

pulacji w krajach wysoko uprzemys∏owio-

nych sà to ludzie otyli 

• rasà: wÊród oty∏ych przewa˝ajà kobiety ra-

sy czarnej (afrykanki i afroamerykanki)

• wykszta∏ceniem: osoby z ni˝szym wy-

kszta∏ceniem dominujà wÊród osób oty-

∏ych

• innymi czynnikami: poczucie z∏ego stanu

zdrowia sprzyja rozwojowi oty∏oÊci.

Stwierdzono, ˝e oty∏oÊç zwi´ksza ryzyko

zapadalnoÊci na niektóre choroby,

w tym choroby uk∏adu krà˝enia, cukrzyc´

typu 2, obturacyjny bezdech senny, niektó-

re typy nowotworów, zapalenie koÊci i sta-

wów i dlatego te˝ skraca oczekiwanà d∏u-

goÊç ˝ycia. 

Obecnie wiadomo, ˝e przekarmianie

dzieci i m∏odzie˝y, prowadzàce cz´sto do

nadmiernej masy cia∏a, mo˝e pozostawiç

trwa∏y Êlad w postaci zwi´kszenia liczby ko-

mórek tkanki t∏uszczowej, adipocytów, które

pozostajà przez ca∏e ˝ycie cz∏owieka w goto-

woÊci metabolicznej, stanowiàc potencjalny

spichlerz gromadzàcych si´ w niej trójglice-

rydów. Oty∏oÊç prowadzi do niepe∏nospraw-

noÊci. Wiadomo, ˝e liczba komórek tkanki

t∏uszczowej nie ulega zmniejszeniu nawet

w wyniku stosowania kuracji odchudzajàcej,

zmniejsza si´ w nich jedynie zawartoÊç t∏usz-

czu. Osoby takie wykazujà du˝à sk∏onnoÊç do

ponownej oty∏oÊci ju˝ przy niedu˝ych b∏´-

dach dietetycznych, doprowadzajàcych do nie-

zrówno-wa˝enia bilansu energetycznego orga-

nizm – efekt jojo.

Rumiana, okràg∏a buzia i pulchne cia∏o

w przypadku du˝ej liczby dzieci, wcale nie

jest oznakà zdrowia, lecz zapowiedzià nie-

uchronnie zbli˝ajàcego si´ dramatu. Z oty-

∏ych dzieci wyrosnà otyli doroÊli. W wieku,

gdy osiàgnà 30, 40 lat g∏ównà ich dolegli-

woÊcià b´dà przede wszystkim choroby

uk∏adu krà˝enia, cukrzyca typu 2. Finlandia

jest jedynym krajem na Êwiecie, który pora-

dzi∏ sobie z plagà dzieci´cej oty∏oÊci. W la-

tach 70-tych w∏adze tego paƒstwa zorgani-

zowa∏y na masowà skal´ akcj´ ochrony zdro-

wia. W szko∏ach obowiàzkowo wprowadzo-

no nauk´ zdrowego od˝ywiania, zakazano

sprzeda˝y w szkolnych sklepikach chipsów,

s∏odzonych napojów, wysokokalorycznych

batoników. Efekt tych dzia∏aƒ jest dziÊ impo-

nujàcy. W kraju tym jest najmniej oty∏ych

dzieci w Europie. Przyk∏ad Finlandii poka-

zuje, ˝e walk´ z dzieci´cà oty∏oÊcià powinien

wspieraç rzàd, przygotowujàc odpowiednie

ustawy. Inicjatywy ustawodawcze powinny

mieç na celu wprowadzenie bezwzgl´dnego

zakazu sprzeda˝y w szko∏ach ˝ywnoÊci wy-

soko przetworzonej o du˝ej kalorycznoÊci,

zawierajàcej nadmiar cukru, soli, t∏uszczów

trans i akrylamidu, a tak˝e ich reklamy

w Êrodkach masowego przekazu, która

przede wszystkim skierowana jest do dzieci

i m∏odzie˝y.

Do rozwoju oty∏oÊci dochodzi w nast´p-
stwie nadmiernego dostarczania kalorii
przekraczajàcego zapotrzebowanie ustro-
ju oraz przy wspó∏udziale nast´pujàcych
elementów:
• genetycznych, sk∏onnoÊç do oty∏oÊci do-

tyczy cz´sto ca∏ych rodzin. U 70% osób

oty∏ych przynajmniej jedno z rodziców

by∏o oty∏e. Niestety, dok∏adny mecha-

nizm wyst´powania tego typu oty∏oÊci

pozostaje nieznany. Wiadomo, ˝e w pro-

cesie powstawania oty∏oÊci jest zaanga˝o-

wanych kilka genów wp∏ywajàcych na

przyjmowanie pokarmów i wydatkowa-

nie energii.

• psychologicznych, jedzenie dla towarzy-

stwa, nag∏e zaprzestanie aktywnoÊci fi-

zycznej, oty∏oÊç mo˝na traktowaç jako

form´ uzale˝nienia, utraty kontroli nad

jedzeniem. Oty∏oÊç negatywnie wp∏ywa

na jakoÊç ˝ycia, bywa tak, ˝e osoba oty∏a

stroni od kontaktu z ludêmi, boi si´ ich

odrzucenia. Oty∏oÊç mo˝e staç si´ swego

rodzaju sposobem na ˝ycie, wyt∏umacze-

niem osobistych niepowodzeƒ, samo je-

dzenie mo˝e staç si´ pocieszeniem.

• fizjologicznych, apetyt regulowany jest

wielkoÊcià posi∏ków, ich cz´stoÊcià, sk∏a-

dem, smakiem, jak równie˝ jest pod kon-

trolà oÊrodkowego uk∏adu nerwowego.

Na ∏aknienie majà wp∏yw neurotransmi-

tery, g∏ównie monoaminy: serotonina,

dopamina, noradrenalina. 

Noradrenalina zwi´ksza apetyt m.in. na

w´glowodany, natomiast serotonina

dzia∏a przeciwstawnie. Nadmiar w´glowoda-

nów z diety jest poczàtkowo odk∏adany

w wàtrobie w postaci glikogenu. Nast´pnie

nadmiar w´glowodanów jest przekszta∏cany

w t∏uszcz. Nadmiar aminokwasów pocho-

dzàcych z bia∏ka w diecie równie˝ poczàtko-

wo jest przekszta∏cany w glikogen, a nast´p-

nie w t∏uszcz magazynowany w tkance t∏usz-

czowej. W 1 kg t∏uszczu magazynowane jest

ok. 7000 kcal.

Leczenie oty∏oÊci mo˝emy rozpoczàç

dopiero wtedy, kiedy stwierdzimy, który

z czynników w/w wywo∏a∏ nadwag´. Pod-

stawowà terapià jest diametralna zmiana

nawyków ˝ywieniowych, wprowadzenie

odpowiednio dobranej diety oraz zwi´k-

szenie aktywnoÊci fizycznej. ˚adna dieta

nie przyniesie spodziewanego efektu, je˝e-

li nie zostanie wsparta aktywnoÊcià fizycz-

nà. Oznacza to nic innego jak zmian´ stylu

˝ycia. W ciàgu milionów lat ewolucji

przodkowie nasi prowadzili bardzo aktyw-

ny tryb ˝ycia. ˚yli w Êwiecie, w którym

posi∏ek nale˝a∏o dogoniç i upolowaç, in-

tensywnoÊç ˝ycia by∏a gwarancjà sukcesu,

a tym samym zapewnia∏a przetrwanie.

Cz´stokroç, przez d∏ugi okres czasu znosiç

musieli d∏ugotrwa∏y post, a okazji do

ucztowania by∏o niewiele. Ârednia d∏ugoÊç

˝ycia cz∏owieka prehistorycznego by∏a

o wiele krótsza ni˝ cz∏owieka wspó∏czesne-

go. Jedno nie ulega ˝adnej wàtpliwoÊci,

nasi protoplaÊci nie cierpieli z powodu

nadwagi. Osoba podejmujàca decyzj´ o re-

dukcji nadwagi powinna pami´taç, ˝e jest

to trudny i d∏ugotrwa∏y proces, wymagajà-

cy samodyscypliny i systematycznoÊci

w dzia∏aniu, odchudzanie to nie cud, ale

trud. Najskuteczniejszym sposobem pozo-

staje zmiana sposobu od˝ywiania i aktyw-

noÊç fizyczna. Nagrodà b´dzie zdrowie, to,

czego nie sposób przeceniç.

Chcàc si´ odchudziç nale˝y:
• Ograniczyç iloÊç spo˝ywanych s∏odyczy

• Piç napoje bez cukru, wod´ mineralnà, na-

pary z zió∏

• Unikaç daƒ typu „fast food”

• Unikaç dodawania t∏ustych sosów do

ziemniaków, kasz, makaronów

• Spo˝ywaç nabia∏ o niskiej zawartoÊci

t∏uszczu

• Zamiast majonezu dodawaç do sa∏atek so-

sy na bazie jogurtu

• Nie dodawaç Êmietany do zup, zastàpiç jà

jogurtem

• Nie smarowaç pieczywa

• Unikaç kie∏bas, pasztetów i podrobów

• Zamiast mi´sa spo˝ywaç wi´cej ryb i dro-

biu

• Przed przyrzàdzeniem potraw mi´snych

usunàç widoczne kawa∏ki t∏uszczu

• JeÊç cz´sto, ale w ma∏ych iloÊciach.

Bibliografia u autorki
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Alzheimer to post´pujàca, degeneracyjna

choroba oÊrodkowego uk∏adu nerwo-

wego. Charakteryzuje si´ wyst´powaniem

ot´pienia (demencji), w przebiegu którego

zaburzeniom ulegajà wy˝sze funkcje koro-

we, tj.: pami´ç, myÊlenie, rozumienie, orien-

tacja, zdolnoÊç uczenia si´, liczenia, mówie-

nia, zdolnoÊç dokonywania wyboru.

W przebiegu choroby dochodzi równie˝ do

zmian nastroju oraz zaburzeƒ osobowoÊci

i zachowania. Nale˝y pami´taç, ˝e demencja

nie jest upoÊledzeniem umys∏owym, gdy˝

dotyczy ona osób doros∏ych, które przed

wystàpieniem objawów posiada∏y ca∏kowità

wy˝szà sprawnoÊç umys∏owà. Demencja nie

jest normalnym objawem procesu starzenia

si´. Choroba pojawia si´ zazwyczaj u osób

po 65 roku ˝ycia.

Alzheimer jest najcz´stszà przyczynà de-

mencji, tzw. demencja typu alzheimerow-

skiego (ang. DAT - Dementia of the Alzhe-

imer Type). 

Zosta∏a ona opisana przez niemieckiego

psychiatr´ i neuropatologa Aloisa Alzheime-

ra w 1906 roku na podstawie obserwacji ob-

jawów oraz sekcji mózgu.

W obrazie anatomopatologicznym w cho-

robie Alzheimera dochodzi do zaniku kory

mózgowej. W tkance mózgowej stwierdza si´

obecnoÊç blaszek amyloidowych zbudowa-

nych z beta-amyloidów (zwanych blaszkami,

p∏ytkami starczymi), które odk∏adajà si´

w Êcianach naczyƒ krwionoÊnych. 

Przyczyna choroby nie jest do koƒca zna-

na. Przypuszcza si´, ˝e na powstanie choro-

by Alzheimera wp∏ywa wiele czynników.

G∏ówne z nich to genetyczne i Êrodowisko-

we. Istnieje postaç choroby, dotyczàca ok.

10% przypadków, która jest dziedziczona

w sposób dominujàcy autosomalny. Za

czynniki ryzyka mo˝na uznaç podesz∏y

wiek, choroby uk∏adu sercowo-naczyniowe-

go (mia˝d˝yca naczyƒ, nadciÊnienie t´tni-

cze), urazy g∏owy, palenie tytoniu oraz ge-

notyp ApoE epsilon 4. Najnowsze badania

mówià, ˝e osoby z depresjà i problemami

z pami´cià sà bardziej nara˝one na demen-

cj´. Uwa˝a si´, ˝e oglàdanie telewizji powy-

˝ej 7 godzin dziennie sprzyja powstawaniu

ot´pienia. 

Naukowcy udowodnili, ˝e sprawnoÊç in-

telektualna mózgu obni˝a si´ ju˝ od 27 roku

˝ycia.

Choroba Alzheimera na obecnà chwil´

nie jest uleczalna. Nowoczesne leki w po∏à-

czeniu z terapià mogà z∏agodziç jej skutki,

opóêniç jej rozwój. Niestety cz´sto osoby

zainteresowane nie wiedzà o ich istnieniu

oraz o mo˝liwoÊciach refundowania lecze-

nia.

Prawdopodobne czynniki obni˝ajàce ry-
zyko choroby Alzheimera:
• Podejmowanie czynnoÊci intelektualnych,

np. gra w karty, rozwiàzywanie krzy˝ó-

wek;

• Utrzymywanie regularnych relacji spo-

∏ecznych (praca zawodowa, spotkania to-

warzyskie). U osób samotnych prawdo-

podobieƒstwo wystàpienia ot´pienia jest

2-krotnie wi´ksze. Wyniki badaƒ, prze-

prowadzonych na osobach w wieku 70-89

lat z ∏agodnymi zaburzeniami poznawczy-

mi lub utratà pami´ci oraz osobach w tym

samym przedziale wiekowym bez proble-

mów, wykaza∏y, ˝e osoby aktywne umy-

s∏owo, tzn. czytajàce ksià˝ki, pras´, grajàce

w gry logiczne, posiadajàce hobby, biorà-

ce udzia∏ w ˝yciu towarzyskim bàdê czyn-

ne zawodowo, sà o 30 do 50% mniej na-

ra˝one na wystàpienie chorób demencyj-

nych.

• Regularny wysi∏ek fizyczny, np. çwiczenia

fizyczne, umiarkowana praca fizyczna;

• Stosowanie diety Êródziemnomorskiej bo-

gatej w warzywa i owoce, t∏uszcze niena-

sycone, kwasy t∏uszczowe omega 3;

• Stosowanie leków obni˝ajàcych choleste-

rol;

• Umiarkowane spo˝ywanie alkoholu;

Ewa Habryka ● Mgr piel´gniarstwa, Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny im. A. Miel´ckiego w Katowicach Klinika Chorób Wewn´trznych

i Chemioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie 

Ko∏o Terenowe przy SPSK im. A. Miel´ckiego

Psychologiczne aspekty w chorobie Alzheimera
„Alzheimer to choroba, która powoli, ale systematycznie zabiera wszystko”.

Alzheimer. To choroba, która 

powoli, z bezlitosnà konsekwencjà

zabiera cz∏owiekowi wszystko.

Wspomnienia, uczucia, godnoÊç.

Najpierw zapominanie s∏ów. 

Irytacja, którà wkrótce b´dzie 

zast´powa∏ strach. Bliscy mówià

mniej albo ich wypowiedzi nie majà

sensu. Reagujà agresjà. 

Inni zamykajà si´ w sobie, p∏aczà. 

Proszà o jedzenie obcych ludzi. 

KtoÊ, kto ca∏e ˝ycie pracowa∏ naukowo

b∏aga o kawa∏ek chleba w niedopi´tych

spodniach i dwóch ró˝nych butach.

KomuÊ wydaje si´ to Êmieszne. 

Nie temu, kto bierze go ∏agodnie

w ramiona i prowadzi do domu,

bezpiecznego miejsca, którego chory

nie poznaje i z którego ucieka, 

ale nie wie, dokàd.

Potem pierwsza wizyta u lekarza.

I nast´pne.  Badania. Pytania, 

na które chory nie potrafi odpowie-

dzieç. I diagnoza.  To Alzheimer.

Nic na to nie poradzimy. Mo˝emy

tylko czekaç. A my zostajemy sami.

(…) Z czasem przestaje poznawaç

bliskich, staje si´ cichy, potulny. Tam

nic nie ma  mówi lekarz o mózgu.

Ale bliscy w to nie wierzà. Tam jest

mi∏oÊç, wspomnienia, ˝ycie. To wcià˝

jest ukochana matka, babcia, ciocia.

Nieprawda, ˝e w Êrodku jest tylko

pustka. Nieprawda, ˝e to tylko sko-

rupka, bo wn´trze, które kochaliÊmy

ca∏e ˝ycie zosta∏o wymazane przez

chorob´, na którà nie ma lekarstwa.

Tam wcià˝ jest cz∏owiek, który, na-

wet jeÊli nie potrafi tego zrozumieç,

wcià˝ kocha i chce by jego kochaç. 

Do koƒca. Nawet jeÊli nie potrafi wy-

mówiç jednego s∏owa. Mi∏oÊç zostaje. 

www.puellanova.pl
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• Stosowanie witaminy D, która poprawia

kondycj´ naszego umys∏u, a tym samym

opóênia jego starzenie si´;

• Polifenole substancje zawarte w czerwo-

nym winie, czy te˝ w pestkach winogron,

zmniejszajà agregacj´ beta-amyloidu, co

powoduje spadek tworzenia si´ p∏ytek

starczych oraz obni˝ajà toksycznoÊç p∏ytek

ju˝ istniejàcych.

Jako ciekawostk´ mo˝na podaç, ˝e gry-

zmolenie podczas rozmowy telefonicznej

wp∏ywa pozytywnie na przeprowadzanà roz-

mow´  wspomaga nam si´ skoncentrowaç

i zapami´taç wi´cej szczegó∏ów z rozmowy. 

Przebieg procesu chorobowego mo˝na

podzieliç na trzy etapy. 

W poczàtkowym stadium choroby stop-

niowo pogarsza si´ zdolnoÊç do zapami´ty-

wania nowych informacji w zakresie pami´-

ci deklaratywnej. Pojawiajà si´ trudnoÊci

w zapami´taniu terminów, nazwisk, nazw

miejscowoÊci. U osób aktywnych umys∏o-

wo, wykszta∏conych o du˝ych zasobach inte-

ligencji, jest to trudniej zauwa˝alne. Zabu-

rzenia dopiero widoczne sà w nowych sytu-

acjach wymagajàcych elastycznego myÊlenia,

szybkiego zapami´tywania, czy podejmowa-

nia szybkich decyzji. 

Przyczynà pierwszych symptomów cho-

roby sà znaczne ubytki przyÊrodkowego p∏a-

ta skroniowego, zw∏aszcza hipokampa (któ-

ry odpowiada za przyswajanie nowych in-

formacji) i okolicznej kory. 

Z badaƒ wynika, ˝e utrata komórek ner-

wowych i kurczenie si´ hipokampa poprze-

dza wyst´powanie demencji i chorób ot´-

piennych. Do zmniejszenia obj´toÊci hipo-

kampa dochodzi jeszcze przed etapem ∏a-

godnych zaburzeƒ poznawczych. 

Wraz z pog∏´bianiem si´ choroby, zabu-

rzenia mo˝na dostrzec podczas czynnoÊci

codziennych. Pojawiajà si´ trudnoÊci z ro-

bieniem zakupów, pos∏ugiwaniem si´ pie-

ni´dzmi, za∏atwianiem czynnoÊci urz´do-

wych. 

Z up∏ywem czasu degeneracja obejmuje

coraz szersze struktury mózgu, a w miej-

scach gdzie by∏a obecna, proces si´ pog∏´bia.

Nast´puje znaczne os∏abienie procesów po-

znawczych. Zanikajà zdolnoÊci intelektual-

ne, dost´pne informacje tracà na znaczeniu,

bardzo ubo˝eje s∏ownictwo. Widoczne sà

objawy afazji, agnozji i apraksji. Do∏àczajà

si´ objawy somatyczne.

W miar´ pog∏´biania si´ objawów, chory

wymaga coraz wi´kszej pomocy osoby dru-

giej. 

U osób dotkni´tych zaawansowanà cho-

robà Alzheimera zmiany zanikowe komórek

nerwowych obejmujà ca∏à struktur´ mózgu.

W ostatnim stadium choroby dochodzi do

ograniczenia zdolnoÊci poruszania si´, dys-

funkcji zwieraczy prowadzàcej do nietrzy-

mania moczu i stolca. Na koniec aktywnoÊç

ruchowa ogranicza si´ do le˝enia w ∏ó˝ku.

Chory jest ca∏kowicie uzale˝niony od innych

osób. 

Ocenia si´, ˝e na Êwiecie osób z chorobà

Alzheimera jest oko∏o 30 milionów. Komisja

Europejska podaje, ˝e w samej Unii Euro-

pejskiej dotkni´tych tà chorobà jest 7,3 mln

osób. W Polsce statystyki podajà, ˝e zdia-

gnozowano oko∏o 0,5 miliona chorób ot´-

piennych, w tym ponad 250 tysi´cy osób

cierpi na chorob´ Alzheimera. Prognozuje

si´ wzrost zachorowalnoÊci ze wzgl´du na

starzenie si´ spo∏eczeƒstw, g∏ównie w kra-

jach wysoko uprzemys∏owionych.

Choroba Alzheimera oraz pokrewne cho-

roby ot´pienne sà schorzeniami post´pujàcy-

mi i degeneracyjnymi. W najci´˝szych przy-

padkach osoba z demencjà nie jest w stanie

w ˝aden sposób byç aktywnà zawodowo,

spo∏ecznie, nie jest w stanie wykonywaç

czynnoÊci dnia codziennego, mo˝e mieç

spore trudnoÊci z komunikacjà i nawiàzywa-

niem kontaktu z innymi, jak i z aktywnoÊcià

zapewniajàcà zaspokajanie potrzeb fizjolo-

gicznych, a tym samym byç ca∏kowicie zale˝-

nà od osób trzecich, wymagajàc ciàg∏ej opie-

ki piel´gniarskiej.

Demencja ma ogromny wp∏yw na ˝ycie

i funkcjonowanie zarówno osób nià dotkni´-

tych, jak równie˝ rodzin, opiekunów, osób

majàcych kontakt zawodowy (lekarze, piel´-

gniarki, rehabilitanci, pomoc spo∏eczna).

Osoby chore odczuwajà l´k, niepokój.

Gubià si´ w otaczajàcym ich Êwiecie. Stajà

si´ coraz bardziej nieporadni wobec stawia-

nych wymagaƒ przez rodzin´, spo∏eczeƒ-

stwo. Czujà si´ niepotrzebni. Z up∏ywem

czasu, gdy stajà si´ coraz bardziej zale˝ni od

swych opiekunów, odbiera si´ im mo˝liwoÊç

dokonywania wyboru, sà traktowani jak

dzieci. Nikt nie dba o ich autonomi´, nie

szanuje doros∏oÊci, to˝samoÊci. Niejedno-

krotnie stosowana jest wobec nich przemoc

fizyczna i psychiczna.

Aby zapewniç odpowiednià opiek´ nale-

˝y daç osobie chorej poczucie bezpieczeƒ-

stwa, stworzyç jej takie warunki ˝ycia, aby

czu∏a si´ potrzebna, mog∏a dokonywaç wy-

borów i decydowaç o swoim ˝yciu. Nie wol-

no wprowadzaç zmian. ˚ycie chorego i jego

rodziny powinno byç uporzàdkowane, gdy˝

to warunkuje wzmacnianie korzystnych za-

chowaƒ. Nale˝y zaakceptowaç zmiany umy-

s∏owe i fizyczne, jakie zachodzà u chorej oso-

by. Nie zapominaç, ˝e pomimo niedoskona-

∏oÊci ta osoba nadal jest cz∏owiekiem i nale-

˝y jej okazywaç szacunek, liczyç si´ z jej zda-

niem, potrzebami. Pod ˝adnym wzgl´dem

nie wolno reagowaç agresywnie (przemoc fi-

zyczna, psychiczna). Wa˝ny jest te˝ dost´p

do opieki fachowej, tj. lekarz, rehabilitant,

oÊrodki pobytu dziennego, Êwietlice, itp.

Choroba Alzheimera dla opiekunów

i osób najbli˝szych stanowi obcià˝enie psy-

chologiczne, fizyczne, spo∏eczne i ekono-

miczne. Ich ˝ycie podporzàdkowane jest

osobie chorej. Sà zm´czeni, zestresowani,

niejednokrotnie sà odizolowani od normal-

nego Êwiata. Muszà zrezygnowaç z pracy za-

wodowej, hobby, kontaktu ze znajomymi.

Nie majà czasu na odpoczynek. Do wszyst-

kich problemów do∏àczajà braki Êrodków fi-

nansowych na lekarstwa, Êrodki piel´gnacyj-

ne, rehabilitacje. Badania donoszà, ˝e co

drugi opiekun cierpi na depresj´, a ponad

po∏owa zg∏asza problemy zdrowotne.

W Polsce 80% osób z chorobà Alzheime-

ra pozostaje pod opiekà osób najbli˝szych

w domu. Pozwala to im jak najd∏u˝ej utrzy-

maç i zachowaç umiej´tnoÊç codziennego

funkcjonowania, pod warunkiem jednak, ˝e

opiekun ma wsparcie innych osób oraz insty-

tucji. Niestety, w naszym kraju sà tylko dwa

wyspecjalizowane oÊrodki, w których dia-

gnozuje si´ chorob´ Alzheimera, jest zaled-

wie 15 domów pobytu dziennego lub okre-

sowego. Brakuje tak˝e domów pobytu sta∏e-

go lub hospicjów. Na szcz´Êcie jest 20 oÊrod-

ków klinicznych, które zajmujà si´ tymi cho-

rymi. Ogromnie wa˝nà rol´ we wspieraniu

opiekunów pe∏nià stowarzyszenia alzheime-

rowskie. W Polsce dzia∏ajà one obecnie w 28

miastach. Znaleêç w nich mo˝na informacje,

wiedz´, wsparcie, pomoc psychologicznà,

prawnà, kontakt z innymi ludêmi w podob-

nej sytuacji (grupy wsparcia i samopomocy).

Koordynatorem ruchu alzheimerowskiego

jest istniejàce ju˝ 17 lat Polskie Stowarzysze-

nie Pomocy Osobom z Chorobà Alzheimera,

którego prezesem jest Alicja Sadowska.
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Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Kolejna wiosna przed nami otwiera swe

podwoje. Jak ˝adna inna pora roku za-

wsze najwi´cej przynosi nadziei, bo szaroÊç

póênej jesieni w po∏àczeniu z bielà zimy

rzadko potrafià radoÊç ludziom sprawiaç.

Wiosna, to czas kolosalnych zmian nie tylko

w Êwiecie, co nas otacza, ale równie˝ i w sa-

mych nas, stajàc si´ inspiracjà tworzenia no-

wego, mo˝e i pi´kniejszego, bo zapach Zie-

mi Matki intuicyjnie nie tylko pobudza

emocje, ale i potrzeb´ tworzenia. W co-

dziennym poÊpiechu ˝ycia nie zawsze do-

strzegamy w drodze do pracy, czy szko∏y,

pi´kno budzàcej si´ wiosny. Niektórzy na-

wet spojrzawszy rano przez okno nic nie wi-

dzà, bo twierdzà, ˝e co rok przecie˝ jest tak

samo. Ale na szcz´Êcie sà i tacy, którzy po-

trafià si´ zachwycaç nawet deszczem, a có˝

dopiero budzàcà si´ do ˝ycia faunà i florà.

Wtedy pragnà swe zachwyty uwieczniç

w s∏owie, w fotografii, lub w inny sposób

na zawsze. 

Otwieram karty mojej pami´ci i widz´

wiele obrazów. Stare fotografie cudem wy-

niesione z p∏onàcej Warszawy, te˝ sà. Choç

one nie kolorowe, to niektóre z nich sà zapa-

mi´tane w kolorach oczami kilkuletniej

dziewczynki. Widz´ jà na Polach Mokotow-

skich, bardzo blisko ul. Lwowskiej i wizyt´

u rodziny w Sandomierzu, gdzie uÊwiado-

mi∏am sobie, ˝e mleko nie jest „od kobiety,

która co rano przynosi w baƒce na plecach”

ono jest po prostu od krowy. Potem by∏y in-

ne wiosny – na Podhalu, w wiosce Wielko-

polskiej, w Bytomiu, a w ¸odzi pierwszy raz

dzikie zwierz´ta ujrza∏am w ZOO… hipo-

potamowi wolno by∏o nawet rzuciç mar-

chew z nacià. Na ten temat mog∏abym tygo-

dniami opowiadaç, ale na razie, niech b´dzie

tyle …, i mój wiersz.

Motyl
Motyl, jak ka˝dy motyl  by∏, odlecia∏, a potem…
tylko ∏za zosta∏a w oku migoczàc 
od zmroku do zmroku 
I jeszcze bzu zapachem ustawicznie n´ci 
wirujàc bez pami´ci

Wiosn´ uwieczniali na swoich obrazach

wielcy malarze. Cudownie namalo-

wa∏ jà Sandro Botticelli, w∏aÊciwie Alessan-

dro di Mariano Filipepi, ur. 1 marca 1445

roku we Florencji, który zmar∏ tam˝e 17

marca 1510 roku. By∏ w∏oskim malarzem

szko∏y florenckiej i tworzy∏ we wczesnym

oraz dojrza∏ym okresie Odrodzenia. W jego

rodzinnym mieÊcie w Galerii Degli Uffizi

znajduje si´ najs∏ynniejsze jego dzie∏o p.t.

Primavera. G∏ówne role grajà Kwiaty, rów-

nie˝ Zefir – czyli wiosenny wiatr i Mi∏oÊç

reprezentowana przez Amora.

Na p∏ótnie jest doÊç t∏oczno, bo z prawej

strony Zefir chce z∏apaç skàpo odzianà nim-

f´ Chloris z ga∏àzkà kwietnego krzewu

w ustach. Obok nimfy stàpa bosa kobieta

w kwiecistej sukience to Wiosna! A w cen-

trum – pi´kna Wenus – Symbol Mi∏oÊci.

Niektórzy krytycy dzie∏a zastanawiali si´

dlaczego Wenus jest samotna? Jak podajà

kronikarze do tej postaci podobno pozowa-

∏a artyÊcie modna wówczas we Florencji

panna – Simonetta Vespucci, która pozowa-

∏a artyÊcie tak˝e i do innych obrazów. Sà tu

te˝ trzy taƒczàce Gracje, czyli boginie

Wdzi´ku, DelikatnoÊci i Czaru. Wszystkie

w przeÊwitujàcych tunikach i dynamiczne

w ruchu. Ich rozwiane w∏osy te˝ o tym

Êwiadczà. 

Sandro Botticelli, to malarz kobiecego

wdzi´ku, mimo, ˝e nie wniós∏ do dziejów

sztuki artystycznych nowoÊci. Nie dba∏ tak-

˝e o harmoni´ Êwiate∏ oraz ignorowa∏ szcze-

gó∏y budowy anatomicznej ludzkiego cia∏a,

ale mimo to, cieszy∏ si´ wielkim uznaniem.

Wielu malarzy polskich oddawa∏o rów-

nie˝ wielki ho∏d WioÊnie. Ot, choçby

Julian Fa∏at. Urodzi∏ si´ 30 lipca 1853 roku

ko∏o Lwowa, a zmar∏ w Bystrej 9 lipca 1929

roku. Jest to jeden z najwybitniejszych akwa-

relistów realizmu impresjonistycznego. Po-

chodzi∏ ze wsi i bez pomocy rodziny zdoby∏

artystyczne wykszta∏cenie. Uczy∏ si´ we

Lwowie, gimnazjum ukoƒczy∏ w PrzemyÊlu

i w 1869 roku rozpoczà∏ nauk´ w Szkole

Sztuk Pi´knych w Krakowie. Nie staç go by-

∏o na olejne farby, wi´c zainteresowa∏ si´ ma-

larstwem akwarelowym. 

Uczy∏ si´ tak˝e w Akademii Monachij-

skiej i bardzo wiele podró˝owa∏ po Europie.

W 1895 roku zosta∏ mianowany dyrektorem

Szko∏y Sztuk Pi´knych w Krakowie i zrefor-

mowa∏ system nauczania. W 1910 roku

osiad∏ w Beskidzie Âlàskim, a konkretnie

w Bystrej, gdzie nadal tworzy∏ wykorzystu-

jàc technik´ olejnà, a tak˝e gwasz i pastele.

Najch´tniej jednak malowa∏ akwarelà. Wra˝-

liwoÊç na kolor, umiej´tnoÊç oddania najsub-

telniejszych zjawisk, barw i Êwiat∏a pozwala-

jà zaliczyç go do najwybitniejszych polskich

akwarelistów. Kilka lat temu mog∏am podzi-

wiaç Jego prace eksponowane w pa∏acu Mie-

roszewskich w B´dzinie.

Literatura i êród∏a rycin u autorki

Wiosna – natchnieniem twórców



Kondolencje

Nasze Sprawy ● M a r z e c 2 0 11 35

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

By∏eÊ mojà mi∏oÊcià, przeznaczeniem, 
nadziejà, natchnieniem, 
odszed∏eÊ tak szybko…

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Męża
Pani Barbarze Spałek 

Pielęgniarce Oddziałowej Izby Przyjęć
składają Przełożona Pielęgniarek, Pełnomocny

Przedstawiciel ORPiP oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

˚ycie jest chwilà,
chwila przemija,

przemijanie jest nieub∏agane…
Wyrazy głębokiego współczucia, słowa

pocieszenia
i otuchy w tych ciężkich chwilach

naszym Drogim Koleżankom
Barbarze Spałek 

Przewodniczącej MOZ NSZZ ,,Solidarność”
Służby Zdrowia

w Rudzie Śląskiej
z powodu śmierci 

Męża
oraz

Janinie Antończyk
Sekretarzowi MOZ NSZZ ,,Solidarność” 

Służby Zdrowia
w Rudzie Śląskiej 
z powodu śmierci 

Mamy
składa Zarząd Związku

Koleżance Aleksandrze Bobik 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają pielęgniarki Przychodni Przyklinicznej I.O.

Gliwice 

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

wyrazy głębokiego współczucia 
Koleżance Beacie Przysło

z powodu śmierci 
Mamy

składają Ania Budzich i Bożena Ośmiałowska 

Naszej Koleżance
Beacie Przysło

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki i położne 

oraz cały zespół Pracowni Endoskopowej WSP S.A.
w Tarnowskich Górach

Naszej Koleżance
Krystynie Obwiosło

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
składa Przełożona Pielęgniarek wraz z wszystkimi
pielęgniarkami Szpitala Instytutu Medycyny Pracy

i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból, 
czasami brak ∏ez by

wyp∏akaç ˝al…
Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Męża
Koleżance Barbarze Jurczyk

składają koleżanki i koledzy Oddziału Chirurgii
Urazowej oraz współpracownicy

Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Koleżance Annie Rajpert 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Matki
składają pielęgniarki Przychodni Przyklinicznej 

Instytutu Onkologii w Gliwicach

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty 
Położnej Elżbiecie Kuczek

składa Naczelna Pielęgniarka 
oraz położne i pielęgniarki

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

Wiemy, że nic nie ukoi Twego bólu i żalu

jesteśmy z Tobą 

Koleżance Dorocie Podsiedlik 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają instrumentariuszki z Bloku Operacyjnego

Oddziału Neurochirurgii SPCSK im. prof. Gibińskiego

w Katowicach-Ligocie

Bliscy sercu zawsze pozostanà 
w pami´ci… 

Wyrazy szczerego współczucia, 
żalu i smutku

z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Aleksandrze Rduch 

składają instrumentariuszki i personel 
Oddziału Neurochirurgii SPCSK im. prof. Gibińskiego

w Katowicach-Ligocie

Łączymy się z Tobą
w bólu i smutku w trudnych chwilach, 

sercem jesteśmy z Tobą. 
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
Naszej Koleżance Danucie Kalecie 

składają Ordynator, Oddziałowa i personel ZOL

w Jastrzębiu Zdroju

Ukochani umarli sà z nami ju˝ blisko 
W Ênie na palcach podchodzà 

Czytamy ich listy 
Dopiero po rozstaniu 

pami´ta si´ wszystko… 
ks. Jan Twardowski 

Wyrazy szczerego współczucia

Koleżance Jolancie Mikoszem
z powodu śmierci 

Mamy 
oraz 

Koleżance Grażynie Doleżych
z powodu śmierci 

Ojca
składają pielęgniarki Szpitala im. S. Leszczyńskiego

Zespół nr 2 w Katowicach

˚yje ten kto pozostaje 
w sercach bliskich…

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
Pani Ilonie Mieszczanin 

składają Przełożona Pielęgniarek, Pełnomocny
Przedstawiciel ORPiP oraz pielęgniarki i położne 

Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej



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 2011 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:
02.03.2011 r.
16.03.2011 r.
30.03.2011 r.
06.04.2011 r.
20.04.2011 r.
04.05.2011 r.

18.05.2011 r.
01.06.2011 r.
15.06.2011 r.
29.06.2011 r.
06.07.2011 r.
20.07.2011 r.

03.08.2011 r.
17.08.2011 r.
31.08.2011 r.
07.09.2011 r.
21.09.2011 r.
05.10.2011 r.

19.10.2011 r.
02.11.2011 r.
16.11.2011 r.
30.11.2011 r.
07.12.2011 r.

Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w 2011 r.
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.

09.03.2011 r.
23.03.2011 r.
13.04.2011 r.
27.04.2011 r.
11.05.2011 r.

25.05.2011 r.
08.06.2011 r.
22.06.2011 r.
13.07.2011 r.
27.07.2011 r.

10.08.2011 r.
24.08.2011 r.
14.09.2011 r.
28.09.2011 r.
12.10.2011 r.

26.10.2011 r.
09.11.2011 r.
23.11.2011 r.
14.12.2011 r.

Terminy dyżurów:

Dyżury


