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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Rozwój naszych zawodów jako profesji, zmieniajàce si´ role piel´gniarki i po-

∏o˝nej i poszerzony zakres zadaƒ ∏àczy si´ z odpowiedzialnoÊcià, rozumianà jako
obowiàzek moralny lub prawny za swoje czyny i ponoszenie za nie konsekwencji.
Przedstawicielki ka˝dej z grup zawodowych zobowiàzane sà do pog∏´biania wie-
dzy oraz podejmowania decyzji i dzia∏aƒ w sposób profesjonalny. W niniejszym
numerze przedstawiamy wyjàtkowo cenne materia∏y. Autorka prezentujàc aktualne
przepisy prawne, wyjaÊnia podstawowe poj´cia i kwestie zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
gospodarczà, zawodem regulowanym i dzia∏alnoÊcià regulowanà.

Ca∏oÊciowe, wszechstronne podejÊcie do rozumienia koncepcji zdrowia, choroby
oraz relacji mi´dzy pacjentem, jego rodzinà i pracownikami s∏u˝by zdrowia, to
kierunek wspó∏czesnej medycyny. Wdra˝anie zasad teorii holistycznej w opiece
nad pacjentem, autorka traktuje jako wyzwanie dla piel´gniarek.

W Êwietle badaƒ istnieje bezpoÊredni zwiàzek mi´dzy czynnikami ˝ywienio-
wymi a zachorowaniem na nowotwór. U pacjentów z chorobà nowotworowà lecze-
nie ˝ywieniowe jest integralnà cz´Êcià procesu leczniczego. Autorka w prezento-
wanym artykule sygnalizuje ten wàtek w Êwietle badaƒ w∏asnych i wytycznych
Europejskiego Towarzystwa ˚ywienia Klinicznego i Metabolizmu.

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Kropelka nadziei

Podaruj kropelk´ nadziei tym, którzy na nià czekajà. 

Oni si´ ju˝ uÊmiechn´li, bo nic innego nie majà. 

Ja z nimi tak˝e, przez ∏zy, uÊmiechn´ si´ ze wzruszenia, 

bo mi∏o mi b´dzie, ˝e Ty, te˝ spe∏nisz me marzenia.

E. Willaume-Pielka



Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach 
ma zaszczyt zaprosiç 

piel´gniarki, po∏o˝ne i piel´gniarzy oraz ich osoby towarzyszàce na 

Bal Karnawa∏owy 
Pewni wspania∏ej zabawy do bia∏ego rana zapraszamy 

w sobot´ 5 marca 2011 r. o godz. 2000

do OÊrodka Kszta∏cenia OIPiP w Katowicach, 
który mieÊci si´ w ¸aziskach Górnych, ul. Wodna 15

Na goÊci czeka: 
bogate menu z goràcymi daniami i przekàskami, 

napoje zimne i goràce, oprawa muzyczna 
Cena zaproszenia 1-osobowego wynosi 125,– z∏ 

W celu otrzymania wejÊciówki, wymaganà kwot´ nale˝y wp∏aciç 
w biurze OIPiP w Katowicach 

Zg∏oszenia i wp∏aty przyjmujemy do 18 lutego 2011 r. 
w biurze OIPiP w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Bal Karnawałowy



Wokół samorządu
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20 grudnia

28 grudnia

28 grudnia

4 stycznia
4 stycznia
11 stycznia
11 stycznia

11 stycznia

13 stycznia

13 stycznia

13 stycznia

1 lutego
8 lutego
8 lutego

8-9 lutego

9 lutego
22 lutego
23 lutego

Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej SPSK Nr 6 SUM
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej.
Pani Jadwiga Kazus, członek ORPiP, uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala im. prof. 
E. Michałowskiego w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.
Odbyła się konferencja pt. „Odpowiedzialność zawodowa a etyka pielęgniarska” w ZOZ Knurów. Udział
w konferencji wzięły Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek, Przewodnicząca Komisji Etyki Małgorzata
Maślanka oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Odbyła się konferencja „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle aktualnych 
przepisów prawnych” zorganizowana przez OIPiP w Katowicach przy współpracy z Zarządem Regionu 
Śląskiego OZZPiP. W konferencji udział wzięła kadra zarządzająca w pielęgniarstwie, Pełnomocni Przed-
stawiciele ORPiP oraz przedstawiciele OZZPiP.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, podczas którego podjęto 17 uchwał.

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenia Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP, 8 lutego godz. 1000 i 1200,
9 lutego godz. 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Kalendarium planowanych wydarzeń na luty 2011 r.

Kalendarium 20.12.2010 r. – 19.01.2011 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j w internecie
• Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do standardów postępowania i procedur medycznych wykonywanych w zakła-

dach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiece długoterminowej, wnosi o odrzucenie w/w projektu, więcej
…www.izbapiel.org.pl 2011-01-18 15:36:0 

• Stanowisko Konwentu Marszałków Wojewódzkich RP z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia
efektywności realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, 

więcej …www.izbapiel.org.pl

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach
w dniu 13 stycznia 2011 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

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

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

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielę-

gniarki na czas nieokreślony,
• anulowanie adnotacji urzędowej o za-

przestaniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony,

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

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

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywidu-
alnych praktyk pielęgniarek i położnych,

• zmiany wpisu w rejestrze grupowych
praktyk pielęgniarek i położnych,

• odwołania pełnomocnego przedstawi-
ciela ORPiP,

• powołania pełnomocnego przedstawi-
ciela ORPiP, 

• rozszerzenia pełnomocnictwa,
• wytypowania przedstawicieli do składu

komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych, 
• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkowskich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
w zwiàzku z trwajàcymi przygotowaniami dotyczàcymi Kodeksu Etyki Zawodowej Piel´gniarki i Po∏o˝nej Rze-
czypospolitej Polskiej zamieszczamy poni˝ej pismo przewodnie Prezesa NRPiP dr El˝biety Buczkowskiej. Prosimy
o zapoznanie si´ z jego treÊcià oraz o wnikliwà analiz´ naszego Kodeku do dnia 28 lutego 2011 roku.
JednoczeÊnie informujemy, i˝ na stronie OIPiP w Katowicach zamieszczone zosta∏y przes∏ane przez NIPiP ame-
rykaƒski i kanadyjski Kodeks Etyki Piel´gniarek i Po∏o˝nych do zapoznania si´, ewentualnie do wykorzystania
przy formu∏owaniu uwag do naszego Kodeksu.

Serdecznie zapraszam do wspó∏pracy 
Mariola Bartusek

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

NIPiP/NRPiP/DM/0053/1/11 Warszawa, dnia 3 stycznia 2011 r.

Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo, 

W związku z wpływającymi do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych projektami zmiany zapisów Kodeksu etyki zawodowej pie-
lęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej proponuję rozpocząć debatę nad nowelizacją przedmiotowego kodeksu. 
Pragnę zaznaczyć, iż powyższe zagadnienie będzie przedmiotem posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która od-
będzie się w dniach 15-17 marca 2011 roku. 
W załączeniu przesyłam Kodeks etyczny dla pielęgniarek dyplomowanych opracowany przez Canadian Nurses Association oraz
Kodeks etyki dla pielęgniarek wraz z interpretacją postanowień przygotowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek.
Powyższe dokumenty mogą być pomocne przy opracowaniu projektu nowelizacji obecnie obowiązującego kodeksu. 

Z wyrazami szacunku 
Elżbieta Buczkowska  

Prezes NRPiP

Wyciąg z Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być 
doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów 

leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Wdniu 11 lutego 2011 roku wchodzi
w życie nowe Rozporządzenie Mi-

nistra Zdrowia w sprawie wykazu produk-
tów leczniczych, które mogą być doraź-
nie dostarczane w związku z udzielanym
świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu
produktów leczniczych wchodzących
w skład zestawów przeciwwstrząsowych,
ratujących życie. 

Przedmiotowe rozporządzenie przedsta-
wia liczbę produktów leczniczych wcho-
dzących w skład zestawu przeciwstrzą-

sowego, ratującego życie, które mogą
być podawane przez pielęgniarkę, położ-
ną. 

Do produktów tych należą:
1. Glucosum 20 % – roztwór do wstrzyki-

wań;
2. Hydrocortisonum hemisuccinatum –

proszek i rozpuszczalnik do sporzą-
dzania roztworu do wstrzykiwań lub in-
fuzji lub odpowiedniki terapeutyczne;

3. Natrii chloridum 0,9 % – roztwór do
wstrzykiwań.

Płyny infuzyjne:
1. Glucosum 5 % – roztwór do infuzji;
2. Hydroxyethylamylum – roztwór 6%

o masie cząsteczkowej 130/0,4 lub
200/0,5 – roztwór do infuzji;

3. Natrii chloridum + Kalii chloridum +
Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg
+ 0,3 mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do
infuzji dożylnych.

Pobierz cały tekst rozporządzenia
na stronie OIPiP w Katowicach:
www.izbapiel.katowice.pl
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Przyrzeczenie
„Z g∏´bokim szacunkiem i czcià przyjmuj´

nadany mi tytu∏ piel´gniarki/po∏o˝nej i uro-

czyÊcie przyrzekam: 

1. Sprawowaç profesjonalnà opiek´ nad ˝y-

ciem i zdrowiem ludzkim.

2. Wed∏ug najlepszej mej wiedzy przeciw-

dzia∏aç cierpieniu, zapobiegaç choro-

bom, wspó∏uczestniczyç w procesie tera-

peutycznym.

3. NieÊç pomoc ka˝demu cz∏owiekowi bez

wzgl´du na ras´, wyznanie religijne, na-

rodowoÊç, poglàdy polityczne, stan ma-

jàtkowy i inne ró˝nice. 

4. Okazywaç pacjentom nale˝ny szacunek,

nie nadu˝ywaç ich zaufania oraz prze-

strzegaç tajemnicy zawodowej. 

5. Strzec godnoÊci zawodu piel´gniarki/po-

∏o˝nej, a do wspó∏pracowników odnosiç

si´ z szacunkiem i ˝yczliwoÊcià, nie pod-

wa˝aç ich zaufania, post´powaç bez-

stronnie majàc na wzgl´dzie przede

wszystkim dobro pacjenta.

6. Wdra˝aç do praktyki nowe zdobycze

nauk medycznych, spo∏ecznych i huma-

nistycznych oraz systematycznie dosko-

naliç swoje umiej´tnoÊci i wiedz´ dla

dobra zawodu.

7. Rzetelnie wype∏niaç obowiàzki wyni-

kajàce z pracy w tym zawodzie.

Część Ogólna
1. Zasady etyki zawodowej wynikajà

z uniwersalnych zasad etycznych

i zobowiàzujà piel´gniarki i po∏o˝-

ne do przestrzegania praw pacjenta

i dbania o godnoÊç zawodu. 

2. Dzia∏alnoÊç zawodowa piel´gniarki i po-

∏o˝nej to Êwiadome i dobrowolne podej-

mowanie profesjonalnych dzia∏aƒ na

rzecz pacjentów niezale˝nie od ich sytu-

acji zdrowotnej i spo∏ecznej. 

3. Piel´gniarka/po∏o˝na swojà postawà oso-

bistà, zawodowà i spo∏ecznà powinna

dbaç o presti˝ zawodu i podnosiç jego

znaczenie w spo∏eczeƒstwie.

4. CzynnoÊci zawodowe piel´gniarki/po-

∏o˝nej nie mogà s∏u˝yç aktom bezpraw-

nym ani te˝ powodowaç szkód dla zdro-

wia ludzkiego. 

5. Piel´gniarka/po∏o˝na posiadajàca pe∏ne

uprawnienia zawodowe ponosi osobistà

odpowiedzialnoÊç za swoje dzia∏ania. 

6. Piel´gniarka/po∏o˝na dzia∏a zawsze w in-

teresie swych pacjentów szczególnie tam,

gdzie ich ˝ycie i zdrowie mogà byç za-

gro˝one.

7. Wszelkie szczegó∏owe ustalenia doty-

czàce uzupe∏niajàcej dzia∏alnoÊci zawo-

dowej piel´gniarki/po∏o˝nej w zakresie

dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej, edu-

kacyjnej i administracyjno-organizacyj-

nej powinny uwzgl´dniaç powy˝sze za-

sady ogólne. 

Część Szczególna
I. Piel´gniarka/po∏o˝na a pacjent

1. Piel´gniarka / po∏o˝na pe∏niàc rol´ zawo-

dowà zobowiàzana jest do: 

a) udzielania wszystkim pacjentom troskli-

wej opieki zgodnej z obowiàzujàcymi

standardami,

b) udzielania pierwszej pomocy w nag∏ych

przypadkach oraz w sytuacji zagro˝enia

˝ycia,

c) udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozu-

mia∏ej informacji dotyczàcej procesu pie-

l´gnowania.

2. We wspó∏pracy z pacjentem piel´gniarka

/po∏o˝na powinna okazywaç ˝yczliwoÊç,

wyrozumia∏oÊç, cierpliwoÊç stwarzajàc

atmosfer´ wzajemnego zaufania i zrozu-

mienia.

3. Piel´gniarka/po∏o˝na obowiàzana jest

przestrzegaç nast´pujàcych zasad wyni-

kajàcych z praw pacjenta:

a) respektowaç prawo pacjenta do intym-

noÊci i godnoÊci osobistej podczas udzie-

lania Êwiadczeƒ medycznych, 

b) realizowaç Êwiadczenia piel´gniarskie za

zgodà pacjenta, o ile jest on zdolny jà

sformu∏owaç

c) poinformowaç pacjenta, w przypad-

kach odmowy wyra˝enia przez nie-

go zgody, o mo˝liwych skutkach je-

go decyzji oraz podjàç prób´ przeko-

nania pacjenta, aby zmieni∏ swoje

zdanie.

4. Piel´gniark´/po∏o˝nà obowiàzuje za-

chowanie w tajemnicy wszystkich

wiadomoÊci o pacjencie i jego Êrodo-

wisku (rodzinnym, spo∏ecznym) uzy-

skanych w zwiàzku z pe∏nieniem roli

zawodowej. 

5. Piel´gniarka/po∏o˝na umo˝liwia pa-

cjentowi kontakt z rodzinà, w miar´

potrzeby pomaga rodzinie w sprawo-

waniu nad nim opieki oraz edukuje

cz∏onków rodziny w zakresie dalszego

post´powania piel´gnacyjnego.

6. Na proÊb´ pacjenta lub jego rodziny

piel´gniarka/po∏o˝na umo˝liwia kon-

takt z duchownym, stwarzajàc w miar´

mo˝liwoÊci odpowiednie ku temu wa-

runki. 

7. Piel´gniarka/po∏o˝na powinna do∏o˝yç

wszelkich staraƒ, aby zapewniç pacjen-

towi humanitarnà opiek´ terminalnà,

godne warunki umierania wraz z posza-

nowaniem uznawanych przez niego

wartoÊci. 

8. Po∏o˝na powinna przyczyniç si´ do stwo-

rzenia godnych warunków i rodzinnej at-

mosfery w czasie porodu. 

9. Piel´gniarka/po∏o˝na, nie mo˝e ˝àdaç od

pacjentów dodatkowego wynagrodzenia

ani te˝ uzale˝niaç swych us∏ug od uzyska-

nia korzyÊci materialnych. 

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 
Rzeczypospolitej Polskiej
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II. Piel´gniarka/po∏o˝na a praktyka za-
wodowa i nauka

1. Obowiàzkiem piel´gniarki/po∏o˝nej jest

ciàg∏e podnoszenie kwalifikacji zawodo-

wych.

2. Piel´gniarce/po∏o˝nej nie wolno wykony-

waç zleceƒ lekarskich bez wyraênego po-

lecenia na piÊmie umo˝liwiajàcego iden-

tyfikacj´ lekarza i pacjenta z wyjàtkiem

sytuacji nag∏ych, stanowiàcych zagro˝e-

nie ˝ycia pacjenta.

3. Piel´gniarka/po∏o˝na ma prawo dost´pu

do informacji istotnych dla realizacji

czynnoÊci zawodowych oraz zwiàzanych

zarówno z bezpieczeƒstwem osobistym

piel´gniarki, jak i bezpieczeƒstwem pa-

cjenta.

4. Piel´gniarka/po∏o˝na ma obowiàzek do-

k∏adnego dokumentowania swojej dzia-

∏alnoÊci zawodowej i zabezpieczenia do-

kumentów. 

5. Przekazywanie przez piel´gniark´/po∏o˝-

nà informacji o stanie zdrowia pacjenta

innym cz∏onkom zespo∏u terapeutyczne-

go nie jest naruszeniem tajemnicy zawo-

dowej. 

6. Piel´gniarka/po∏o˝na ma prawo odmó-

wiç uczestnictwa w zabiegach i ekspery-

mentach biomedycznych, które sà

sprzeczne z uznawanymi przez nià nor-

mami etycznymi. 

7. Piel´gniarka/po∏o˝na zobowiàzana jest

do dzia∏alnoÊci na rzecz promocji zdro-

wia.

8. Piel´gniarka/po∏o˝na zorientowawszy

si´, ˝e w post´powaniu medycznym

zosta∏ pope∏niony b∏àd (zw∏aszcza

w przypadku b∏´du zagra˝ajàcego ˝yciu

lub zdrowiu pacjenta), niezw∏ocznie

powinna powiadomiç o tym odpo-

wiednie osoby z zespo∏u terapeutycz-

nego.

9. Piel´gniarka/po∏o˝na powinna uczestni-

czyç w dzia∏alnoÊci krajowych i mi´dzy-

narodowych organizacji piel´gniar-

skich/po∏o˝niczych na rzecz ochrony

zdrowia spo∏eczeƒstwa, przysparzajàc

tym samym presti˝u zawodowi.

10. Piel´gniarka/po∏o˝na wspó∏uczestniczy

w miar´ swoich mo˝liwoÊci w rozwoju

badaƒ naukowych z zakresu piel´gniar-

stwa, po∏o˝nictwa oraz edukacji swojej

grupy zawodowej.

11. Piel´gniarka/po∏o˝na powinna ceniç

i szanowaç swój zawód, chroniç jego

godnoÊç, a w pracy zawodowej powin-

na post´powaç tak, aby budziç szacunek

i zaufanie. 

12. Piel´gniarka/po∏o˝na powinna po-

wstrzymaç si´ od jakiegokolwiek dzia∏a-

nia, które mog∏oby spowodowaç z∏à

opini´ o zawodzie. 

13. Piel´gniarka/po∏o˝na powinna ota-

czaç szacunkiem histori´ i tradycj´ za-

wodu, dbaç o pozytywny wizerunek

zawodu.

14. Piel´gniarka/po∏o˝na chroniàc interesy

zawodowe nie powinna wspó∏praco-

waç z organizacjami majàcymi cele

sprzeczne z racjami zawodowymi i mo-

ralnymi.

15. Piel´gniarka/po∏o˝na powinna upo-

wszechniaç osiàgni´cia naukowo-ba-

dawcze zwiàzane z wykonywaniem za-

wodu poprzez wystàpienia i publikacje.

Publikacje te powinny byç rzetelne i po-

zbawione znamion sensacji.

III. Piel´gniarka/po∏o˝na a samorzàd
piel´gniarek i po∏o˝nych 
1. Piel´gniarki/po∏o˝ne powinny solidarnie

wspieraç dzia∏alnoÊç swego samorzàdu,

którego zadaniem jest zapewnienie im

nale˝ytej pozycji w spo∏eczeƒstwie. 

2. Piel´gniarka/po∏o˝na jest obowiàzana do

przestrzegania uchwa∏ podj´tych przez

uprawnione organy samorzàdu zawodo-

wego. 

3. Stosunki mi´dzy cz∏onkami samorzàdu

powinny opieraç si´ na wzajemnym sza-

cunku, lojalnoÊci, kole˝eƒstwie i solidar-

noÊci zawodowej. Powinni oni dzieliç si´

swoimi doÊwiadczeniami i s∏u˝yç sobie

pomocà. Wzajemna ocena winna byç

sprawiedliwa, a krytyk´ nale˝y formu∏o-

waç w sposób bezstronny, przekazujàc jà

w pierwszej kolejnoÊci osobie zaintereso-

wanej. W przypadku braku reakcji i po-

wtarzajàcych si´ b∏´dów piel´gniarka/po-

∏o˝na powinna poinformowaç w∏aÊciwà

Okr´gowà Rad´ za poÊrednictwem w∏a-

Êciwej Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych. 

IV. Piel´gniarka/po∏o˝na a wspó∏pracow-
nicy 
1. Piel´gniarka/po∏o˝na majàca wi´ksze do-

Êwiadczenie zawodowe powinna przeka-

zywaç m∏odszym kole˝ankom i kolegom

swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci zawodowe

oraz wzorce kultury i poszanowania cz∏o-

wieka. Moralnym obowiàzkiem jest

kszta∏towanie poczucia odpowiedzialno-

Êci za wykonywanà prac´, nawyku uczci-

woÊci, rzetelnoÊci, pracowitoÊci i dok∏ad-

noÊci. 

2. Piel´gniarka/po∏o˝na nie powinna dys-

kredytowaç post´powania innych

wspó∏pracowników zespo∏u terapeu-

tycznego, zw∏aszcza w obecnoÊci osób

trzecich. 

3. Piel´gniarka/po∏o˝na nauczajàca zawodu

powinna przekazywaç s∏uchaczom tak˝e

zasady etyki zawodowej, czuwajàc nad

ich adaptacjà zawodowà.

4. Nieuczciwa konkurencja pomi´dzy

cz∏onkami samorzàdu jest szczególnie na-

ganna.

5. Pe∏nieniu obowiàzków kierowniczych

przez piel´gniarki/po∏o˝ne powinno to-

warzyszyç poczucie odpowiedzialnoÊci za

rozwój zawodowy i naukowy podw∏ad-

nych.

6. Piel´gniarka/po∏o˝na jest wspó∏odpo-

wiedzialna za efekty procesu terapeu-

tycznego oraz za podj´te przez siebie

dzia∏ania wynikajàce z procesu piel´gno-

wania.

V. Piel´gniarka/po∏o˝na a zasady post´-
powania wobec spo∏eczeƒstwa
1. Piel´gniarka/po∏o˝na zgodnie ze swà wie-

dzà i kompetencjami powinna czynnie

uczestniczyç w zwalczaniu przejawów pa-

tologii spo∏ecznej.

2. Piel´gniarka/po∏o˝na powinna braç

czynny udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznym

i w dzia∏aniach na rzecz ochrony Êrodo-

wiska naturalnego, a tak˝e przeciwdzia-

∏aç praktykom uznanym przez nauk´ za

bezwartoÊciowe i szkodliwe dla zdro-

wia.

VI. Przepisy koƒcowe 
1. W przypadkach nieprzewidzianych

w Kodeksie Etyki Zawodowej Piel´-

gniarki i Po∏o˝nej Rzeczypospolitej Pol-

skiej piel´gniarka/po∏o˝na powinna po-

st´powaç zgodnie z zasadami sformu∏o-

wanymi w:

a) ustawie o zawodach piel´gniarki i po∏o˝-

nej, 

b) orzecznictwie Naczelnego Sàdu Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych, 

c) uchwa∏ach organów samorzàdu piel´-

gniarek i po∏o˝nych oraz zgodnie z zasa-

dami dobrej praktyki i dobrym obycza-

jem.

2. Wszelkie zmiany w Kodeksie mogà byç

dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd

Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 

3. Kodeks wchodzi w ˝ycie po uchwaleniu

przez Krajowy Zjazd Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych. ■
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Katowice, dnia 14 grudnia 2010 r.

Zakażenia miejsca operowanego
(ZMO) należą do jednej z najczęściej

występujących postaci klinicznych zaka-
żeń szpitalnych. Są przyczyną zwiększo-
nej chorobowości, wydłużonego czasu
hospitalizacji, zwiększenia kosztów le-
czenia oraz innych niekorzystnych skut-
ków zdrowotnych i społecznych. Na ry-
zyko wystąpienia zakażenia miejsca ope-
rowanego mają wpływ czynniki związane
z pacjentem, w tym procedury lecznicze
i pielęgnacyjne przed i po zabiegu opera-
cyjnym oraz środowisko szpitala. Do
czynników ryzyka wystąpienia ZMO zali-
cza się stopień czystości pola operacyj-
nego, czas trwania zabiegu oraz ogólny
stan zdrowia pacjenta. Istotnym elemen-
tem ochrony pacjenta przed zakażeniem
szpitalnym jest właściwe przygotowanie
pacjenta do zabiegu operacyjnego.
W celu redukcji ryzyka powstania zaka-
żenia miejsca operowanego należy
w okresie okołooperacyjnym przestrze-
gać następujących zaleceń:
1) w dniu poprzedzającym zabieg i w dniu

zabiegu należy przygotować skórę pa-
cjenta poprzez kąpiel całego ciała z za-
stosowaniem profesjonalnych środ-
ków antyseptycznych przeznaczonych
do dekontaminacji skóry

2) w przypadku pacjentów z potwierdzo-
ną kolonizacją lub zakażeniem bakte-

ryjnym wywołanym gronkowcem złoci-
stym metycylinoopornym do dekonta-
minacji skóry należy użyć preparatu
o potwierdzonej skuteczności w kie-
runku szczepów MRSA

3) w dniu zabiegu należy zdekontamino-
wać łóżko pacjenta i wyposażyć je
w czystą bieliznę pościelową 

4) u chorych przygotowywanych do za-
biegów w znieczuleniu ogólnym nale-
ży przeprowadzić dezynfekcję jamy
ustnej środkiem antyseptycznym ce-
lem redukcji biofilmu bakteryjnego 

5) przedoperacyjne usunięcie owłosie-
nia należy wykonać w czasie jak naj-
krótszym od rozpoczęcia zabiegu z za-
stosowaniem metody strzyżenia lub
depilacji 

6) ostrza w strzygarkach należy stoso-
wać wyłącznie jednorazowo 

7) nie należy usuwać zbędnego owłosie-
nia metodą golenia ani wykonywać te-
go zabiegu w sali operacyjnej

8) do zabiegów operacyjnych należy uży-
wać odzieży i materiałów barierowych

9) należy przestrzegać norm i zaleceń
związanych z chirurgicznym myciem
rąk i okołooperacyjną dezynfekcją skó-
ry pacjenta 

10) należy przestrzegać zasad okołoope-
racyjnej profilaktyki antybiotykowej

11) należy ograniczyć liczbę osób prze-
bywających w sali operacyjnej pod-
czas zabiegu

12) zaleca się stosować folie bakterio-
bójcze, szczególnie do zabiegów
u chorych ze zwiększonym ryzykiem
rozwoju zakażenia miejsca operowa-
nego

13) bezwzględnie przestrzegać zasad
aseptyki i antyseptyki

14) wyroby i narzędzia medyczne stoso-
wać zgodnie z przepisami oraz prze-
strzegać zasad sterylności produk-
tów i sposobu ich użycia

15) należy nadzorować i utrzymywać
w stanie czystości system wentyla-
cyjny bloku operacyjnego, dbać
o właściwą temperaturę i wilgot-
ność powietrza oraz ogrzewanie
chorego

Reasumując: 
Wystąpienie powikłań infekcyjnych zwią-
zanych z zabiegiem operacyjnym można
ograniczyć poprzez przestrzeganie reżi-
mu sanitarnego, higienę personelu me-
dycznego, stosowanie właściwych oko-
łooperacyjnych środków zapobiegaw-
czych oraz inne działania mające na celu
ochronę miejsca operowanego przed za-
każeniem. 

Beata Ochocka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. A. Mieleckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach
www.mz.gov.pl

Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego

Opinia dotycząca dodatków do wynagrodzenia za pracę z tytułu zatrudnienia w pogotowiu ratunkowym
dla pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych

Konsultant Krajowy w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Ratunkowego
mgr Marek Maślanka

Przepisy dotyczące wynagrodzenia za
pracę pracowników zakładów opieki

zdrowotnej uprawniają pracowników po-
gotowia ratunkowego do otrzymywania
dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go za każdą godzinę pracy. Art. 32ł ust. 1
Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej (Ustawa o z.o.z.)
przewiduje, że pracownikom wykonują-

cym zawód medyczny zatrudnionym w ze-
spole wyjazdowym pogotowia ratunkowe-
go (pomocy doraźnej) przysługuje doda-
tek w wysokości 30% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego za każdą
godzinę pracy. Ustęp drugi wskazanego
artykułu przewiduje natomiast, iż pracow-
nikom wymienionym w ust. 1 zatrudnio-
nym w pogotowiu ratunkowym (pomocy
doraźnej) poza zespołem wyjazdowym
przysługuje dodatek w wysokości 20%
stawki godzinowej wynagrodzenia zasad-
niczego za każdą godzinę pracy.

Celem przedmiotowych przepisów jest
ustanowienie dla pracowników wykonu-
jących zawód medyczny dodatku za pra-
cę w uciążliwych warunkach, jakie stwa-
rza pogotowie ratunkowe i konieczność
pozostawania w gotowości do świadcze-
nia pomocy doraźnej. Brak precyzji usta-
wodawcy w zdefiniowaniu pojęć użytych
w zapisach przedmiotowej ustawy stwa-
rza jednak możliwość rozbieżności inter-
pretacyjnych i uchylania sie przez zakła-
dy opieki zdrowotnej od wypłaty należ-
nych pracownikom wynagrodzeń.
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Niewątpliwie bezspornym jest, że dodat-
ki do wynagrodzenia przysługują wyłącz-
nie pracownikom wykonującym zawód
medyczny. Nie są zatem uprawnieni do
dodatków zatrudnieni w jednostkach po-
gotowia ratunkowego pracownicy admi-
nistracyjni, personel sprzątający itp.
Pewne rozbieżności w rozumieniu prze-
pisu rodzi jednak druga ze wskazanych
w nim przesłanek tj. fakt zatrudnienia
w „pogotowiu ratunkowym (pomocy do-
raźnej)”. Wątpliwości interpretacyjne na
gruncie tego przepisu powodują brak
w polskim systemie prawa wyraźnej defi-
nicji legalnej pojęcia „pogotowia ratunko-
wego” jak i „pomocy doraźnej”. Nadto
niejasnym pozostaje użyciem nawiasu,
którym zostało objęte pojęcie pomocy
doraźnej w cytowanym przepisie.

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy
o z.o.z. pogotowie ratunkowe stanowi je-
den z rodzajów zakładu opieki zdrowot-
nej. Formalnie zatem szpitalny oddział ra-
tunkowy, który pozostaje w świetle prawa
jedynie komórka organizacyjna zakładu
opieki zdrowotnej, nie może być utożsa-
miany z jednostką pogotowia ratunkowe-
go w rozumieniu przepisów Ustawy
o z.o.z. Stąd też niektórzy interpretatorzy
wywodzą, iż norma określająca dodatki
do wynagrodzeń za pracę w „pogotowiu
ratunkowym (pomocy doraźnej)” nie ma
zastosowania do pracowników szpital-
nych oddziałów ratunkowych, którzy
świadcząc pomoc doraźną, nie pozosta-
ją zatrudnieni w pogotowiu ratunkowym
w rozumieniu art. 2 Ustawy o z.o.z. Zwa-
żywszy jednak na celowościową i syste-
mową wykładnię wskazanych przepisów,
wniosek ten wydaje się być zupełnie nie-
uzasadniony.

W pierwszej kolejności zwrócić uwagę
należy na fakt, że określenie „pogoto-
wia ratunkowego” jest przez pol-
skiego ustawodawcę używane nie
tylko dla określenia wyodrębnio-
nej jednostki stanowiącej zakład
opieki zdrowotnej, lecz dla każde-
go rodzaju jednostek świadczą-
cych usługi w stanach nagłego za-
grożenia życia. Przykładowo w rozpo-
rządzeniu MSWiA z dnia 27 czerwca
2002 r. w sprawie trybu przeprowadza-
nia badań lekarskich osób zatrzymanych
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

(Dz.U. z dnia 3 lipca 2002 r.) § 5 ust. 2
stanowi, że jeżeli stan zdrowia osoby
zatrzymanej przez Straż Graniczną
wskazuje na potrzebę użycia do jej
przewiezienia specjalnego środka
transportu sanitarnego – przewiezienia
dokonuje pogotowie ratunkowe.
Analogiczne przepisy występują w rozpo-
rządzeniu MSWiA z dnia 21 czerwca
2002 r. w sprawie badań lekarskich
osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U.
z dnia 2 lipca 2002 r.), czy też w rozpo-
rządzeniu Ministra Finansów z dnia 6
października 2010 r. w sprawie badań le-
karskich osób zatrzymanych przez in-
spektorów lub pracowników kontroli
skarbowej (Dz.U. z dnia 22 października
2010 r.). Podobnie również w ustawie
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz.U. z dnia 20
października 1994 r.) art. 18 ust. 5 sta-
nowi, że w przypadkach zastosowania
przymusu bezpośredniego wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi pogoto-
wie ratunkowe, policja oraz straż po-
żarna są obowiązane do udzielania leka-
rzowi pomocy na jego żądanie. W rozu-
mieniu przytoczonych przepisów pogo-
towie ratunkowe nie oznacza wy-
łącznie wyodrębnionych zakładów
opieki zdrowotnej, lecz każdą jed-
nostkę, która realizuje zadania
państwa polegające na zapewnie-
niu pomocy osobom znajdującym
sie w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Jednostkami takimi zaś,
zgodnie z art. 32 Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Ustawa
o PRM) są:
1) szpitalne oddziały ratunkowe,
2) zespoły ratownictwa medycznego,

o ile zostaną włączone do systemu
jednostek pogotowia ratunkowego
na podstawie art. 24 ustawy.

Ze względu na konstrukcje tego przepi-
su, która wskazuje, że podstawowymi
jednostkami systemu PRM (powszech-
nie w innych aktach prawnych zwanych
pogotowiem ratunkowym) są właśnie
szpitalne oddziały ratunkowe, trudno wy-
kazywać, by jednostki te miały inny cha-
rakter aniżeli pogotowie ratunkowe
w powszechnym rozumieniu tego poję-
cia. Ze względu na powyższe, dla inter-
pretacji przepisu art. 32ł Ustawy o z.o.z.
formalne rozróżnienie pod względem
formy organizacyjno-prawnej szpitalnych

oddziałów ratunkowych i jednostek po-
gotowia ratunkowego w rozumieniu art.
2 Ustawy o z.o.z. nie posiada żadnego
znaczenia. Działalność pogotowia
ratunkowego, stanowiącego od-
rębny zakład opieki zdrowotnej,
nie odbiega w swoim zakresie ni-
czym od działalności szpitalnego
oddziału ratunkowego. Artykuł 28
Ustawy o z.o.z. określający rodzaj oraz
sposób wykonywania zadań takiej jed-
nostki stanowi, że pogotowie ratunkowe
udziela świadczeń zdrowotnych w razie
wypadku, urazu, porodu, nagłego za-
chorowania lub nagłego pogorszenia
stanu zdrowia, powodujących zagroże-
nie życia. Przedmiotem działalności
szpitalnych oddziałów ratunkowych jest
natomiast, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007
r. w sprawie szpitalnego oddziału ratun-
kowego (Dz.U. z dnia 30 marca 2007
r.), udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej polegających na wstępnej diagnosty-
ce oraz podjęciu leczenia w zakresie
niezbędnym dla stabilizacji funkcji życio-
wych osób, które znajdują się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Z przytoczonych przepisów wynika za-
tem, że bez względu na zastosowaną
nomenklaturę i sposób określenia za-
dań, przedmiot działalności obu rodza-
jów jednostek jest tożsamy, a jego istotą
jest ratowanie życia ludzkiego w stanach
nagłego zagrożenia. Nadto wobec treści
artykułu 2 ust. 2 Ustawy o z.o.z., który
stanowi, że zakład opieki zdrowotnej
może być odrębną jednostką organiza-
cyjną, częścią innej jednostki organiza-
cyjnej lub jednostką organizacyjną pod-
ległą innej jednostce organizacyjnej,
zwrócić uwagę należy, iż pogotowie ra-
tunkowe podległe lub stanowiące część
jednostki, jaką jest szpital, de facto na-
wet pod względem organizacyjno-praw-
nym będzie niewiele różnić się od szpi-
talnego oddziału ratunkowego.

W tym stanie rzeczy w pełni zrozumiałe
wydaje sie być użycie przez ustawodaw-
cę w komentowanym przepisie wziętego
w nawias sformułowania pomocy doraź-
nej. Zgodnie z klasyfikacją rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004
r. w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych dla zakładów opieki
zdrowotnej oraz szczegółowych zasad
ich nadawania (Dz.U. Nr 170, poz. 1797)

▼
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do kategorii komórek organizacyjnych
specjalizujących się w opiece doraźnej
zalicza się:
3010 Ambulatorium ogólne
3011 Ambulatorium pediatryczne
3012 Ambulatorium chirurgiczne
3016 Ambulatorium okulistyczne
3040 Ambulatorium stomatologiczne
3110 Zespół wyjazdowy ogólny
3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy 

W - podstawowy
3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny

R - specjalistyczny
3118 Zespół wyjazdowy neonatologicz-

ny N
3150 Wodne Pogotowie Ratunkowe
3200 Lotniczy zespół transportu sanitar-

nego
3210 Lotniczy zespół ratownictwa me-

dycznego
3220 Lotnicza grupa poszukiwawczo-

ratownicza
3300 Szpitalny oddział ratunkowy

Wydaje sie więc, że ustawodawca, świa-
dom brzmienia przepisu art. 2 Ustawy
o z.o.z., poprzez dodanie w nawiasie
sformułowania „pomocy doraźnej” celo-
wo doprecyzowuje, że pracownikami,
o których mowa w art. 32ł Ustawy
o z.o.z. są nie tylko pracownicy pogoto-
wia ratunkowego w rozumieniu przepisu

art. 2 tejże ustawy, lecz wszyscy pracow-
nicy wykonujący swoje obowiązki w od-
działach związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w stanach na-
głego zagrożenia życia. Z punktu widze-
nia celu przedmiotowego przepisu inna
interpretacja jest całkowicie błędna. Bez-
spornym pozostaje bowiem, iż ratio le-
gis przepisu uprawniającego pra-
cownika pogotowia ratunkowego
do dodatku do wynagrodzenia jest
rekompensata za pracę w cięż-
kich warunkach i realizacja zasa-
dy wynagradzania odpowiedniego
w stosunku do wykonywanej pra-
cy, wynikającej z art. 78 Kodeksu
Pracy.

W świetle powyższej argumentacji od-
mowa wypłaty dodatków do wyna-
grodzeń pracownikom szpitalnych
oddziałów ratunkowych uzasad-
niana jedynie faktem zatrudnienia
w jednostce, niestanowiącej for-
malnie odrębnego zakładu opieki
zdrowotnej o specjalności pogoto-
wia ratunkowego, pozostaje zu-
pełnie pozbawiona racji. Zarówno
wykładnia systemowa jak i celo-
wościowa komentowanego prze-
pisu prowadzi do jednoznacznego
wniosku, iż do wszystkich pracow-

ników medycznych pracujących
w szpitalnych oddziałach ratunko-
wych winien mieć zastosowanie
przepis art. 32ł Ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej. Sama wy-
sokość dodatku do wynagrodzenia,
o którym mowa w przepisie, uzależniona
jest od faktu zatrudnienia w zespole wy-
jazdowym ratownictwa medycznego (do-
datek w wysokości 30% stosownie do
przepisów art. 32ł ust. 1 Ustawy o z.o.z.)
lub też poza nim (dodatek w wysokości
20% stosownie do przepisu art. 32ł ust.
2 Ustawy o z.o.z.). Brak jest nato-
miast jakichkolwiek podstaw
prawnych do pozbawiania pra-
cowników medycznych zatrudnio-
nych w SOR, czy to w zespołach
ratownictwa medycznego czy też
poza nimi, prawa do dodatków do
wynagrodzeń, o których mowa
w art. 32ł powoływanej ustawy.
Jak już wskazano na wstępie niniejszej
opinii, wyłączenie zastosowania wskazy-
wanych przepisów w stosunku do pra-
cowników SOR może mieć miejsce,
zgodnie z literalnym brzmieniem przepi-
sów, jedynie w stosunku do pracowni-
ków nie wykonujących zawodów me-
dycznych takich jak członkowie ekip
sprzątających itp.

Opracowała: mgr Anna Gorgon

Trzecie spotkanie konsultantów krajowych z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa
Ministerstwo Zdrowia
Departament
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 1 lutego 2011 r.

Wdniu 31 stycznia 2011 r. odbyło się trzecie z zainicjowanych przez Departament, spotkań konsultantów krajowych z konsul-
tantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa.

Spotkanie, zorganizowane i prowadzone przez Grażynę Kruk-Kupiec, Konsultant Krajową w dziedzinie pielęgniarstwa, było poświę-
cone ustaleniu planu pracy konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa na rok 2011.
Dr Grażyna Kruk-Kupiec duży nacisk położyła na problematykę i właściwe wykorzystanie opinii, które zgodnie z Ustawą o konsul-
tantach w ochronie zdrowia są przez konsultantki wojewódzkie sporządzane dla odpowiednich podmiotów.
Omawiano ponadto m.in. wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych przez pielęgniarki i położne w DPS-ach, zwracano uwagę na
braki w wyposażeniu w podstawowy sprzęt potrzebny pielęgniarkom do wykonywania ich zadań w niektórych szpitalach, porusza-
no problematykę minimalnych norm zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz sprawę kontroli w zakładach opieki zdrowot-
nej.
W spotkaniu ze strony Ministerstwa Zdrowia uczestniczyły: Beata Cholewka,
Dyrektor DPiP oraz Jolanta Skolimowska, zastępca Dyrektora DPiP – przypominając o potrzebie zwiększenia przydatności rapor-
tów konsultantów do celów otrzymywania pożądanych wskaźników liczby kadr pielęgniarskich.

www.mz.gov.pl

▼
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Szanowne Koleżanki i Koledzy, przypominamy Informację prasową w sprawie VI Ogólnopolskiego
Konkursu Pielęgniarka Roku 2010

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale PTP

zapraszają do udziału

w VI Ogólnopolskim Konkursie
„Pielęgniarka Roku 2010”

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

Zapraszamy

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej na terenie działania Oddziałów
PTP.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach według następującego harmonogramu:
• wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych ZOZ-ach do dn. 31.01.2011 r.
• eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 4.03.2011 r. godz. 12.00
• III etap (prezentacja własna) szczegóły Komunikat nr 2, który zostanie zamieszczony na stronie w w marcu 2011 r.

Dodatkowe informacje:
Jadwiga Zielińska
Tel. 22 326 55 21
Kom. 511 451 292
e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl

Więcej na stronie: www.ptp.na1.pl
w tym: 
Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia Uczestnictwa Konkursu

Warszawa, dnia 22 września 2010 r. 

Podziękowania

Uczestniczki kursu kwalifikacyjnego „Piel´gniarstwo rodzinne” trwajàcego w okresie od 08.10.2010 r. 

do 28.01.2011 r. w Elvita Jaworzno sk∏adajà serdeczne podzi´kowanie dla Kierownika kursu mgr Beaty Caba∏y

za zorganizowanie kursu oraz za zaanga˝owanie podczas trwania kursu.
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Katowice, 13 stycznia 2011 r.

Bielsko-Bia∏a, 14 stycznia 2011 r.

Dzia∏alnoÊç gospodarcza wg ustawy

o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej

z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. Nr.173, poz.

1807 ze zm.)

Zgodnie z tà ustawà dzia∏alnoÊcià gospo-

darczà jest zarobkowa dzia∏alnoÊç wytwór-

cza, budowlana, handlowa, us∏ugowa oraz

poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywa-

nie kopalin ze z∏ó˝, a tak˝e dzia∏alnoÊç zawo-

dowa, wykonywana w sposób zorganizowa-

ny i ciàg∏y. 

Podstawowe cechy dzia∏alnoÊci gospodar-
czej to:
• zarobkowy charakter (dzia∏alnoÊç nasta-

wiona na osiàganie dochodu, zysku);

• wykonywanie dzia∏alnoÊci w sposób zor-

ganizowany (struktura organizacyjna, wy-

posa˝enie, biuro, etc.);

• wykonywanie dzia∏alnoÊci w sposób ciàg∏y

(nie okazjonalny, jednorazowy, przypadko-

wy).

Aktualnie ka˝da dzia∏alnoÊç zawodowa

(tzw. wolne zawody – np. zawód piel´gniar-

ki, po∏o˝nej, adwokata, radcy prawnego,

bieg∏ego rewidenta) jest dzia∏alnoÊcià gospo-

darczà, natomiast nie ka˝da dzia∏alnoÊç go-

spodarcza jest dzia∏alnoÊcià zawodowà.

Zawód regulowany
Zawód, którego podj´cie lub wykonywa-

nie jest uzale˝nione od spe∏nienia wymagaƒ

kwalifikacyjnych i warunków okreÊlonych

w odr´bnych ustawach, rozporzàdzeniach lub

przepisach administracyjnych danego paƒ-

stwa. 

Specyfika tych zawodów polega na

udzielaniu osobiÊcie us∏ug o wyjàtkowym

charakterze spo∏ecznym.

Wymaga to od osób wykonujàcych te za-

wody szczególnych cech psychofizycznych

i moralnych, wysokich kwalifikacji, usta-

wicznego kszta∏cenia, niezale˝noÊci zawodo-

wej, okreÊlonych zasad odpowiedzialnoÊci

zawodowej, samorzàdu korporacyjnego.

Je˝eli zawód jest regulowany, paƒstwo

wskazuje w∏aÊciwe w∏adze, które podejmujà

decyzje w sprawie uznania uzyskanych kwa-

lifikacji do wykonywania tego zawodu.

Działalność regulowana
Poj´cie dzia∏alnoÊci regulowanej (wpisu do

rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej) pojawi∏o si´

wraz z wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 2 lipca

2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-

czej, czyli z dniem 21 sierpnia 2004 r. jako no-

wa forma reglamentacji dzia∏alnoÊci gospodar-

czej (inne formy reglamentacji to: koncesja,

zezwolenie, zg∏oszenie, licencja, zgoda).

Dzia∏alnoÊç regulowana to dzia∏alnoÊç

gospodarcza, której wykonywanie wymaga

spe∏nienia szczególnych warunków, okreÊlo-

nych przepisami prawa (art. 5 pkt 5 ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alno-

Êci gospodarczej).

Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci go-

spodarczej w art. 64-74 reguluje podsta-

wowe kwestie dotyczàce dzia∏alnoÊci regu-

lowanej. 

Szczegó∏y takie jak warunki wykonywa-

nia danej dzia∏alnoÊci, organ prowadzàcy re-

jestr, sposób prowadzenia rejestru, treÊç

oÊwiadczenia przedsi´biorcy, dane podlega-

jàce wpisowi itp., okreÊlajà przepisy ustaw

regulujàcych danà dzia∏alnoÊç.

Ustawa o zawodach 
pielęgniarki i położnej z dnia
5 lipca 1996 r.
Art. 24a. Prowadzenie:
1) indywidualnej praktyki piel´gniarek, po-

∏o˝nych,

2) indywidualnej specjalistycznej praktyki

piel´gniarek, po∏o˝nych albo

3) grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝-

nych – jest dzia∏alnoÊcià regulowanà

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2

lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci go-

spodarczej.

Indywidualna 
praktyka…
Art. 25. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e wy-

konywaç indywidualnà praktyk´ piel´gniar-

ki, po∏o˝nej lub indywidualnà specjalistycz-

nà praktyk´ piel´gniarki, po∏o˝nej, zwanych

dalej odpowiednio „indywidualnà prakty-

kà” albo „indywidualnà specjalistycznà

praktykà”, po uzyskaniu wpisu odpowied-

nio do rejestru indywidualnych praktyk al-

bo rejestru indywidualnych specjalistycz-

nych praktyk prowadzonych przez okr´go-

wà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwà

ze wzgl´du na miejsce wykonywania prak-

tyki.

2. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca in-
dywidualnà praktyk´ jest obowiàzana
spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo˝e byç:

a) zawieszona w prawie wykonywania

zawodu ani ograniczona w wykony-

waniu okreÊlonych czynnoÊci zawodo-

wych na podstawie przepisów ustawy

lub art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 19

kwietnia 1991 r. o samorzàdzie piel´-

gniarek i po∏o˝nych (Dz.U. Nr 41,

poz. 178, z póên. zm. 4),

b) ukarana karà zawieszenia prawa wyko-

nywania zawodu,

c) pozbawiona uprawnienia do wykony-

wania zawodu orzeczeniem przez sàd

Êrodka karnego albo przez sàd lub

prokuratora Êrodka zapobiegawczego

zakazu wykonywania zawodu;

3) posiadaç pomieszczenie wyposa˝one

w aparatur´ i sprz´t medyczny, w którym

b´dzie wykonywana praktyka, oraz opi-

ni´ paƒstwowego powiatowego inspek-

tora sanitarnego o spe∏nieniu warunków

umo˝liwiajàcych udzielanie okreÊlonych

Êwiadczeƒ zdrowotnych, z zastrze˝eniem

ust. 4 pkt 2 i art. 27;

4) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej.

Elêbieta Garwacka-Czachor ● Wiceprezes Naczelnej Rady 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Działalność gospodarcza a odpowiedzialność
pielęgniarek i położnych



Art. 25. 4. Piel´gniarka, po∏o˝na wyko-
nujàca indywidualnà praktyk´ lub indy-
widualnà specjalistycznà praktyk´ wy-
∏àcznie w miejscu wezwania jest obowià-
zana:
1) spe∏niaç warunki, o których mowa w ust.

2 pkt 1, 2 i 4, oraz, w przypadku indywi-

dualnej specjalistycznej praktyki, waru-

nek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

2) posiadaç sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy

udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych w miejscu zamieszkania lub sta-

∏ego pobytu pacjenta;

3) posiadaç adres praktyki oraz adres prze-

chowywania dokumentów medycznych.

Art. 25. 5. Piel´gniarka, po∏o˝na, która
zamierza prowadziç indywidualnà prakty-
k´, indywidualnà praktyk´ wy∏àcznie
w miejscu wezwania, indywidualnà spe-
cjalistycznà praktyk´ lub indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ wy∏àcznie w miej-
scu wezwania, w celu uzyskania wpisu do
rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzana z∏o˝yç wniosek, który zawie-
ra nast´pujàce informacje:
1) imi´ i nazwisko piel´gniarki, po∏o˝nej

oraz adres jej miejsca zamieszkania;

2) numer prawa wykonywania zawodu pie-

l´gniarki, po∏o˝nej;

3) dane dotyczàce wyposa˝enia w aparatur´

i sprz´t medyczny, a w przypadku indywi-

dualnej praktyki i indywidualnej specjali-

stycznej praktyki tak˝e dane dotyczàce

pomieszczenia;

4) adres praktyki oraz adres przechowywa-

nia dokumentów medycznych i sprz´tu

medycznego, w przypadku wykonywania

praktyki wy∏àcznie w miejscu wezwania;

5) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-

darczej;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

o ile piel´gniarka, po∏o˝na taki numer po-

siada.

Art. 25. 5a. Do wniosku, o którym mo-
wa w ust. 5, piel´gniarka, po∏o˝na do∏à-
cza nast´pujàce dokumenty:
1) dokument potwierdzajàcy prawo piel´-

gniarki, po∏o˝nej do korzystania z po-

mieszczenia, w którym ma byç wykony-

wana indywidualna praktyka lub indywi-

dualna specjalistyczna praktyka;

2) dokumenty potwierdzajàce prawo piel´-

gniarki, po∏o˝nej do korzystania z po-

mieszczenia i Êrodków ∏àcznoÊci, w któ-

rym b´dà przyjmowane wezwania, b´-

dzie przechowywana dokumentacja me-

dyczna i sprz´t medyczny, w przypadku

gdy piel´gniarka, po∏o˝na ma zamiar wy-

konywaç indywidualnà praktyk´ lub in-

dywidualnà specjalistycznà praktyk´

w miejscu wezwania;

3) opini´ o spe∏nianiu warunków umo˝li-

wiajàcych udzielanie w danym pomiesz-

czeniu okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowot-

nych wydanà przez paƒstwowego powia-

towego inspektora sanitarnego, w∏aÊci-

wego ze wzgl´du na miejsce, w którym

ma byç wykonywana indywidualna prak-

tyka lub indywidualna specjalistyczna

praktyka;

4) zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia-

∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 25e. 1. Okr´gowa rada piel´gniarek

i po∏o˝nych, w terminie 30 dni od dnia z∏o-

˝enia wniosku, o którym mowa w art. 25

ust. 5 lub 25a ust. 4, i oÊwiadczenia, o któ-

rym mowa w art. 25 ust. 5a lub art. 25a ust.

6, po sprawdzeniu spe∏nienia warunków wy-

konywania dzia∏alnoÊci w zakresie indywi-

dualnej praktyki, indywidualnej praktyki

wykonywanej wy∏àcznie w miejscu wezwa-

nia, indywidualnej specjalistycznej praktyki,

indywidualnej specjalistycznej praktyki wy-

konywanej wy∏àcznie w miejscu wezwania

oraz grupowej praktyki, dokonuje wpisu do

rejestru indywidualnych praktyk, indywidu-

alnych specjalistycznych praktyk lub grupo-

wych praktyk oraz wydaje piel´gniarce, po-

∏o˝nej lub grupowej praktyce zaÊwiadczenie

o wpisie do rejestru.

2. Je˝eli w∏aÊciwy organ nie dokona wpisu

w terminie, o którym mowa w ust. 1,

a od dnia wp∏ywu tego wniosku do tego

organu up∏yn´∏o 40 dni, wnioskodawca

mo˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç po uprzed-

nim zawiadomieniu o tym na piÊmie or-

ganu, który nie dokona∏ wpisu. Nie doty-

czy to przypadku, gdy organ wezwa∏ tego

wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku

o wpis nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 7

dni od dnia jego otrzymania. W takiej sy-

tuacji termin, o którym mowa w zdaniu

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia

wp∏ywu uzupe∏nienia wniosku o wpis.

Wpis do rejestru praktyk
Rozporzàdzenie MZ z dnia 20 wrzeÊnia

2007 r. w sprawie szczegó∏owego trybu po-

st´powania w sprawach wpisu do rejestru

indywidualnych praktyk piel´gniarek, po∏o˝-

nych, indywidualnych specjalistycznych

praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych i grupo-

wych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych

(Dz.U. z 2007 r. Nr 203, poz. 1465 ze zm.)

Art. 26. 1. Indywidualnà praktyk´, indywi-

dualnà specjalistycznà praktyk´ i grupowà

praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝nych prowadzi

si´ w pomieszczeniach i przy u˝yciu urzà-

dzeƒ, które odpowiadajà okreÊlonym wyma-

ganiom technicznym i sanitarnym, chyba ˝e

przepisy ustawy stanowià inaczej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyma-

gania, jakim powinny odpowiadaç pod

wzgl´dem technicznym i sanitarnym

urzàdzenia i pomieszczenia, w których

mo˝na wykonywaç indywidualnà prakty-

k´ i grupowà praktyk´ piel´gniarek i po-

∏o˝nych, oraz wymagania, jakim powi-

nien odpowiadaç sprz´t medyczny, o któ-

rym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2, majàc

na wzgl´dzie w∏aÊciwy poziom udziela-

nych Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz bez-

pieczeƒstwo pacjentów.

Wymagania techniczne 
i sanitarne

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

15 marca 2006 r. w sprawie wymagaƒ tech-

nicznych i sanitarnych dla pomieszczeƒ,

w których mo˝na wykonywaç praktyk´ pie-

l´gniarek i po∏o˝nych, oraz wymagaƒ jakim

powinny odpowiadaç urzàdzenia i sprz´t

medyczny umo˝liwiajàcy udzielanie Êwiad-

czeƒ zdrowotnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 56,

poz. 397)

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

10 listopada 2006 r. w sprawie wymagaƒ, ja-

kim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fa-

chowym i sanitarnym pomieszczenia i urzà-

dzenia zak∏adu opieki zdrowotnej (Dz.U.

z 2006 r. Nr 213, poz. 1568 zm. Dz. U.

z 2008 r. Nr 30, poz. 187)

Dokumentacja medyczna
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

1 sierpnia 2003 r.*) w sprawie rodzajów in-

dywidualnej dokumentacji medycznej pa-

cjenta, sposobu jej prowadzenia i przecho-

wywania oraz szczegó∏owych warunków jej

udost´pniania przez piel´gniark´, po∏o˝nà

udzielajàcà Êwiadczeƒ zdrowotnych (Dz.U.

Nr 147, poz.1437)

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

21 grudnia 2006 r.*) w sprawie rodzajów

i zakresu dokumentacji medycznej w zak∏a-

dach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej

przetwarzania (Dz.U. Nr. 247, poz. 1819

z póên. zm.)

*) W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 24

kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzajàce ustaw´

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, usta-

w´ o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustaw´

o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 76,

poz.641), na mocy art.17 pkt 1 i 2 ww. ustawy wska-
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▼ zane rozporzàdzenia MZ w sprawie rodzajów doku-

mentacji medycznej zachowujà swojà moc do czasu

wydania nowych rozporzàdzeƒ, w oparciu o delega-

cj´ ustawowà zawartà w odpowiednich przepisach

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-

ta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52,

poz. 417 zm. Nr 76, poz. 641), nie póêniej jednak

ni˝ do 31 stycznia 2011 r.

Nadzór
Ustawa o zawodach…
Art. 30. 1. Nadzór nad indywidualnà prak-

tykà, indywidualnà specjalistycznà praktykà

oraz nad grupowà praktykà piel´gniarek,

po∏o˝nych sprawuje w∏aÊciwa okr´gowa ra-

da piel´gniarek i po∏o˝nych.

2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych

jest uprawniona w ramach nadzoru do:

1) przeprowadzania czynnoÊci kontrolnych,

a w szczególnoÊci:

a) wizytacji pomieszczeƒ, w których

udzielane sà Êwiadczenia, o których

mowa w art. 4 lub art. 5,

b) obserwowania czynnoÊci zwiàzanych

z udzielaniem Êwiadczeƒ w ramach

praktyki,

c) ˝àdania informacji i udost´pniania do-

kumentacji medycznej;

2) wydawania zaleceƒ pokontrolnych, majà-

cych na celu usuni´cie stwierdzonych bra-

ków i wadliwoÊci.

Formy wykonywania zawodu piel´gniar-
ki/po∏o˝nej:
• Umowa o prac´

• Umowa cywilno-prawna

• umowa zlecenia

• umowa o dzie∏o

• samozatrudnienie/kontrakt

• Indywidualna/grupowa praktyka piel´-

gniarki/po∏o˝nej

• w gabinecie

• wy∏àcznie w miejscu wezwania

• Wolontariat

Umowa o pracę 
czy samozatrudnienie?

W Kodeksie pracy wyraênie okreÊlono,

˝e praca w ramach umowy o prac´ musi byç

m.in. wykonywana pod kierownictwem

prze∏o˝onego, w okreÊlonym przez niego

miejscu i czasie oraz w okreÊlony przez nie-

go sposób. Pracownik ma obowiàzek sta-

rannego wykonywania pracy (a nie osià-

gni´cia jakiegoÊ rezultatu) i nie mo˝e po-

wierzyç jej wykonania innej osobie.

Samozatrudnienie to prowadzenie dzia-

∏alnoÊci gospodarczej przez osoby fizyczne

(w przypadku piel´gniarek jest to prowadze-

nie indywidualnej praktyki) czyli Êwiadcze-

nie pracy formalnie jako firma, a faktycznie

jako najemny pracownik.

Kodeks pracy zakazuje obecnie zast´po-

wania umowy o prac´ umowà cywilnopraw-

nà wtedy, gdy zachowane zostajà warunki

wykonywania pracy charakterystyczne dla

stosunku pracy (art.22§1-1_KP).

Samozatrudnienie piel´gniarek i po∏o˝-

nych jest specyficzne, poniewa˝ obejmuje

wykonywanie zawodu, którego zasady zo-

sta∏y okreÊlone w ustawie o zawodach piel´-

gniarki i po∏o˝nej.

W Êwietle tej ustawy indywidualna prak-

tyka, indywidualna specjalistyczna praktyka

wykonywana jest w gabinecie lub wy∏àcznie

w miejscu wezwania.

Wykonywanie tej praktyki w zak∏adzie

opieki zdrowotnej wydaje si´ byç sprzeczne

z istotà tych praktyk.

Kontrakty w oparciu o art. 35-

35A ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej

sta∏y si´ podstawà samozatrudnienia

piel´gniarek/po∏o˝nych 

• obowiàzuje konkurs ofert, w pracach ko-

misji konkursowej mo˝e uczestniczyç

przedstawiciel w∏aÊciwej okr´gowej izby

• piel´gniarka musi zarejestrowaç indywi-

dualnà praktyk´

• przyjmujàcy zamówienie zobowiàzuje si´

do wykonania zadaƒ publicznego zak∏adu

opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego

zamówienia i na zasadach okreÊlonych

w umowie, a udzielajàcy zamówienie do

zap∏acenia ze Êrodków publicznych za wy-

konanie zadania 

• odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà

przy udzielaniu Êwiadczeƒ w zakresie

udzielonego zamówienia ponoszà solidar-

nie udzielajàcy zamówienie i przyjmujàcy

zamówienie przyjmujàcy zamówienie

podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu

od odpowiedzialnoÊci cywilnej (rozporzà-

dzenie MF) umowa wymaga pisemnej

formy i zostaje zawarta po podpisaniu jej

przez obie strony

Samozatrudnienie
Wady
• zrzeczenie si´ praw pracowniczych  brak

p∏atnego urlopu i zasi∏ku chorobowego (na-

bywa po 90 dniach), dodatków, odpraw,

ochrony pracy kobiet i przedemerytalnej,

inny (wi´kszy wymiar) czas pracy, itp. 

• ryzyko prowadzenia dzia∏alnoÊci (niepo-

wodzenia)

• pe∏na odpowiedzialnoÊç cywilna za szkody

wyrzàdzone przy udzielaniu Êwiadczeƒ,

cywilnoprawna (umowy) i publiczno-

prawna (podatki, ubezpieczenia spo∏eczne

i zdrowotne)

• spory dotyczàce wywiàzywania si´ stron

z kontraktu b´dà rozpatrywane przez sàdy

cywilne lub gospodarcze, a nie sàdy pracy.

• obowiàzek zapewnienia ciàg∏oÊci udziele-

nia Êwiadczeƒ, wi´ksza dyspozycyjnoÊç,

wi´ksze ryzyko pope∏nienia b∏´du,

• s∏aba pozycja ekonomiczna, 

• Brak ochrony zwiàzków zawodowych

i instytucji prawa pracy

Zalety 
• wzrost wynagrodzenia?

• mo˝liwoÊç odliczania od przychodów

wszystkich wydatków (koszty kszta∏cenia,

umundurowania, zakupu i eksploatacji te-

lefonu, komputera itp.)

• swoboda w organizowaniu pracy???

• brak podporzàdkowania pracodawcy???

Przychody uzyskiwane
z umowy o pracę 
Lub kontraktu  porównanie
Za∏ó˝my hipotetycznà sytuacj´

Piel´gniarka, Anna B. z 15-letnim sta˝em

pracy, zatrudniona na podstawie umowy

o prac´ w jednym z oddzia∏ów szpitala powia-

towego w z. Otrzymuje propozycj´ przejÊcia

na kontrakt. Dotychczas jej wynagrodzenie

netto wynosi∏o 2.156,73 z∏ (3000 z∏ brutto). 

Szpital proponuje jej zawarcie kontraktu

na kwot´ 3550z∏ za prac´ w podobnym wy-

miarze godzin.

Propozycja wydaje si´ dla pani Anny in-

teresujàca, obiecuje jej rozwa˝enie i prosi

o czas na przemyÊlenie. 

Wynagrodzenie Pani Anny 
3000,00 wynagrodzenie brutto (100%)

– 411,30 sk∏adki na ubezpieczenie spo∏ecz-

ne, tzw. ZUS pracownika (13,71%)*)

= 2588,70 dochód pracownika (86,29%) –

111,25 koszty uzyskania przychodu

– (200,62+ 32,35) = 232,97 sk∏. zdr.**) =

2477,45 x 18% podatek***)

= 2355,73 445,86

– 199,00 podatek – 46,33ulga podatkowa 

= 2156,73 wynagrodzenie netto 399,53 –

200,62 

198,91 podatek 
*) ubezpieczenie emerytalne 9,76% + ubezpieczenie

rentowe 1,5% + ubezpieczenie chorobowe 2,45%

**) teoretycznie 9% dochodu stanowi sk∏adka zdro-

wotna, ale 7,75% odliczane jest od podatku

***) 18% do kwoty 85 528 z∏ dochodu minus 556,02

z∏ czyli kwota zmniejszajàca podatek, powy˝ej 85

528 z∏ podatek wynosiç b´dzie 14 839,02 z∏ + 32%

nadwy˝ki ponad 85 528 z∏

Koszt wynagrodzenia Pani Anny pono-
szony przez pracodawc´
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Pracodawca poza wyp∏atà pensji jest zobo-

wiàzany do pokrycia z w∏asnych Êrodków

tzw. ZUS pracodawcy = 18,28% wynagro-

dzenia brutto (3000 z∏) pani Anny czyli

548,40 z∏, tj.

ubezpieczenie emerytalne – 9,76%

rentowe – 4,5%

wypadkowe – 1, 47%

sk∏adka na fundusz pracy – 2, 45%

sk∏adka na Fundusz Gwarantowanych

Âwiadczeƒ Pracowniczych – 0,10% 

Koszt wynagrodzenia pani Anny wynosi

wi´c 3548,40 z∏ (118,28%) – 3000 z∏ wyna-

grodzenie brutto + 548, 40 sk∏adki finanso-

wane przez pracodawc´. 

Koszt dzia∏alnoÊci gospodarczej pani Anny

3550,00 wartoÊç kontraktu czyli przychód

– 605,74*)

2944,26 x 18% podatek = 529,92 – 200,91

sk∏adka zdrowotna 7,75% 

329,01 podatek 

2944,26 – 329,01 podatek = 2615,25 –

233,32 sk∏adka zdrowotna 7,75%+ 1,25% 

2381,93 z∏ zysk
*) minimalna podstawa wymiaru sk∏adek w 2010 r.

wynosi 1887,60, tj. 368,46 z∏ sk∏adka emerytalna,

113,26z∏ rentowa, 46,25 z∏ chorobowa, 31,52z∏ wy-

padkowa, 46,25 Fundusz Pracy

Zakaz prowadzenia 
działalności konkurencyjnej

Zgodnie z art.1 ust.5 pkt 3 ustawy

z dnia 30 sierpnia 1991r. o zak∏adach opieki

zdrowotnej piel´gniarki lub po∏o˝ne wyko-

nujàce zawód w formie indywidualnej prak-

tyki piel´gniarki lub po∏o˝nej, indywidualnej

specjalistycznej praktyki piel´gniarki lub po-

∏o˝nej, a tak˝e grupowej praktyki piel´gnia-

rek lub po∏o˝nych – nie mogà prowadziç

dzia∏alnoÊci polegajàcej na udzielaniu takich

samych Êwiadczeƒ zdrowotnych, które sà

udzielane przez ten zak∏ad, z wyjàtkiem

Êwiadczeƒ z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej i stomatologii

Wyrok trybunału 
konstytucyjnego
Wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r., Sygn.
akt K 45/05* po rozpoznaniu, z udzia∏em
wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora
Generalnego, na rozprawie w dniu 21
grudnia 2005 r., wniosku Rzecznika Praw
Obywatelskich o zbadanie zgodnoÊci: 
Art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki

i po∏o˝nej oraz ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 175, poz.

1461) z art. 2, art. 22 w zwiàzku z art. 31

ust. 3 i art. 119 ust. 2 Konstytucji, orzeka:

Art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o zmianie ustawy o zawodach piel´-
gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr
175, poz. 1461): 
a) jest zgodny z art. 119 ust. 2 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) jest niezgodny z art. 2 oraz art. 22

w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Autonomia zawodowa 
a odpowiedzialność

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach

piel´gniarki i po∏o˝nej stawia piel´gniarkom

i po∏o˝nym daleko idàce wymagania. 

W szczególnoÊci nak∏ada generalny obo-

wiàzek wykonywania zawodów zgodnie

z aktualnà wiedzà medycznà oraz zasadami

etyki i deontologii zawodowej, z wykorzy-

staniem dost´pnych metod i Êrodków oraz

ze szczególnà starannoÊcià (art. 18). 

Na istnienie i zasi´g tego obowiàzku nie

majà wp∏ywu: podstawa i prawny charakter

zatrudnienia (umowa o prac´ lub tzw. kon-

trakt, prowadzenie praktyki indywidualnej

na w∏asny rachunek, w ramach samozatrud-

nienia), miejsce pracy (publiczny lub niepu-

bliczny zoz, prywatny gabinet lekarski), od-

p∏atnoÊç bàdê nieodp∏atnoÊç Êwiadczeƒ

zdrowotnych, tj. okolicznoÊç, czy pacjent

korzysta z nich w ramach powszechnego

ubezpieczenia zdrowotnego, czy we w∏a-

snym zakresie op∏aca uzyskane us∏ugi me-

dyczne. Naruszenie tego obowiàzku w ka˝-

dym przypadku, gdy spe∏nione zostanà okre-

Êlone prawem przes∏anki, mo˝e pociàgaç za

sobà odpowiedzialnoÊç cywilnà, karnà,

a tak˝e zawodowà (dyscyplinarnà).

Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej

Rozporzàdzenie Ministra Finansów

z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obo-

wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-

Êci cywilnej podmiotu przyjmujàcego zamó-

wienie na Êwiadczenia zdrowotne ( Dz.U.

2004 r. Nr 283, poz. 2825) 

Minimalna suma gwarancyjna tego ubez-

pieczenia dla piel´gniarek i po∏o˝nych wyno-

si obecnie równowartoÊç w z∏otych 25.000

euro. 

Rozporzàdzenie Ministra Finansów

z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obo-

wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-

Êci cywilnej Êwiadczeniodawcy udzielajàcego

Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008

r. Nr 3, poz.10).

Minimalna suma gwarancyjna tego ubez-

pieczenia dla piel´gniarek i po∏o˝nych wyno-

si obecnie równowartoÊç w z∏otych 25.000

euro na jedno zdarzenie 140.000 euro na

wszystkie zdarzenia 

Prawne podstawy 
odpowiedzialności cywilnej
OdpowiedzialnoÊç cywilna piel´gniar-
ki/po∏o˝nej zale˝y od formy, w jakiej
udziela ona Êwiadczeƒ zdrowotnych (wy-
konuje swój zawód):
• zatrudnienie na podstawie umowy o pra-

c´  nie ponosi indywidualnej odpowie-

dzialnoÊci cywilnej za wyrzàdzone pacjen-

tom szkody. Do naprawienia szkody zobo-

wiàzany pozostaje pracodawca (na pod-

stawie art. 430 k.c. – odpowiedzialnoÊç

zast´pcza), ewentualnie zak∏ad ubezpie-

czeƒ, z którym szpital zawar∏ umow´

ubezpieczenia OC. Szpital, który wyp∏aci∏

pacjentowi odszkodowanie, mo˝e wystà-

piç przeciwko bezpoÊredniemu sprawcy

szkody z tzw. roszczeniem regresowym

(zwrotnym). Regres ten zgodnie z przepi-

sami kodeksu pracy (art. 119 – 120 k.p.),

ograniczony jest maksymalnie do wysoko-

Êci 3 – miesi´cznego wynagrodzenia.

• zatrudnienie w publicznym z.o.z. na pod-

stawie umowy cywilno-prawnej (najcz´-

Êciej o udzielenie zamówienia na Êwiad-

czenia zdrowotne, regulowanej w art. 35

ustawy o z.o.z.), czyli na tzw. „kontrak-

cie”  tu sytuacja prawna piel´gniarki i po-

∏o˝nej jest „mniej korzystna”. W przypad-

ku wyrzàdzenia pacjentowi szkody, do jej

naprawienia zobowiàzane sà oba pod-

mioty – zarówno szpital (jako udzielajàcy

zamówienia), jak i piel´gniarka „kontrak-

towa” (jako przyjmujàcy zamówienie).

OdpowiedzialnoÊç ta ma charakter soli-

darny, co oznacza, ˝e poszkodowany (pa-

cjent) ma prawo wyboru d∏u˝nika, od

którego domagaç si´ b´dzie naprawienia

szkody, zaÊ ten z nich, który wyp∏aci od-

szkodowanie, mo˝e nast´pnie wyst´po-

waç przeciwko drugiemu z roszczeniem

regresowym (na podstawie art. 441 § 2

lub § 3 k.c.). wykonywanie zawodu w ra-

mach indywidualnej praktyki (jako przed-

si´biorca na podstawie przepisów ustawy

o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej)

sama ponosi odpowiedzialnoÊç cywilnà

za wyrzàdzone szkody (pozaumowna

z art. 415 k.c. bàdê z umowy na podsta-

wie art. 471 k.c.) i w razie wykazania

wskazanych prawem przes∏anek, zobo-

wiàzana jest do wyp∏aty odszkodowania

do ràk poszkodowanego.

e-mail:
e.garwacka@izbapiel.org.pl
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20-lecie samorządu pielęgniarek i położnych
Rocznice zwiàzane z kalendarium samo-

rzàdnoÊci zawodowej inspirujà do po-

wrotów w przesz∏oÊç, przypomnienia wyda-

rzeƒ i wa˝nych postaci. 

W dniu 19 kwietnia 2011 roku, minie 20

lat od wejÊcia w ˝ycie Ustawy o samorzàdzie

piel´gniarek i po∏o˝nych. By∏o to mo˝liwe,

dzi´ki sile i uporowi liderek piel´gniarstwa.

Na mocy Ustawy, 24 wrzeÊnia 2011 roku

w naszym województwie odby∏ si´ I Okr´-

gowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych i wy-

bór pierwszej przewodniczàcej ORPiP

w Katowicach mgr Ma∏gorzaty Lipiƒskiej.

W pracach tymczasowego Komitetu ds. sa-

morzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych, aktywny

udzia∏ bra∏y: mgr Maria Kawczyk, mgr Cze-

s∏awa Brylak-KozdraÊ, Jadwiga Hejczyk, dr

Maria Trzeciak. W czasie III i IV Kadencji

trwajàcej od 27 paêdziernika 1999 r. do 11

marca 2008 r., funkcj´ przewodniczàcej OR-

PiP pe∏ni∏a mgr Maria Brzeziƒska. 

Od V kadencji i wyboru na przewodniczà-

cà ORPiP w Katowicach dr n. ekon. Marioli

Bartusek  kontynuujemy misj´, wizj´ i realiza-

cj´ statutowych zadaƒ naszej korporacji. 

Realizacj´ kierunkowych celów samorzà-

du warunkujà ró˝norodne czynniki, m.in.: ja-

koÊç procedur legislacyjnych i system nadzo-

ru w administracji paƒstwowej i w struktu-

rach samorzàdu. Znaczàcy wp∏yw majà rów-

nie˝: kierunki rozwoju piel´gniarstwa, post´p

medycyny, nauk pokrewnych, technicznych,

czynniki demograficzne, stan zdrowia spo∏e-

czeƒstwa, potrzeby zdrowotne odbiorców

us∏ug, dost´pnoÊç do us∏ug piel´gniarsko-po-

∏o˝niczych i poziom Êwiadczonych us∏ug.

Wiele problemów i barier wynika z trwa-

jàcego od kilku lat, procesu przekszta∏ceƒ

w ochronie zdrowia, zmieniajàcych si´ stra-

tegii rozwiàzaƒ docelowych, zmian w syste-

mie edukacji piel´gniarek – w∏àczenia si´

w system Europejskiego Obszaru Szkolnic-

twa Wy˝szego. 

Nie mo˝na pominàç w tej kwestii, trud-

nej kondycji finansowej naszego paƒstwa,

w tym s∏u˝by zdrowia oraz charakteru wi´zi

zawodowej.

Mimo wielu niekorzystnych uwarunko-

waƒ w naszej rzeczywistoÊci, rejestrujàc

cz∏onków i wydajàc prawa wykonywania za-

wodu, koncentrujemy si´ na dba∏oÊci o po-

ziom praktyki oraz nadzorze nad jakoÊcià

Êwiadczonych us∏ug. Wzmacniamy te dzia∏a-

nia poprzez wdra˝anie i modyfikowanie stan-

dardów zawodowych i kwalifikacji zawodo-

wych zgodnych z dyrektywami Unii Europej-

skiej oraz uczestnictwo w tworzeniu prawa,

majàc na uwadze ochron´ dobra publicznego. 

Intensyfikujàc dzia∏alnoÊç Rzecznika Od-

powiedzialnoÊci Zawodowej i Okr´gowego

Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych, organizujàc

systematycznie konferencje i szkolenia,

umacniamy w praktyce piel´gniarskiej zasa-

dy podejmowania decyzji etycznych oparte

na etyce zawodu oraz ÊwiadomoÊç w∏asnej

odpowiedzialnoÊci w procesie Êwiadczenia

opieki zdrowotnej. 

Wp∏ywajàc na jakoÊç kszta∏cenia i dosko-

nalenia ustawicznego, rozwój zarzàdzania

i badaƒ naukowych w piel´gniarstwie i po-

∏o˝nictwie, wzmacniamy praktyk´ zawodo-

wà i role zawodowe piel´gniarki i po∏o˝nej.

Poprzez proponowanie ró˝nych form

kszta∏cenia podyplomowego, w tym realiza-

cj´ Projektu „Cz∏owiek najwa˝niejsza inwe-

stycja” w latach 2010-2012, wspomagamy

i wspieramy naszych cz∏onków w rozwoju

zawodowym.

Podejmujemy w Êrodowiskach lokalnych

promocj´ zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej

poprzez promocj´ zdrowia.

Jako przedstawicielki zawodów wolnych,

z w∏asnymi prawami, w∏àczamy si´ do dzia-

∏aƒ na rzecz utrwalania autonomii i samo-

dzielnoÊci zawodowej.

Intensyfikujemy dzia∏alnoÊç samopomo-

cowà, poradnictwo prawne, poradnictwo

w OÊrodku Edukacyjno-Informacyjnym

w strukturach Okr´gowej Izby oraz pomoc

zdrowotnà.

Wcià˝ dà˝ymy do konsolidacji i integracji

Êrodowiska zawodowego poprzez wspólne

projekty konferencji, stanowisk, apeli wspó∏-

pracujàc z uczelniami, instytutami, towarzy-

stwami naukowymi, samorzàdem lokalnym,

przedstawicielami administracji paƒstwo-

wej, grupami pacjentów i przedstawicielami

zwiàzków zawodowych.

Szanujemy tradycj´, ceremonia∏ zawodo-

wy, promujemy wzorce osobowe wybitnych

postaci polskiego i Êwiatowego piel´gniar-

stwa i wartoÊci zawodu oraz tworzymy po-

czàtki Izby Pami´ci; przyjmujàc, ˝e wspó∏-

czesnoÊç wyrasta z tradycji.

Powy˝sze wydarzenia, dzia∏ania samorzà-

du i uwarunkowania ich realizacji przypomi-

nam dlatego, bo stanowià one dla zespo∏u

redakcyjnego êród∏o informacji, inspiracji

w projektowaniu Biuletynu „Nasze Spra-

wy”. 

W tym tyglu bie˝àcych informacji, stara-

my si´ wybraç najwa˝niejsze, najbardziej ak-

tualne i przydatne, warte upowszechnienia;

reagujemy na kontrowersyjne propozycje

administracji paƒstwowej, Êrodków przeka-

zu, stanowione prawo, wa˝ne wydarzenia

w ˝yciu narodu i w historii zawodu. 

Ka˝dy z autorów artyku∏ów, cz∏onków

zespo∏u redakcyjnego, grafików i drukarzy,

którzy w ró˝nych porach doby realizujà

swoje zadania, zostawia czàstk´ swojej pracy,

pomys∏ów, rozwiàzaƒ graficznych na szpal-

tach kolejnego numeru. 

Wydawanie Biuletynu Informacyjnego

rozpocz´to w 1992 roku i kontynuowano

pod kierunkiem Redaktora Naczelnego mgr

Marii Kawczyk. 

W V Kadencji Kolegium Redakcyjne

rozpocz´∏o prac´ od wydania Biuletynu Nr

5 (176) 2008  wywiadem z dr n. ekonom.

Mariolà Bartusek nowowybranà przewod-

niczàcà ORPiP w Katowicach. W wywia-

dzie, Pani Przewodniczàca mówi∏a: ”Przy-

sz∏oÊç kszta∏tujemy my sami, a ja b´d´

kszta∏towaç jà tak, jak oczekujà tego piel´-

gniarki i po∏o˝ne. Wiem, ˝e nie sposób

sprostaç wszystkiemu od razu, ale nie boj´

si´ pracy. Przecie˝ jestem piel´gniarkà”.

Warto w tym miejscu podkreÊliç, uchylajàc

kulisy pracy redakcyjnej, ˝e Pani Przewod-

niczàca, mimo realizacji licznych zadaƒ,

z troskà pochyla si´ nad ka˝dym projekto-

wanym numerem Biuletynu, proponujàc

aktualne materia∏y, ciekawe teksty ró˝nych

autorów i rozwiàzania graficzne. Zainicjo-

wa∏a równie˝ pierwszà edycj´ Biuletynu

Specjalnego. ■

Krystyna ¸ukasz-Paluch ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki, 

cz∏onek Komisji Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach,

redaktor prowadzàcy Biuletyn „Nasze Sprawy” 
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NZOZÂlàskie Hospicjum Do-

mowe dla Dzieci w Psz-

czynie dzia∏a od 16 miesi´cy. W chwili obec-

nej pod opiekà hospicjum znajduje si´ 20

pacjentów. Kilku z nich jest z nami od po-

czàtku. Sà to dzieci ze schorzeniami gene-

tycznie uwarunkowanymi, neurodegenera-

cyjnymi czy wynikajàcymi ze zbyt krótkiego

okresu ˝ycia p∏odowego.

Celem prowadzonej opieki jest zmniej-

szenie cierpienia i poprawa jakoÊci ˝ycia za-

równo chorego dziecka jak i jego rodziny.

Post´powanie medyczne ma na celu opano-

wanie mi´dzy innymi takich objawów jak

ból, l´k czy dusznoÊç. Nasi podopieczni

mieszkajà w ró˝nych miejscowoÊciach na te-

renie ca∏ego woj. Âlàskiego: w Tychach, Psz-

czynie, B´dzinie, Tarnowskich Górach, Pie-

karach Âlàskich, Gliwicach, Katowicach, Ra-

ciborzu czy Mesznej. Obecnie zespó∏ Âlà-

skiego Hospicjum to 2 lekarzy pediatrów, 5

piel´gniarek, rehabilitant, pracownik socjal-

ny, psycholog oraz wolontariusze.

Do ka˝dej rodziny przydzielona jest pie-

l´gniarka, doÊwiadczona w pediatrycznej

opiece paliatywnej. To ona kontaktuje si´

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

piel´gniarka ma pod opiekà kilkoro pacjen-

tów w tym samym czasie. Planowe wizyty

piel´gniarki odbywajà si´ w godzinach 1000-

1500 w dni robocze po uprzednim uzgodnie-

niu telefonicznym. Ponadto istnieje mo˝li-

woÊç bezpoÊredniego kontaktu telefoniczne-

go z piel´gniarkà dy˝urnà (numer czynny

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

cie z lekarzem dy˝urnym hospicjum. W sy-

tuacjach nag∏ych zespó∏ przyje˝d˝a na we-

zwanie rodziców, z czasem dojazdu do 2 go-

dzin. Wizyty pozosta∏ych pracowników od-

bywajà si´ w godzinach 1000-1500 w dni ro-

bocze. Sprz´t medyczny i leki zostajà dostar-

czone przez piel´gniark´. Istnieje te˝ mo˝li-

woÊç pomocy ze strony wolontariuszy. Po

Êmierci dziecka hospicjum oferuje wsparcie

w ˝a∏obie dla rodziców i rodzeƒstwa.

Wcelu rozpropagowania idei hospi-

cjum domowego dla dzieci 14 maja

2010 roku w Domu Lekarza w Katowicach

odby∏a si´ konferencja „Opieka paliatywna”

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pe-

diatrycznego i Wojewody Âlàskiego, z udzia-

∏em konsultanta wojewódzkiego ds medycy-

ny paliatywnej dr n. med. Jadwigi Pyszkow-

skiej i dr hab. n. med. Tomasza Dangla, pio-

niera opieki hospicyjnej dla dzieci w Polsce.

W roku 2010 byliÊmy beneficjentami

i wspó∏organizatorami kilku imprez, z któ-

rych uzyskane Êrodki finansowe przeznaczy-

liÊmy na zakup leków, Êrodków piel´gnacyj-

nych i sprz´tu medycznego:

By∏y to:
• XI Powiatowy Bal Charytatywny w Or-

nontowicach

• Koncert charytatywny „Muzycy Dzie-

ciom”, na którym wystàpi∏a orkiestra „Au-

xo” 

• Festyny organizowane przez Miasta Tychy

i Pszczyna

• Koncert organowy prof. Henryka Botora

z udzia∏em wiolonczelistki Kingi Pio-

trowskiej w tyskim koÊciele Âw. Magdale-

ny.

Gra˝yna Alweil ● Piel´gniarka oddzia∏owa, NZOZ Âlàskie Hospicjum

Domowe dla Dzieci w Pszczynie 

Hospicjum dla dzieci w Pszczynie
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Jakość opieki
▼ SzczodroÊç nowo˝eƒców oraz instytucjo-

nalnych i indywidualnych darczyƒców po-

zwoli∏a na zakup sprz´tu medycznego oraz

refundacj´ kosztów poniesionych przez ro-

dziców na zakup leków i Êrodków piel´gna-

cyjnych. Dzi´ki pomocy firmy KLEO z Psz-

czyny wymieniliÊmy okna w domu Sebastia-

na.

Dzi´ki dotacji uzyskanej ze Êrodków wo-
jewództwa Êlàskiego zorganizowaliÊmy:
• tygodniowy letni wypoczynek w górach

i nad morzem dla dzieci i ich rodziców,

wycieczk´ do chorzowskiego ZOO, wyj-

Êcie do kina na film „Toy story 3”,

• zakupiliÊmy Êrodki piel´gnacyjne, pielu-

chy i sprz´t medyczny niezb´dny do spra-

wowania opieki, zorganizowaliÊmy uro-

czystoÊci urodzinowe naszym podopiecz-

nym.

Miesiàc grudzieƒ 2010 by∏ szczególnie

obfity w organizacj´ imprez hospicyj-

nych. Uda∏o si´ nam zaprosiç Âwi´tego Mi-

ko∏aja, starszego m´˝czyzn´ z brodà, ubra-

nego w czerwony strój, który wedle ró˝-

nych legend i bajek w okresie Êwiàt Bo˝ego

Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty sa-

niami ciàgni´tymi przez zaprz´g reniferów.

Odwiedzi∏ dzieci Âlàskiego Hospicjum Do-

mowego dla Dzieci w Pszczynie, a by∏o to

11 grudnia pi´knego, zimowego dnia. Spo-

tkanie odby∏o si´ w salce parafialnej KoÊcio-

∏a NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Pia-

sku. W spotkaniu bra∏o udzia∏ oko∏o 20 ro-

dzin naszych podopiecznych dzieci, wolon-

tariusze oraz pracownicy hospicjum. W su-

mie by∏o oko∏o 100 osób. Dzieci otrzyma∏y

prezenty ufundowane przez Biuro Zarzàdu

Macro Cash and Carry Polska S.A., Panià

Izbel´ Jagosz, Poczt´ Polskà z Pszczyny oraz

dotowanymi przez ROPS i wiele osób

o du˝ym sercu. RadoÊç dzieci by∏a ogrom-

na. Po otwarciu paczek okaza∏o si´, ˝e

otrzyma∏y to wszystko, o co w listach prosi-

∏y Âwi´tego Miko∏aja. A by∏y tam m.in. ro-

wery, ksià˝ki, foteliki samochodowe, zabaw-

ki, ubrania i ca∏e mnóstwo s∏odyczy. Niektó-

re dzieci ba∏y si´ Miko∏aja inne zaÊ siada∏y

na kolanach i szarpa∏y za brod´, a nawet

chcia∏y zabraç okulary. Potem rodzice

z dzieçmi zjedli wspania∏e ciasto upieczone

przez niektóre mamy a nast´pnie bawili si´

przy dzwi´kach weso∏ej muzyki pod opiekà

wolontariuszy. Cz´Êç dzieci ch´tnie pozo-

walo do zdj´ç w towarzystwie Miko∏aja i re-

nifera. Po kilku godzinach zabawy dzieci

zm´czone, ale bardzo radosne wróci∏y do

swoich domów. 

16 grudnia w KoÊciele Ewangelicko-Au-

gsburskim w Pszczynie odby∏ si´ koncert

charytatywny zorganizowany przez naszà

Fundacj´ na rzecz podopiecznych – chorych

dzieci, który wykona∏ Chór Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia∏ej

pod dyrekcjà dr Jana Borowskiego. Chór za-

Êpiewa∏ pieÊni religijne i kol´dy kilkakrotnie

przeplatane krótkimi opowieÊciami o na-

szych pacjentach. Na koncercie poza miesz-

kaƒcami Pszczyny obecni byli rodzice i ro-

dzeƒstwo niektórych naszych podopiecz-

nych.

Koncert odby∏ si´ dzi´ki goÊcinnoÊci pro-

boszcza Ksi´dza Jana Badury. Za zaanga˝o-

wanie i pomoc dzi´kujemy równie˝ sponso-

rowi – firmie Za kwadrans z Czechowic-

Dziedzic.

A potem przysz∏y Âwi´ta Bo˝ego Naro-

dzenia i radoÊç odwiedzin i wspólnego kol´-

dowania. ■
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Warto wiedzieć

▼

Wostatnich latach wzrasta liczba zwo-

lenników nadania wspó∏czesnej me-

dycynie kierunku holistycznego. Pod poj´-

ciem „medycyny holistycznej” rozumiemy

„ca∏oÊciowe uj´cie fenomenu zdrowia i cho-

roby”. Holizm to traktowanie organizmu ja-

ko ca∏oÊci, uznajàc, ˝e stanowi on system,

sk∏adajàcy si´ z intelektualnego, emocjonal-

nego, spo∏ecznego, duchowego i oczywiÊcie

– fizycznego bytu. Wymaga on zaintereso-

wania ca∏à osobà, w ca∏ym jej otoczeniu,

i ca∏okszta∏tem stosowanych metod leczenia,

jest wi´c podejÊciem ca∏oÊciowym, wszech-

stronnym. Holizm w medycynie oznacza

wi´c, ze organizm ludzki traktuje si´ jako ˝y-

wy system, którego cz´Êci sk∏adowe sà wza-

jemnie powiàzane i zale˝ne.

Za twórc´ modelu medycyny holistycz-

nej jest uwa˝any Jan Christian Smuts. Sfor-

mu∏owa∏ on podstawowe zasady, mi´dzy in-

nymi, ˝e holizm ∏àczy dzia∏ania piel´gnia-

rek, lekarzy, promotorów zdrowia, dietety-

ków, rehabilitantów, fizjologów, ducho-

wieƒstwa. Uzna∏, ˝e podejÊcie holistyczne

oznacza rozumienie i traktowanie ludzi

w kontekÊcie ich rodziny, kultury, ˝e nie-

zb´dne jest w∏àczanie rodziny i spo∏eczeƒ-

stwa do udzia∏u w procesie zdrowienia. Wy-

maga równie˝ od pacjenta aktywnego po-

dejÊcia do spraw swego leczenia, rezygnacji

z postawy bycia biernym biorcà Êwiadczeƒ

leczniczych.

Temat opieki holistycznej nad chorym

jest coraz szerzej opisywany w literaturze

medycznej. W 1977 r. G.L. Engel zak∏ada∏,

˝e model opieki powinien opieraç si´ na po-

strzeganiu pacjenta jako ca∏oÊci, co jest sku-

tecznà drogà do osiàgni´cia pe∏nego zdro-

wia. Podobnie Valeske uzna∏, ˝e diagnozy

nie stanowi jedynie „kombinacja objawów,

lecz uchwycenie ca∏ego obrazu chorobowe-

go z uwzgl´dnieniem cz∏owieka jako ca∏oÊci,

ze wszystkimi jego fizycznymi, duchowymi

i umys∏owymi cechami oraz powiàzaniem ze

Êrodowiskiem, otoczeniem, spo∏eczeƒ-

stwem”. Coraz szerzej jest wi´c dostrzegana

koniecznoÊç ujmowania pacjenta w wielu

wymiarach.

Zastosowanie opieki ca∏oÊciowej jest

opisywane w stopniu niewystarczajàcym,

a konieczne jest uÊwiadamianie sobie donio-

s∏oÊci zastosowania holistycznego spojrze-

nia na pacjenta. Personel piel´gniarski nie

zna byç mo˝e nomenklatury tej teorii, jed-

nak˝e moje spostrze˝enia nakazujà mi za-

uwa˝yç, ˝e w coraz wi´kszym stopniu opie-

ka nad chorym zaczyna nosiç znamiona ta-

kiego modelu. Piel´gniarka coraz cz´Êciej

obligowana jest do pe∏nienia funkcji tera-

peutycznych, ratowniczych, rehabilitacyj-

nych, profilaktycznych, wychowawczych,

promujàcych zdrowie oraz opiekuƒczych.

W swoich dzia∏aniach nie ogranicza si´ tyl-

ko do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych

z piel´gnacjà cia∏a. Zajmujemy si´ bowiem

równie˝ tzw. psychoterapià wspierajàcà,

która polega g∏ównie na obecnoÊci, rozmo-

wach, bliskim osobistym kontakcie, empa-

tii, okazywaniu zainteresowania losami cho-

rego i jego rodziny, emocjonalnym wspiera-

niem go; jest wi´c formà najbardziej ludzkà

i najmniej teoretyzujàcà. Choroba niezale˝-

nie od okolicznoÊci, które jà wywo∏a∏y, jest

ogromnym êród∏em stresu i tym samym

przyczynà zaburzeƒ somatycznych, które na

zasadzie sprz´˝enia zwrotnego mogà pogar-

szaç stan somatyczny chorego i negatywnie

wp∏ywaç na przebieg procesu zdrowienia.

Nie zawsze osoba hospitalizowana ma mo˝-

liwoÊç i odwag´ skorzystaç z pomocy psy-

choterapeuty, bàdê innej osoby przygoto-

wanej do wspierania psychicznego. Tà funk-

cj´ nierzadko przejmuje piel´gniarka, której

empatia i ch´ç niesienia wsparcia pozwala

pacjentowi przejÊç przez ten bardzo trudny

moment jego ˝ycia. 

Niezwykle istotnà rolà piel´gniarki pra-

cujàcej wed∏ug modelu medycyny ho-

listycznej jest promocja zdrowia. PodejÊcie

holistyczne bowiem traktuje zdrowie jako

stan pozytywny, a nie brak choroby i k∏adzie

bardzo du˝y nacisk na promocj´ i dzia∏ania

zapobiegajàce powstawaniu chorób. Wynika

to z faktu wielowymiarowoÊci osoby pacjen-

ta, a co za tym idzie z wielop∏aszczyznoweg-

o podejÊcia do zdrowia. Uznajàc ogromny

wp∏yw psychiki pacjenta i jego przywiàzania

do otoczenia, w którym ˝yje, nauka pozy-

tywnych nawyków staje si´ wi´c niezb´dna.

Holizm jako nowoczesny trend 
opieki nad pacjentem

Agnieszka Majewska ● Mgr piel´gniarstwa, Centrum Leczenia 

Oparzeƒ w Siemianowicach Âlàskich
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Cz´sto tryb ˝ycia, przyzwyczajenia wynie-

sione z domu bàdê nabyte w Êrodowisku

niekorzystnie wp∏ywajà nie tylko na przebieg

choroby, ale i na proces leczenia. Stàd

ogromna rola piel´gniarki - edukatorki, któ-

rej dzia∏ania nie tylko przyspieszajà stan re-

konwalescencji, ale i opóêniajà, minimalizu-

jà czy wr´cz niedopuszczajà do powik∏aƒ

i nawrotów poszczególnych objawów cho-

robowych u osób, które obj´te sà modelem

opieki holistycznej.

PodejÊcie holistyczne do pacjenta zmusza

piel´gniark´ do postrzegania chorego w tych

w∏aÊnie wszystkich aspektach jego funkcjo-

nowania.

Wpolskim systemie opieki zdrowotnej

przede wszystkim piel´gniarka ma

mo˝liwoÊç, umiej´tnoÊci i ÊwiadomoÊç ko-

niecznoÊci spoglàdania na pacjenta w wielu

p∏aszczyznach jego ˝ycia. To ona bowiem

sp´dza najwi´cej czasu przy ∏ó˝ku pacjenta,

piel´gnujàc go, wykonujàc zabiegi diagno-

styczne i terapeutyczne, rozmawiajàc i po-

znajàc problemy chorego. Stwarza to warun-

ki do empatycznej wi´zi. Âwiadczone us∏ugi

piel´gniarskie majà coraz wi´ksze znaczenie,

ich jakoÊç i stopieƒ zaawansowania sà nie-

odzowne w prawid∏owo przebiegajàcym

procesie leczenia. W∏aÊnie w takich okolicz-

noÊciach, udzielania Êwiadczeƒ na najwy˝-

szym poziomie, naj∏atwiej dodaç pacjentowi

otuchy, przekazaç mu treÊci podtrzymujàce

go na duchu, zmniejszyç l´k, korygowaç ir-

racjonalne czasami poglàdy.

Opieka nad chorym w uj´ciu holistycz-

nym nie ogranicza si´ wi´c do fachowego

i instrumentalnego wykonywania czynnoÊci,

stanowiàcych nieodzowny element procesu

leczenia. Piel´gniarka nie lekcewa˝y wymia-

ru psychicznego, duchowego, spo∏ecznego

i kulturowego, a wi´c nie traktuje go pod-

miotowo.

Holistyczna koncepcja piel´gniarstwa za-

k∏ada, ˝e piel´gniarka akceptuje równie˝

w pe∏ni prawa podopiecznego, mo˝liwoÊci

dokonywania wyboru spoÊród zaoferowa-

nych sposobów piel´gnacji. Wià˝e si´ to tak-

˝e, z obowiàzkiem piel´gniarki, rzetelnego

informowania pacjenta o dzia∏aniach, jakie

majà byç podj´te wzgl´dem jego osoby. Pod-

miot opieki jest tu aktywnym uczestnikiem

procesu piel´gnacyjnego, co daje mu poczu-

cie bezpieczeƒstwa oraz kontroli podejmo-

wanych dzia∏aƒ. Poprzez wspólne rozwiàzy-

wanie problemów zdrowotnych cz∏owiek

kszta∏tuje w sobie pozytywnà motywacj´

zmiany swego trybu ˝ycia, uczy si´ w∏aÊci-

wego, zale˝nego od sytuacji post´powania,

zdobywa wartoÊciowe dla zdrowia nawyki,

staje si´ tak˝e propagatorem zdrowia w Êro-

dowisku, z którego pochodzi.

Nale˝y nadmieniç, ˝e w sk∏ad zespo∏u te-

rapeutyczno-leczniczego, wdra˝ajàce-

go model medycyny ca∏oÊciowej wchodzà

równie˝: dietetyczki, ze swojà wiedzà o zna-

czeniu poprawnego od˝ywiania si´ podczas

choroby oraz normalnego funkcjonowania.

Prawid∏owe ˝ywienie bowiem jest jednym

z podstawowych elementów w procesie le-

czenia. Umiej´tnoÊç przygotowania i ustala-

nia odpowiedniej diety warunkuje szybki

powrót do zdrowia oraz umo˝liwia nabycie

odpowiednich nawyków ˝ywieniowych wy-

korzystywanych w warunkach domowych.

Nie powinno si´ pomijaç roli rehabilita-

cji, której dzia∏ania usprawniania chorych

hospitalizowanych, poddawanych zabiegom

operacyjnym, diagnostycznym, sà ˝mudne

i d∏ugotrwa∏e, jednak˝e niezb´dne w utrzy-

maniu bàdê przywróceniu aktywnoÊci cho-

rego. Jest to równie˝ niezwykle istotny ele-

ment teorii holistycznej. 

Ponadto wszystkie najnowsze osiàgni´-

cia medycyny, nowoczesne techniki dia-

gnostyczne, lecznicze, terapeutyczne, pod-

noszenie kwalifikacji personelu jest rów-

nie˝ elementem medycyny holistycznej.

Pomaga bowiem otaczaç pacjenta coraz

lepszà opiekà, Êwiadczyç us∏ugi medyczne

na jak najwy˝szym poziomie, spe∏niajàcym

wszelkie najbardziej zaostrzone normy,

sprawiajàce, ˝e proces leczenia jest coraz

efektywniejszy.

Holizm jest optymalnym sposobem

opieki nad pacjentem, jednak system zdro-

wotny w naszym kraju ogranicza mo˝liwoÊci

wdra˝ania go w stopniu wystarczajàcym.

Piel´gniarka na dy˝urze jest obarczona na-

wa∏em obowiàzków, nie zawsze posiada

warsztat odpowiednio dobranych narz´dzi,

za dzia∏aniami obcià˝ajàcymi psychik´ nie

podà˝a wynagrodzenie finansowe, jednak˝e

zakres i jakoÊç Êwiadczonej opieki sà coraz

wy˝sze. Wdra˝anie zasad teorii holistycznej

podkreÊlajàcej Êcis∏y zwiàzek cia∏a, umys∏u,

ducha i relacji spo∏ecznych jest niezwykle

wa˝ne, pozwala pacjentowi lepiej znieÊç tru-

dy choroby, hospitalizacji, zmienia jego

przyzwyczajenia i nawyki, stàd uk∏on w Wa-

szà stron´ Drogie Kole˝anki oraz ˝yczenia

powodzenia i wytrwa∏oÊci!
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Relacja terapeutyczna piel´gniarka-pac-

jent w fazie koƒcowej uzmys∏awia pa-

cjentowi, ˝e relacje z piel´gniarkà b´dà za-

koƒczone i musi si´ usamodzielniç. Piel´-

gniarka pomaga w zaplanowaniu najbli˝szej

przysz∏oÊci pacjenta.

Cechà charakterystycznà tej relacji jest:
• piel´gniarka daje to, co pacjentowi jest po-

trzebne, by zaspokoiç jego potrzeby zdro-

wotne;

• pacjent przyjmuje pomoc bez zobowiàzaƒ

do rewan˝u.

2. Komunikowanie 
terapeutyczne pielęgniarka 
– pacjent

Dzi´ki komunikowaniu „piel´gniarka po-

maga pacjentowi w opanowaniu bezradno-

Êci, l´ków i stresów, przywracaniu prawid∏o-

wego przebiegu procesów fizjologicznych.

B´dàc blisko wp∏ywa na jego prze˝ycia, przy-

wraca poczucie zadowolenia, asystuje w po-

dejmowaniu decyzji i dokonywaniu wybo-

rów, informuje i uczy, a dzi´ki temu korygu-

je wiedz´, poglàdy w ró˝nych sprawach

zdrowia. Podstaw´ dla jej post´powania sta-

nowi poznanie i rozumienie pacjenta”. 

Ka˝dy kontakt i rozmowa piel´gniarki

z pacjentem ma pozytywne znaczenie. Cela-
mi takiej rozmowy mogà byç:
• wst´pne poznanie pacjenta;

• pog∏´bienie poznawania;

• przekazywanie informacji, bàdê nauka;

• wp∏ywanie na popraw´ poczucia w∏asnej

wartoÊci;

• pomoc w opanowaniu l´ku.

Istotne jest to, ˝e ewentualne niew∏aÊci-

woÊci i b∏´dy pope∏niane przez piel´gniark´

mogà wprowadzaç zamieszanie w myÊleniu

refleksyjnoÊcià, nale˝y wi´c analizowaç i oce-

niaç przebieg komunikowania z pacjentem,

gromadziç doÊwiadczenia i rozwijaç swoje

sprawnoÊci.

Komunikowanie jest, bowiem metodà

uczenia si´ o ludziach i o tym, jak im pomagaç.

W komunikowaniu s∏owa i sygna∏y poza-

werbalne sà w Êcis∏ym zwiàzku ze sobà. Tak

wi´c piel´gniarka winna wiedzieç, ˝e to co

mówi, musi byç zgodne z tym co sygnalizu-

je pozawerbalnie, a równoczeÊnie obserwo-

waç czy to, co mówi pacjent, jest zgodne

z tym co on sygnalizuje pozas∏ownie.

Istotnà rol´ w komunikowaniu terapeu-

tycznym spe∏nia dotyk, który wyra˝a bli-

skoÊç, uczucie ˝yczliwoÊci i wspó∏czucia.

W piel´gnowaniu wiele czynnoÊci wymaga

dotykania, które jest akceptowane przez pa-

cjenta, szczególnie ci´˝ko chorego. Jednak˝e

piel´gniarka musi wiedzieç, kiedy, w jakich

okolicznoÊciach i w jakim celu pog∏askaç pa-

cjenta równoczeÊnie obserwujàc jego reakcje

- czy to akceptuje, czy nie.

ObiektywnoÊç komunikowania terapeu-

tycznego zobowiàzuje piel´gniark´ do uzu-

pe∏niania, analizowania i weryfikowania in-

formacji o pacjencie, a tak˝e hierarchizacji

jego problemów by zapewniç pomoc tera-

peutycznà.

ObiektywnoÊç wymaga koncentrowania

si´ na pacjencie, unikania stereotypowoÊci

i formalizmu oraz wyciàgania pochopnych

wniosków.

3. Sprawności techniczne
w komunikowaniu 
terapeutycznym pielęgniarka
– pacjent

Aby komunikowanie z pacjentem mog∏o

przebiegaç naturalnie i efektywnie, techniki

muszà byç opanowane jako sprawnoÊci i sto-

sowane w rozmowie w odpowiedni sposób

i w odpowiednim czasie. 

Nale˝à do nich:
• zapewnienie warunków zewn´trznych

i wewn´trznych;

• aktywne s∏uchanie;

• potwierdzenie s∏owne i pozas∏owne;

• wyjaÊnianie i uzgadnianie znaczeƒ;

• w∏aÊciwe zadawanie pytaƒ;

• milczenie;

• podsumowanie;

• u˝ywanie zwrotu „JA”;

• refleksja i dzielenie uczuç;

• w∏aÊciwe reagowanie na przejawy agresji

ze strony pacjenta.

Warunki zewn´trzne to wszystko to, co

w czasie rozmowy z pacjentem mo˝e wp∏y-

waç z zewnàtrz sprzyjajàco, bàdê jej prze-

szkadzaç.

Oto kilka wskazówek:
• zapewnienie prywatnoÊci; rozmowa bez

obecnoÊci innych osób;

• zamknàç drzwi;

• wy∏àczyç radio, telewizor;

• wygodna pozycja pacjenta;

• piel´gniarka siedzi w niedu˝ej odleg∏oÊci

od pacjenta (ok.1m);

• ograniczenie prowadzenia notatek przez

piel´gniark´.

Warunki wewn´trzne piel´gniarki to

zmobilizowanie swoich mo˝liwoÊci do kon-

centrowania si´ na pacjencie, odsuni´cie ze

ÊwiadomoÊci innych spraw, które absorbo-

wa∏yby piel´gniark´ i mog∏y rzutowaç na za-

chowanie obojga, a tym samym na przebieg

rozmowy.

Aktywne s∏uchanie to us∏yszenie i zapa-

mi´tanie tego co pacjent mówi, jakie temu

nadaje znaczenie oraz co przekazuje poza-

werbalnie. W trakcie rozmowy piel´gniarka

informuje pacjenta o tym, co zapami´ta∏a

oraz jak zrozumia∏a to, co jej przekaza∏.

Du˝e znaczenie dla pacjenta ma otrzymy-

wanie od piel´gniarki sygna∏ów potwierdza-

jàcych, ˝e go s∏ucha i jest gotowa mu pomóc.

W zale˝noÊci od sytuacji sygna∏ami po-
twierdzajàcymi mogà byç:
• uÊmiech; 

• utrzymywanie kontaktu wzrokowego;

• pomrukiwanie np. uhm;

• mi´kkoÊç tonu g∏osu;

• dotkni´cie r´ki pacjenta.

Wa˝ne jest koncentrowanie si´ na znacze-

niu wzajemnie przekazywanych wiadomoÊci.

Pytanie lub proÊba o wyjaÊnienie kierowane

sà do pacjenta, gdy u˝ywa on okreÊleƒ wielo-

znacznych, niejasnych. ProÊby o wyjaÊnienie

przekazywaç nale˝y w sposób ciep∏y, wyra˝a-

jàcy zainteresowanie, by pacjent odbiera∏ to,

jako rzeczywiste staranie piel´gniarki o zro-

zumienie i jako wyraz szacunku. 

Katarzyna Mazur ● Mgr piel´gniarstwa, I Oddzia∏ Kardiochirurgii SPSK Nr 7

SUM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach

Asertywność, czyli jak pewnie 
funkcjonować wśród innych… cz. II
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Wa˝ne jest zach´canie pacjenta do zadawa-

nia pytaƒ, koncentrowanie si´ na przekazywa-

nych przez niego sygna∏ach zwrotnych i wpro-

wadzenie odpowiednich wyjaÊnieƒ, np. przez

powtórzenie w∏asnymi s∏owami wypowiedzi

pacjenta tak, aby nie zmieniç jej znaczenia. 

W zbieraniu wiadomoÊci o pacjencie na-

le˝y w∏aÊciwie pos∏ugiwaç si´ pytaniami.

Wyró˝niamy 3 rodzaje pytaƒ:
I. Pytania otwarte dajà pacjentowi mo˝liwo-

Êci swobodnego wypowiadania si´. Dajà

mo˝liwoÊç swobodnej wypowiedzi, wpro-

wadzenia do niej tego, co dla pacjenta naj-

wa˝niejsze. 

Stawianie pytaƒ otwartych ma swoje
ograniczenia:
• stan pacjenta; 

• jego mo˝liwoÊci intelektualne i emocjo-

nalne;

• ograniczenie czasu rozmowy.

II. Pytania zamkni´te wymagajà bardzo

krótkiej odpowiedzi. Pozwalajà one na ze-

branie konkretnych, Êcis∏ych informacji

w ciàgu krótkiego czasu. Stosujemy je w sy-

tuacjach koniecznych np. stan pacjenta, pre-

cyzyjnoÊç okreÊleƒ. W innych sytuacjach na-

le˝y je ograniczaç. 

III. Pytania zogniskowane pomagajà zebraç

wi´cej wiadomoÊci w okreÊlonej sprawie.

Rozmowa powinna przebiegaç p∏ynnie,

w której korzystne jest Êwiadome zastosowa-

nie kilkusekundowego milczenia. Chwile te

pozwalajà pacjentowi przemyÊleç, o czym

i jak mówiç. W tym w∏aÊnie czasie pochyle-

nie g∏owy czy po∏o˝enie d∏oni na d∏oni pa-

cjenta, jest podtrzymywaniem pacjenta.

W czasie d∏u˝szych rozmów z pacjentem

zaleca si´ stosowaç podsumowania w trakcie

i na zakoƒczenie rozmowy. Podsumowania

u∏atwiajà zhierarchizowanie wiadomoÊci,

a pacjent mo˝e uzupe∏niç braki lub dokonaç

sprostowaƒ. 

W przypadku agresywnego zachowania,

najw∏aÊciwszà reakcjà jest skomentowanie

tego zachowania. Mo˝e to byç zach´tà do

refleksji lub wypowiedzenia si´ pacjenta

i ujawnienia przyczyn jego zachowania.

Mo˝liwe, ̋ e pacjent t´ zach´t´ odrzuci. Wte-

dy zalecanym post´powaniem jest zachowa-

nie spokoju i niereagowanie w odpowiedzi

w∏asnà agresjà.

4. Niewłaściwości i błędy
w komunikowaniu 
terapeutycznym pielęgniarka
– pacjent

W komunikowaniu terapeutycznym pie-

l´gniarka musi byç Êwiadoma mo˝liwoÊci

pope∏niania b∏´dów. Oto najcz´Êciej pope∏-
niane b∏´dy:

• bronienie si´; 

• doradzanie; 

• fa∏szywe zapewnianie;

• ganienie;

• g∏uche milczenie; 

• moralizowanie;

• niew∏aÊciwoÊci zwiàzane z zadawaniem

pytaƒ;

• ocenianie;

• patronowanie;

• racjonalizowanie uczuç;

• sugerowanie odpowiedzi;

• zmienianie tematu.

Bronienie si´ piel´gniarki s∏owne, bàdê

pozas∏owne okazywanie agresji w stosunku

do pacjenta, nies∏uchanie pacjenta, nieodpo-

wiadanie na jego pytania.

Piel´gniarka mo˝e tak si´ zachowywaç,

gdy jest zm´czona, zapracowana, czy zde-

nerwowana. Piel´gniarka powinna podjàç

staranie o opanowanie si´, lub niepodejmo-

wanie rozmowy w tym momencie, gdy˝ pa-

cjent oczekuje od piel´gniarki opanowania

i ˝yczliwoÊci.

Doradzanie pacjentowi zbyt cz´sto lub

w kategoryczny sposób jest niew∏aÊciwe, po-

niewa˝ pacjent ma prawo samodzielnego

dokonywania wyboru. Doradzanie bez roz-

patrzenia sprawy i bez samodzielnej decyzji

pacjenta mo˝e zachwiaç zaufanie do piel´-

gniarki. Pacjent mo˝e niew∏aÊciwie zinter-

pretowaç porady piel´gniarki lub pope∏niç

b∏àd zastosowujàc si´ do jej rady.

Fa∏szywe zapewnianie jest mówieniem

nieprawdy lub sloganowym odezwaniem

si´. Takie dzia∏ania zmierzajàce do zmniej-

szenia napi´cia emocjonalnego, mogà je na-

wet zwi´kszaç. W takich sytuacjach nale˝y

zach´ciç pacjenta do wypowiedzenia si´, by

poznaç przyczyny przykrych prze˝yç (reflek-

sja uczuç).

Ganienie pacjenta zdarza si´ wtedy, gdy

pacjent zachowuje si´ niew∏aÊciwie. Ganie-

nie, mo˝e byç okazywane werbalnie oraz

pozawerbalnie np. wyrazem twarzy, spoj-

rzeniem, gestem. Obu sposobów nale˝y

unikaç, gdy˝ z regu∏y nie wp∏ywa ono na

zmian´ zachowania. Takie zachowanie pie-

l´gniarki mo˝e wywo∏aç u pacjenta gniew,

poczucie winy, martwienie si´, a nawet

agresj´ oraz obni˝yç poczucie wartoÊci w∏a-

snej pacjenta.

G∏uche milczenie zdarza si´, gdy ani pie-

l´gniarka, ani pacjent nie podtrzymujà roz-

mowy przez d∏u˝szy czas. By przerwaç mil-

czenie piel´gniarka mo˝e skomentowaç sy-

tuacj´, podsumowaç ostatni fragment roz-

mowy lub zapytaç czy chce coÊ dodaç do te-

go, co zosta∏o powiedziane.

Moralizowanie jest szczególnà formà

oceny pacjenta, gdy jego zachowanie jest

niezgodne z przyj´tymi przez piel´gniark´

normami.

Ró˝ne niew∏aÊciwoÊci wyst´powaç mogà

w zwiàzku z zadawaniem pytaƒ pacjentowi:

Nale˝à do nich:
• zadawanie wielu pytaƒ naraz, ponaglanie;

• zadawanie zbyt wielu pytaƒ zamkni´tych;

• uporczywe dopytywanie si´;

• zadawanie pytaƒ „dlaczego”.

Ocenianie pacjenta s∏ownie, jak i poza-

s∏ownie, jest przeciwnoÊcià akceptacji. Pa-

cjent oceniany nie nawiàzuje pozytywnej re-

lacji z piel´gniarkà, odmawia wspó∏pracowa-

nia. Niekorzystne jest zbyt cz´ste potakiwa-

nie wtedy, gdy pacjent przekazuje informa-

cje; pacjent dla przypodobania si´ piel´-

gniarce mo˝e mówiç nieprawd´.

Wszelkie korygowania b∏´dów pacjenta

muszà byç bardzo taktowne, by nie odczu∏

tego jako oceniania.

Patronowanie jest to okazywanie pacjen-

towi pob∏a˝liwoÊci, a nie traktowanie go ja-

ko partnera. W komunikowaniu zawiera-
jàcym dla pacjenta sygna∏y patronowania
wyst´puje:
• u˝ywanie j´zyka dziecinnego;

• u˝ywanie zdrobnieƒ.

Powoduje to obni˝enie poczucia w∏asnej

wartoÊci u pacjenta, poczucie zale˝noÊci,

a tak˝e z∏oÊci i niech´ci do piel´gniarki.

Racjonalizacja uczuç jest wprowadzeniem

racjonalnych uzasadnieƒ dla uczuç prze˝ywa-

nych przez pacjenta. Zaleca si´ unikanie

przez piel´gniark´ zwrotów „poniewa˝”,

gdy˝ jest to zachowanie niekorzystne w ko-

munikowaniu o charakterze terapeutycznym.

Sugerowanie odpowiedzi wyst´puje wów-

czas, gdy piel´gniarka podpowiada pacjento-

wi okreÊlonà mo˝liwoÊç odpowiedzi. Sugero-

wanie odpowiedzi ogranicza mo˝liwoÊç jej

swobodnego sformu∏owania przez pacjenta.

Zmienianie tematu podj´tego przez pa-
cjenta ma miejsce, gdy temat ten dla pie-
l´gniarki jest:
• nieprzyjemny, kr´pujàcy;

• to równie˝ jej w∏asny problem;

• czuje si´ w nim niepewnie.

Do takich spraw nale˝à cz´sto sprawy

emocjonalne czy seksualne. Zmiana tematu

mo˝e przeszkodziç pacjentowi przekazaç

znaczàcych dla niego spraw. Piel´gniarka po-

winna unikaç pope∏niania b∏´dów, a ewentu-

alne sk∏onnoÊci staraç si´ wyeliminowaç.

Literatura u autorki
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Prawid∏owe od˝ywianie, które jest dosto-

sowane do aktualnej sytuacji, zarówno

metabolicznej jak i klinicznej pacjenta, sta-

nowi bardzo wa˝ny, ale w dalszym ciàgu nie-

doceniany element leczenia chorych.

Niedo˝ywienie u chorych nowotworo-

wych, spowodowane jest brakiem ∏aknie-

nia, jad∏owstr´tem, uczuciem szybkiego na-

sycenia, utratà masy cia∏a. Zjawisko to  jest

wynikiem zaburzenia równowagi pomi´-

dzy poborem, wch∏anianiem sk∏adników

pokarmowych, a zapotrzebowaniem i ich

utratà; i nasila si´ bardziej w nowotworach

z∏oÊliwych przewodu pokarmowego.

W chorobach nowotworowych przewodu

pokarmowego niedo˝ywienie pot´guje si´

w zwiàzku z utrudnionym pasa˝em przez

przewód pokarmowy lub  wy∏àczeniem je-

go cz´Êci. 

Niedo˝ywienie, które sk∏ada si´ na zespó∏

wyniszczenia nowotworowego powoduje,

˝e 45%80% chorych na raka w momencie

przyj´cia do szpitala charakteryzuje si´ ubyt-

kiem masy cia∏a, hipoalbuminemià i limfo-

penià. Zespó∏ wyniszczenia (CASC, cancer

anorexia–cachexia syndrom) z towarzyszà-

cym jad∏owstr´tem i znacznym os∏abieniem,

wyst´puje u oko∏o 2/3 chorych na zaawan-

sowane nowotwory, prowadzàc do zaników

mi´Êni i znacznego zmniejszenia tkanki

t∏uszczowej oraz zmian w wyglàdzie. Obja-

wy niedo˝ywienia mogà poprzedzaç nawet

o kilka miesi´cy rozpoznanie choroby nowo-

tworowej. W nowotworach przewodu po-

karmowego niedo˝ywienie rozwija si´ tym

szybciej, im w wy˝szej cz´Êci uk∏adu pokar-

mowego umiejscowiony jest nowotwór.

W raku prze∏yku wyst´puje u oko∏o 80%

chorych, w raku ˝o∏àdka u oko∏o 60%,

a w raku jelita grubego u 10%15% chorych,

i zale˝y g∏ównie od zaawansowania procesu

nowotworowego.

Patogeneza zaburzeƒ od˝ywienia w no-

wotworach jest z∏o˝ona i nie do koƒca jasna.

Cz´sto w nowotworach z∏oÊliwych obser-

wujemy wzmo˝ony metabolizm. Najcz´-
Êciej przyj´ty jest podzia∏ na 2 grupy:
• niemetaboliczne zaburzenia od˝ywiania,

• metaboliczne zaburzenia od˝ywiania. 

W zaburzeniach metabolicznych podsta-

wowym zespo∏em klinicznym jest wynisz-

czenie nowotworowe, ujawniajàce si´, jako

nast´pstwo anoreksji. 

Do podstawowych niemetabolicznych

przyczyn, zalicza si´ leczenie onkologiczne,

zaburzenie pasa˝u jelitowego. 

W wyniku przeprowadzonych badaƒ

w 2004 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej,

Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im.

A. Miel´ckiego SUM w Katowicach, stan

od˝ywienia pacjentów przyj´tych w oddzia∏

w celu wykonania planowego zabiegu ope-

racyjnego w obr´bie ˝o∏àdka, trzustki, jelit

przedstawia∏ si´ nast´pujàco

Leczenie przeciwnowotworowe wspo-

magajàce (supportive care), które sku-

pia si´ zarówno na objawach somatycz-

nych, jak i problemach psychosocjalnych

wyst´pujàcych w trakcie oraz po zakoƒcze-

niu leczenia onkologicznego w wielu wy-

padkach decyduje, o jakoÊci ˝ycia chorego,

a czasami o ostatecznym wyniku ca∏ego le-

czenia, i nie nale˝y do ∏atwych. W tych

trudnych momentach rodzina, zespó∏ leczà-

cy powinni byç psychicznie wyjàtkowo bli-

sko chorego. Zespó∏ terapeutyczny w po-

staci lekarza, piel´gniarki, dietetyka i reha-

bilitanta, odczuwa ca∏à g∏´bi´ swojego po-

wo∏ania, kiedy leczenie staje si´ wyzwa-

niem.

Leczenie ˝ywieniowe (ang. nutritional

therapy) – integralna cz´Êç procesu leczni-

czego, ma na celu popraw´ i utrzymanie sta-

nu od˝ywienia, popraw´ rokowania i przy-

spieszenie wyleczenia. Opiera si´ na ocenie

stanu od˝ywienia oraz zapotrzebowania na

substancje od˝ywcze, z nast´powym poda-

waniem energii w postaci zbilansowanego

Krystyna Widawska ● Mgr Zarzàdzania i Marketingu, Specjalista 

dietetyk, cz∏onek Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii i Polskiego

Towarzystwa ˚ywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Oddzia∏ 

Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Samodzielny 

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

Leczenie żywieniowe wspomaganiem 
leczenia onkologicznego

Rysunek 1. Niedożywienie leczonych 
chirurgicznie pacjentów nowotworowych. Opracowanie własne

45%

25%

30%

■ guz trzustki – 45%

■ guz jelita – 30%

■ guz żołądka – 25%
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pokarmu (bia∏ko, w´glowodany, t∏uszcze,

pierwiastki Êladowe, woda, elektrolity, wita-

miny) oraz ustaleniem drogi jego podania.

Wspomaganie ˝ywieniowe chorych na raka

ma na celu ograniczenie utraty masy cia∏a,

jak równie˝ zapobie˝enie niedoborom

sk∏adników pokarmowych i powinno byç

kontynuowane do momentu zakoƒczenia

leczenia. 

Dokonujàc oceny stanu od˝ywienia pa-
cjentów nale˝y oznaczyç stopieƒ niedo˝y-
wienia, który okreÊla si´ na podstawie:
a) wywiadu ˝ywieniowego

b) badaƒ biochemicznych

c) badaƒ antropometrycznych

Zastosowanie leczenia ˝ywieniowego

w postaci zbilansowanej poda˝y kalorii po-

winno pokrywaç zapotrzebowanie energe-

tyczne chorego, a jednoczeÊnie zabezpieczyç

równowag´ wodno-elektrolitowà.

Wytyczne ESPEN  
Europejskie Towarzystwo 
Żywienia Klinicznego 
i Metabolizmu (European 
Society for Clinical Nutrition
and Metabolizm  ESPEN)

U chorych, którzy tracà mas´ cia∏a wsku-

tek niedostatecznego spo˝ycia po˝ywienia,

powinno si´ wdra˝aç ˝ywienie enteralne

(˚E) w celu utrzymania lub poprawy stanu

od˝ywienia. Mo˝e si´ ono przyczyniç do po-

prawy jakoÊci ˝ycia. Celem terapeutycznym

u chorych nowotworowych jest poprawa

funkcji ˝yciowych i koƒcowego wyniku le-

czenia poprzez: prewencj´ i leczenie niedo˝y-

wienia, wzmacnianie efektów leczenia prze-

ciwnowotworowego, zmniejszenie niepo˝à-

danych nast´pstw leczenia i popraw´ jakoÊci

˝ycia. ˚ywienie enteralne powinno byç pro-

wadzone w celu ograniczenia utraty masy

cia∏a tak d∏ugo, jak chory wyra˝a zgod´ i nie

rozpocz´∏a si´ faza umierania. U schy∏ku ˝y-

cia wi´kszoÊç chorych wymaga jedynie mini-

malnej iloÊci jedzenia i wody do zaspokoje-

nia g∏odu i pragnienia. Ma∏a iloÊç p∏ynów

mo˝e ponadto zapobiegaç wystàpieniu splà-

tania wywo∏anego przez odwodnienie. ˚y-

wienie dojelitowe mo˝na prowadziç zarów-

no przez zg∏´bnik wprowadzony przez nos,

jak i przez przetok´ od˝ywczà PEG (prze-

zskórna endoskopowa gastrostomia). Do

(˚E) chorych na nowotwory zaleca si´ diet´

standardowà. 

Dieta standardowa to dieta przemys∏o-

wa o sk∏adzie odzwierciedlajàcym normal-

ne zapotrzebowanie na makro- i mikro-

sk∏adniki od˝ywcze w zdrowej populacji re-

ferencyjnej.

Wi´kszoÊç diet standardowych zawiera

niezmienione czàsteczki bia∏ka, t∏uszcz

w postaci triglicerydów zawierajàcych kwasy

t∏uszczowe o d∏ugich ∏aƒcuchach (long-cha-

in trigliceride  LCT) oraz b∏onnik. 

Istniejà równie˝ diety o podobnym sk∏a-

dzie, ale pozbawione b∏onnika. 

Diety przemys∏owe to specjalne prepara-

ty ˝ywieniowe stosowane w celach leczni-

czych, przeznaczone do podawania przez

zg∏´bnik lub jako doustne suplementy po-

karmowe. Dzielà si´ one na: 
1) kompletne pod wzgl´dem od˝ywczym

(gdy sà podawane w odpowiedniej iloÊci)

u˝ywane jako jedyne êród∏o po˝ywienia

lub jako uzupe∏nienie zwyk∏ej diety pa-

cjenta; 

2) niekompletne pod wzgl´dem od˝ywczym

stosowane tylko w celu uzupe∏nienia die-

ty pacjenta, a nie jako wy∏àczne êród∏o

sk∏adników pokarmowych. 

Istotne jest wielokierunkowe i odpowied-

nio wczesne podj´cie leczenia kacheksji no-

wotworowej zapobiegajàc wystàpieniu swo-

istego b∏´dnego ko∏a. Wyniszczenie w choro-

bie nowotworowej pogarsza wyniki leczenia,

które jest znacznie s∏abiej tolerowane przez

chorego i zwiàzane ze znacznymi powik∏a-

niami. ZnajomoÊç patomechanizmu zespo∏u

wyniszczenia oraz mo˝liwoÊci terapeutycz-

nych pozwala na wdro˝enie adekwatnego

i interdyscyplinarnego leczenia zespo∏u wy-

niszczenia nowotworowego. Celem takiego

post´powania jest zwi´kszenie szansy chore-

go na leczenie przyczynowe, a w fazie termi-

nalnej choroby na popraw´ jakoÊci ˝ycia.

Wcodziennej praktyce nale˝y zwróciç

uwag´ na stan od˝ywienia pacjenta

i oceniç ryzyko wdro˝enia leczenia ˝ywie-

niowego, aby nigdy nie sta∏o si´ tak, ˝e

wyleczony pacjent z choroby umar∏ z g∏o-

du. Wspomaganie ˝ywieniowe nie leczy ra-

ka, ale przez popraw´ stanu od˝ywienia

stwarza znacznie lepsze mo˝liwoÊci lecze-

nia chirurgicznego oraz radioterapii i che-

mioterapii.
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BMI (kg/m2) Klasa odżywienia Celowość zastosowania 
leczenia żywieniowego

< 17 Niedożywienie Konieczność terapii
żywieniowej

17-23.5 Ryzyko niedożywienia Wskazania do terapii
żywieniowej

Tabela 1. Zależność pomiędzy masą ciała a wskazaniem do zastosowania leczenia 
żywieniowego

Przezskórna endoskopowa 
gastrostomia
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Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad chorą 
na raka gruczołu piersiowego poddanej amputacji sutka 
z jednoczasową rekonstrukcją płatem wolnym z zespoleniem
mikronaczyniowym
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Rak piersi jest wcià˝ najcz´Êciej wyst´pu-

jàcym nowotworem z∏oÊliwym wÊród

kobiet. Jednà z metod leczenia nowotworów

piersi, obok radioterapii i chemioterapii, jest

amputacja gruczo∏u piersiowego. Jest ona

zabiegiem radykalnym, powodujàcym kalec-

two fizyczne, uraz psychiczny spowodowa-

ny utratà symbolu kobiecoÊci. Kobiety obok

dyskomfortu bólowego po zabiegu opera-

cyjnym muszà radziç sobie ze stresem i obja-

wami depresji. Wiele z nich nie godzi si´

z chorobà i jej konsekwencjami, rezygnuje

z dotychczasowego stylu ˝ycia, pe∏nionych

ról, odnosi poczucie gorszej wartoÊci, odci-

na si´ od otoczenia.

W kontekÊcie psychologicznym, amputa-

cja piersi jako defekt cielesny mo˝e wywo∏y-

waç u pacjentek niezale˝nie od wieku, kon-

sekwencje na poziomie ÊwiadomoÊci. Zmia-

na wyglàdu lub obawa przed odbiorem

przez otoczenie, mo˝e spowodowaç, ˝e pa-

cjentka doÊwiadcza wielu negatywnych

prze˝yç  jej ˝ycie psychiczne staje si´ dys-

funkcjonalne, poniewa˝ utrudnione jest nor-

malne zaspokajanie potrzeb i w∏àczenie si´

w realizacj´ zadaƒ spo∏ecznych [1]. U kobiet

z amputowanà piersià wyst´puje poczucie

wstydu, obrzydzenia do w∏asnego cia∏a, co

w konsekwencji prowadzi do poczucia utra-

ty kobiecoÊci poprzez utrat´ jednego z wa˝-

niejszych atrybutów  piersi. Obni˝a si´ te˝

jej poziom funkcjonowania w realizacji za-

daƒ spo∏ecznych  bycie matkà, ˝onà, to po-

woduje okreÊlone zmiany w ˝yciu emocjo-

nalnym kobiet.

Zasadniczo stosowane sà trzy metody od-
twarzania amputowanej piersi:
• zastosowanie implantu z materia∏u synte-

tycznego (u˝ycie ekspandera i protezy),

• zastosowanie tkanek w∏asnych z implan-

tem,

• zastosowanie tkanek w∏asnych (p∏at uszy-

pu∏owany lub wolny).

W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Re-

konstrukcyjnej Instytutu Onkologii w Gliwi-

cach z zasady preferowane sà rekonstrukcje

piersi z materia∏u w∏asnego, sà one z∏otym

standardem w Êwiatowej chirurgii onkolo-

gicznej. Zabieg jest wieloetapowy i d∏ugo-

trwa∏y (Êredni czas ok. 9 h). Piersi najcz´Êciej

rekonstruowane sà z pow∏ok brzucha. Po-

biera si´ wolny p∏at, który sk∏ada si´ ze skó-

ry, tkanki podskórnej z okolicy podbrzusza

wraz t´tnicà i ˝y∏à nadbrzusznà dolnà, oraz

fragmentem mi´Ênia prostego i jego powi´-

zià. P∏at przemieszcza si´ na klatk´ piersio-

wà. T́ tnic´ i ˝y∏´ nadbrzusznà, dzi´ki tech-

nice mikrochirurgii, zespala si´ odpowied-

nio z t´tnicà i ˝y∏à piersiowà wewn´trznà lub

naczyniami grzbietowymi (szwami 9/0

i 10/0). Po zespoleniu naczyƒ formuje si´

w stosunku do zdrowej uwzgl´dniajàc osob-

niczo kszta∏t i wielkoÊç rekonstruowanej

piersi [2].

W dzieƒ zabiegu pacjentka przywo˝ona

jest z oddzia∏u chirurgicznego na blok ope-

racyjny. Jest przekazana bezpoÊrednio piel´-

gniarce anestezjologicznej, która obejmuje jà

opiekà oraz nadzorem przed, w czasie i po

operacji. 

Przed zabiegiem piel´gniarka anestezjo-

logiczna przeprowadza krótkà rozmow´

o uczuleniach, chorobach przebytych

i wspó∏istniejàcych, przyjmowanych lekach

i dacie ostatniej miesiàczki. Nawiàzuje kon-

takt z pacjentkà, uspokaja i s∏ucha o ewentu-

alnych obawach. W ten sposób zdobywa za-

ufanie i wzbudza poczucie bezpieczeƒstwa

chorej. 

Ze wzgl´du na d∏ugi czas zabiegu, na sa-

li operacyjnej piel´gniarka anestezjologiczna

zabezpiecza maÊcià nat∏uszczajàcà tylnà cz´Êç

cia∏a (plecy i poÊladki) przed ewentualnymi

Fot. 1
Przygotowanie

chorej
przed

zabiegiem
operacyjnym

do 
rekonstrukcji

piersi
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▼ otarciami, mikrourazami, odle˝ynami. Cho-

rà uk∏ada na stole operacyjnym tak, aby pod-

czas operacji mo˝na by∏o zmieniç u∏o˝enie

chorej na siedzàce w czasie formowania pier-

si. Nie mo˝na zapomnieç o utrzymaniu pra-

wid∏owej temperatury cia∏a, chorà okrywa

materacem grzewczym. Po zamonitorowa-

niu i pod∏àczeniu oboj´tnych p∏ynów, pa-

cjentk´ znieczula si´ stale kontrolujàc para-

metry ˝yciowe.

Opieka nad pacjentkà poddajàcà si´ takiej

operacji jest bardzo wa˝na. Dlatego musi

byç Êwiadczona przez wyspecjalizowany ze-

spó∏ anestezjologiczny i chirurgiczny, ÊciÊle

ze sobà wspó∏pracujàcy podczas zabiegu

i tu˝ po nim.

W trakcie zabiegu piel´gniarka anestezjo-
logiczna wykonuje nast´pujàce czynnoÊci:
• monitoruje parametry ˝yciowe,

• kontroluje diurez´ pacjentki,

• przygotowuje pompy infuzyjne z lekami

zwiotczajàcymi i przeciwbólowymi,

• montuje i zak∏ada zestaw do bezpoÊred-

niego pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi

w t´tnicy promieniowej,

• ogrzewa p∏yny infuzyjne,

• prowadzi dokumentacj´ znieczulenia wraz

z lekarzem anestezjologiem,

• pozycjonuje pacjentk´ (poz. siedzàca) do-

datkowo zabezpieczajàc g∏ow´ i r´ce,

• pobiera krew celem sprawdzenia morfolo-

gii, elektrolitów, poziomu glukozy itp. za-

le˝nych od przebiegu zabiegu operacyjnego,

• zapoznaje si´ z informacjà o miejscu os∏u-

chiwania p∏ata,

• pod koniec zabiegu zak∏ada kaniul´ pod-

skórnà (motylek) podajàc na zlecenie leka-

rza Êrodek przeciwbólowy.

Pacjentce po wybudzeniu, zak∏ada si´

specjalny biustonosz (do utrzymania prawi-

d∏owego kszta∏tu piersi) i zostaje ona prze-

kazana do oddzia∏u Intensywnej Terapii pod

sta∏à opiek´ terapeutycznà.

Piel´gniarki anestezjologiczne w zerowej
dobie wykonujà nast´pujàce czynnoÊci:
1) standardowe anestezjologiczne:

• stale kontrolujà parametry ˝yciowe (RR,

HR, SpO2) i zapisujà w karcie IT,

• kontrolujà diurez´ i drena˝ ssàcy,

• kontrolujà nasilenie bólu,

• kontrolujà opatrunek na pow∏okach brzu-

cha,

• wykonujà wszystkie czynnoÊci piel´gna-

cyjne,

• wspierajà psychicznie chorà.

2) ze wzgl´du na specyfik´ operacji, dodat-

kowo oceniajà:

• barw´ i ucieplenie skóry odtwarzanej pier-

si,

• cechy zastoju ˝ylnego, cechy niedokrwie-

nia t´tniczego ciep∏ot´ p∏ata,

• obecnoÊç t´tna i przep∏ywu ˝ylnego za po-

mocà ultrasonograficznej sondy wykorzy-

stujàcej efekt Dopplera.

Badanie te przeprowadzajà co 1 h i odno-

towujà w karcie kontroli p∏ata.

W razie wystàpienia jakichkolwiek nie-

prawid∏owoÊci, piel´gniarka anestezjologicz-

na zobowiàzana jest do natychmiastowego

zawiadomienia dy˝urnych lekarzy (aneste-

zjolog i chirurg), a nast´pnie uczestniczy

w czynnoÊciach zwiàzanych z naprawianiem

p∏ata.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e rekonstrukcja pier-
si, jest to zabieg operacyjny po którym
mogà pojawiç si´ powik∏ania:
• krwawienie lub krwotok,

• krwiak w ranie,

• niedro˝noÊç naczyniowa lub zakrzepica,

• zator w naczyniu p∏ata wymagajàcy na-

tychmiastowej interwencji chirurgicznej,

• infekcja,

• ropienie rany,

• obrz´k,

• zbieranie si´ p∏ynu w ranie,

• przepuklina brzuszna,

• asymetria w wyglàdzie obu piersi.

Osobnym zagadnieniem jest problematy-

ka bólu w okresie oko∏ooperacyjnym. Temat

ten jest tak obszerny, ˝e przekracza ramy ar-

tyku∏u.

Wnaszym odczuciu, wiele pacjentek po

tym zabiegu odzyska∏o swojà kobie-

coÊç, pewnoÊç siebie i ch´ç do ˝ycia. Rekon-

strukcja piersi daje szans´ normalnego funk-

cjonowania. Wraz z psychologiem i urucho-

mionà siecià wsparcia spo∏ecznego (partner,

rodzina, znajomi) kobiety te majà du˝à

szans´ uniknàç lub zmniejszyç konsekwen-

cj´ stanu cierpienia [1], którym okreÊla si´

zmian´ ÊwiadomoÊci po uzyskaniu informa-

cji o koniecznoÊci amputacji piersi. Z roz-

mów przeprowadzonych z pacjentkami

w ró˝nym wieku  najstarsza 65 lat, po zabie-

gu rekonstrukcji wynika, i˝ wzrasta u nich

poczucie w∏asnej wartoÊci, zostaje zmniej-

szone poczucie wstydu np. w trakcie wizyty

kontrolnej u lekarza, czy funkcjonowanie

w strukturze rodziny. Temat jest w trakcie

dalszych badaƒ.

Zdj´cia udost´pni∏ dr hab. n. med. Adam Maciejew-

ski, profesor Centrum Onkologii im. Marii Sk∏o-

dowskiej-Curie w Warszawie Instytutu Oddzia∏

w Gliwicach
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Mia˝d˝yca jest chorobà XX wieku, doty-

czàcà naczyƒ, a przede wszystkim t´t-

nic. W strukturach tych dochodzi do odk∏a-

dania si´ w obr´bie b∏ony wewn´trznej sub-

stancji lipidowej, g∏ównie cholesterolu,

w∏óknika oraz ma miejsce rozrost tkanki

∏àcznej. Mia˝d˝yca polega,

wi´c na stwardnieniu Êciany

naczyƒ. Etiopatogeneza tej

choroby jest bardzo z∏o˝ona

i opiera si´ na wyst´powaniu

czynników zarówno we-

wnàtrz, jak i zewnàtrzustro-

jowych.

Niewàtpliwie najwa˝niej-

szym czynnikiem patogene-

tycznym wewnàtrzustrojo-

wym jest sk∏onnoÊç dzie-

dziczna, zwiàzana z zaburze-

niami gospodarki lipidowej

i metabolizmu Êciany naczy-

niowej; opierajà si´ one na

penetracji lipoprotein oraz

cholesterolu do Êciany naczy-

niowej, co powoduje po-

wstanie ognisk ateromatycz-

nych. Na rozwój choroby

istotny wp∏yw ma zwi´kszo-

ne st´˝enie cholesterolu w su-

rowicy krwi, a tak˝e niepra-

wid∏owy sk∏ad i proporcje li-

poprotein, uszkodzenie Êród-

b∏onka naczyniowego, sku-

pienie si´ w miejscu uszko-

dzenia p∏ytek krwi, bioràcych

udzia∏ w rozwoju procesu

ateromatycznego. 

Metabolizm t∏uszczów obejmuje wiele

procesów zwiàzanych z jakoÊciowymi i ilo-

Êciowymi zmianami lipidów w osoczu oraz

stanem narzàdów bioràcych udzia∏ w prze-

mianach lipidów. We krwi istnieje stale pula

czynnoÊciowych lipidów, szczególnie chole-

sterolu, trójglicerydów i fosfolipidów w po-

∏àczeniu z bia∏kami, tworzàcych czàstki lipo-

protein osocza. Ta sta∏a, czynnoÊciowa lipi-

demia, z ró˝nych przyczyn mo˝e ulegaç ja-

koÊciowym oraz iloÊciowym zaburzeniom. 

Lipidy sà substancjami niepolarnymi, sà

wi´c nierozpuszczalne w wodzie, a tym sa-

mym we krwi. W zwiàzku z powy˝szym

utrzymanie si´ lipidów we krwi oraz ich

transportowanie do ró˝nych narzàdów,

mo˝liwe jest tylko dzi´ki ich po∏àczeniu

w kompleksy ze specjalnymi, rozpuszczal-

nym w wodzie bia∏kami - apoproteinami.

Do g∏ównych lipidów organizmu cz∏o-

wieka nale˝à cholesterol i trójglicerydy. Orga-

nizm cz∏owieka zawiera oko∏o 140g choleste-

rolu. Wchodzi on w sk∏ad wszystkich b∏on

biologicznych oraz jest prekursorem hormo-

nów steroidowych, kwasów ˝ó∏ciowych i wi-

taminy D. Obecny w surowicy cholesterol

jest zarówno pochodzenia endogennego, jak

i pokarmowego (egzogennego).

G∏ównym narzàdem syntetyzujàcym ten

lipid jest wàtroba, a w nast´pnej kolejnoÊci

jelito cienkie i skóra. Im wi´ksza jest poda˝

cholesterolu egzogennego, tym mniejsza

synteza cholesterolu endogennego.

Ca∏y ten mechanizm syntezy cholesterolu

odkryli w latach siedemdziesiàtych i osiem-

dziesiàtych Amerykanie H.S.

Brown i J.L. Goldstein. Cho-

lesterol powstaje z acetoacety-

lo-CoA i octanu w wyniku

rozk∏adu nasyconych kwasów

t∏uszczowych. Najpierw ace-

tylo-CoA ∏àczy si´ z acetoace-

tylo-CoA i tworzy 6-cio w´-

glowy zwiàzek poÊrednio -

kwas malonowy. Nast´pnie

ten kwas jest aktywowany

metodà fosforylacji, tzn. trzy

jego czàsteczki ∏àczà si´ dajàc

czàsteczk´ skwalenu. Z kolei

skwalen ulega przemianie

w lanosterol, a ten w choleste-

rol. Wolny cholesterol wch∏o-

ni´ty przez nab∏onek jelitowy

jest ponownie estryfikowany

i wydalany do ch∏onki. Zdol-

noÊç przewodu pokarmowe-

go do wch∏aniania cholestero-

lu jest ograniczona i wynosi

oko∏o 0,5g na dob´. Choleste-

rol egzogenny po dostaniu si´

do wàtroby jest g∏ównym re-

gulatorem biosyntezy chole-

sterolu endogennego. Zwi´k-

szona poda˝ cholesterolu po-

karmowego wywiera hamujà-

cy wp∏yw na biosyntez´ jego endogennego

sk∏adnika.

St´˝enie cholesterolu we krwi zale˝y od

wielu czynników, w tym genetycznych i Êro-

dowiskowych, a przede wszystkim od sposo-

bu od˝ywiania si´. Populacje do˝ywiajàce si´

„suto”, szczególnie pokarmami o du˝ej za-

wartoÊci wielonasyconych i nasyconych

kwasów t∏uszczowych, wykazujà wi´ksze
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st´˝enia cholesterolu i tym samym wi´kszà

zapadalnoÊç na mia˝d˝yc´. 

Udowodniono jednoznacznie istnienie za-

le˝noÊci mi´dzy wyst´powaniem mia˝d˝ycy

a spo˝ywaniem t∏uszczów zwierz´cych, bia∏ka

zwierz´cego oraz w´glowodanów. Je˝eli

w po˝ywieniu osób zdrowych t∏uszcz zosta-

nie zastàpiony przez w´glowodany, to w za-

le˝noÊci od iloÊci glukozy i sekrecji insuliny,

nasili si´ synteza kwasów t∏uszczowych w wà-

trobie, jak i tkance t∏uszczowej. Powsta∏e wol-

ne kwasy t∏uszczowe ∏àczà si´ z alfa-glicero-

lem i tworzà trójglicerydy, nazwane endogen-

nymi. Sà one natychmiast lub po krótkim cza-

sie wydzielane z wàtroby do krwi w formie li-

poprotein o bardzo niskiej g´stoÊci, jest to

tzw. hiperlipidemia indukowana przez w´glo-

wodany. Synteza endogennych kwasów t∏usz-

czowych oraz endogennych trójglicerydów

zwi´ksza si´ przy hiperkalorycznym, bogatym

w w´glowodany ˝ywieniu. Badania oparte na

obserwacji sposobów od˝ywiania si´ w kilku-

nastu paƒstwach europejskich udowodni∏y

wzrost umieralnoÊci z powodu mia˝d˝ycy

w krajach, w których zwi´kszy∏o si´ spo˝ycie

t∏uszczów i bia∏ek zwierz´cych oraz w´glowo-

danów. Zmniejszenie umieralnoÊci zaobser-

wowano tam, gdzie nastàpi∏o zwi´kszenie

spo˝ycia t∏uszczów roÊlinnych kosztem spad-

ku t∏uszczów zwierz´cych.

Warto zauwa˝yç, i˝ sposób od˝ywiania

akceptowany przez polskà populacj´ jest nie-

prawid∏owy. Oko∏o 40% zapotrzebowania

energetycznego pokrywajà, bowiem t∏usz-

cze, w przewa˝ajàcej mierze zwierz´ce. Nie-

dostateczne jest spo˝ycie t∏uszczów roÊlin-

nych i b∏onnika. Stwierdzono tak˝e, i˝ pod-

grzewane oleje roÊlinne zwi´kszajà ryzyko

zapadalnoÊci na mia˝d˝yc´. Podgrzany olej

roÊlinny zawiera du˝o nadtlenków lipido-

wych, zwi´kszajàcych gromadzenie si´ cho-

lesterolu w makrofagach. 

Cholesterol stanowi istotny sk∏adnik czà-

stek lipoproteinowych. Najwi´cej zawierajà

go lipoproteiny o niskiej g´stoÊci LDL,

a 60-70% cholesterolu znajdujàcego si´ we

krwi wyst´puje w postaci estrów, g∏ównie

kwasu linolowego i oleinowego. 

Trójglicerydy to proste lipidy, b´dàce es-

trami z∏o˝onymi z glicerolu i kwasów t∏usz-

czowych.

Kwasy t∏uszczowe ˝y∏à wrotnà przedo-

stajà si´ do wàtroby, gdzie podlegajà prze-

mianie do acetyl-CoA (energia) lub sà wbu-

dowywane do lipoprotein wàtrobowych. 

Na podstawie g´stoÊci czàsteczek lipopro-
tein wyró˝niono 5 ich g∏ównych grup:
1. Chylomikrony

2. Lipoproteiny o bardzo niskiej g´stoÊci

VLDL

3. Lipoproteiny o poÊredniej g´stoÊci IDL

4. Lipoproteiny o niskiej g´stoÊci LDL

5. Lipoproteiny o bardzo wysokiej g´stoÊci

HDL.

Istotnym czynnikiem wewnàtrzustrojo-

wym sprzyjajàcym powstawaniu mia˝d˝ycy

jest proces tworzenia p∏ytki mia˝d˝ycowej.

Patogeneza p∏ytek mia˝d˝ycowych rozpo-

czyna si´ uszkodzeniem Êródb∏onka naczy-

niowego i tym samym ods∏oni´ciem war-

stwy podÊródb∏onkowej. Najcz´Êciej przy-

czynà uszkodzenia jest chemiczne oddzia∏y-

wanie na niego produktów palenia tytoniu.

Uszkodzenie Êródb∏onka prowadzi do re-

akcji mi´dzy p∏ytkami krwi a Êródb∏onkiem.

Pierwszym etapem w tym procesie jest adhe-

zja p∏ytek krwi do ods∏oni´tego kolagenu

znajdujàcego si´ na powierzchni uszkodzo-

nego Êródb∏onka. Adhezja prowadzi do ak-

tywacji fibrynogenu, który skleja p∏ytki krwi

ze sobà, powodujàc ich agregacj´. Podczas

agregacji w p∏ytkach zachodzi reakcja uwal-

niania i wydalania z nich ziarnistoÊci hormo-

nów komórkowych. 

Jednym z nich jest p∏ytko pochodny

czynnik wzrostu PDGF, który stymuluje

proliferacj´ komórek mi´Êni g∏adkich i fi-

broblastów oraz tworzenie kolagenu, ela-

styny i mukopolisacharydów przez mikro-

somy. Powstaje p∏ytka mia˝d˝ycowa.

W tym samym czasie makrofagi wnikajà do

zmiany mia˝d˝ycowej i stymulujà groma-

dzenie si´ lipidów na drodze ∏àczenia z utle-

nionym LDL. Wraz z rozwojem i coraz

wi´kszym stopniem z∏o˝onoÊci p∏ytki jej

wzrost przekracza zapotrzebowanie na sub-

stancje od˝ywcze, czego konsekwencjà jest

uszkodzenie Êródb∏onka lub rozerwanie

p∏ytki. Oderwane cz´Êci p∏ytki mia˝d˝yco-

wej niesione z pràdem krwi zapychajà

mniejsze naczynia.

Rozwojowi p∏ytki mia˝d˝ycowej towa-

rzyszy wiele zmian w samej Êcianie naczy-

niowej oraz na jej powierzchni, mi´dzy in-

nymi krwotoki ÊródÊcienne, zwapnienia czy

sk∏onnoÊç do przyÊciennych zakrzepów.

Wszystkie wymienione zmiany prowadzà do

zw´˝enia Êwiat∏a naczynia, a w skrajnych

przypadkach do jego zamkni´cia. Nast´p-

stwem jest niedokrwienie oraz niedotlenie-

nie narzàdu zaopatrywanego w krew przez

mia˝d˝ycowo zmienione naczynie. 

Do czynników wewnàtrzustrojowych
sprzyjajàcych rozwojowi mia˝d˝ycy jest
zaliczany:
• Wiek

• P∏eç

• CzynnoÊç hormonalna

• Zaburzenia uk∏adu nerwowego

• Zaburzenia procesu krzepni´cia krwi

• Inne choroby (cukrzyca, nadciÊnienie t´t-

nicze).

Przeprowadzone badania dowiod∏y, ˝e

u chorych z cukrzycà 2-krotnie wzrasta cz´-

stoÊç mia˝d˝ycy, szczególnie u kobiet. Ko-

biety z cukrzycà tracà protekcj´ przeciw

mia˝d˝ycy, wskutek spadku ochronnego

dzia∏ania endogennego estradiolu. Kliniczne

objawy wyst´powania u chorych na cukrzy-

c´, to mi´dzy innymi wy˝sze ciÊnienie t´tni-

cze, st´˝enie cholesterolu, LDL, a tak˝e

zmniejszone st´˝enie HDL.

Mia˝d˝yca jest bardzo rozpowszechniona

w krajach wysoko rozwini´tych. Wiele ba-

daƒ wykaza∏o zale˝noÊç mi´dzy typem oso-

bowoÊci a cz´stoÊcià jej wyst´powania.

Cz∏owiek ambitny, agresywny, niespokojny

jest ponad dwa razy bardziej podatny na

mia˝d˝yc´. Równie˝ alkohol spo˝ywany

w du˝ych dawkach zwi´ksza ÊmiertelnoÊç

ogólnà, dawki umiarkowane wywo∏ujà

wzrost st´˝enia HDL i tym samym zmniej-

szajà ryzyko mia˝d˝ycy.

Obraz mia˝d˝ycy jest uzale˝niony od jej

umiejscowienia. Najcz´Êciej zmiany choro-

bowe obejmujà t´tnice wieƒcowe, mózgowe

lub obwodowe, nerkowe, t´tnice dna oka,

aort´.

Mia˝d˝yca jest procesem zaczynajàcym

si´ we wczesnym dzieciƒstwie, a nawet ˝y-

ciu p∏odowym. W ciàgu pierwszych kilku-

nastu-kilkudziesi´ciu lat powstajàcego pro-

cesu mia˝d˝ycowego zwykle nie wyst´pujà

dostrzegalne kliniczne objawy chorobowe,

bàdê pojawiajà si´ objawy niespecyficzne

w postaci gorszej sprawnoÊci fizycznej, za-

wrotów g∏owy, szumu w uszach i os∏abie-

nia.

Podejrzenie utajonego okresu mia˝d˝ycy

mo˝na skojarzyç na podstawie danych z wy-

wiadu, badania przedmiotowego, prób

czynnoÊciowych i badaƒ laboratoryjnych.

Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na cho-

rych obcià˝onych czynnikami ryzyka: oty∏o-

Êcià, cukrzycà, nadciÊnieniem.

W zaawansowanej mia˝d˝ycy dochodzi

do post´pujàcego zw´˝enia Êwiat∏a naczynia

i nawracajàcych dolegliwoÊci bez wzgl´du

na metod´ leczenia pacjenta. 

Mia˝d˝yc´ mo˝na porównaç z nowotwo-

rem z∏oÊliwym – jest przewlek∏à chorobà,

poczàtkowo rozwijajàcà si´ miejscowo, lecz

z czasem nieodwracalnie dajàcà przerzuty do

wielu miejsc w organizmie i prowadzàcà do

zaburzenia czynnoÊci narzàdów. Mia˝d˝yca

jest wi´c chorobà uk∏adowà.

Literatura u autorek

▼



Wokół zawodu

Nasze Sprawy ● L u t y 2 0 11 29

Wyzwania współczesnych kobiet 
a bariery psychospołeczne
Odwieków rzàdzenie i zarzàdzanie

spoczywa∏o w m´skich r´kach

i w dzisiejszych czasach jest przede wszyst-

kim domenà m´skiej po∏owy ludzkoÊci. Zja-

wisko dominacji m´˝czyzn na obszarach

zwiàzanych z w∏adzà i funkcjami najwy˝sze-

go szczebla, obserwowane jest na ca∏ym

Êwiecie, na wszystkich jego kontynentach.

Niech´ç do czynienia kobiet liderkami szcze-

gólnie widoczna jest na arenie politycznej,

gdzie kobiety sà niezwykle rzadko dopusz-

czane do kluczowych stanowisk. Ale i w biz-

nesie, edukacji – do najwy˝szych, najbardziej

presti˝owych stanowisk udaje si´ dotrzeç

nielicznym kobietom i stanowià one zdecy-

dowanà mniejszoÊç w grupie mened˝erów

najwy˝szego szczebla. 

Ale czasy si´ zmieni∏y i choç kobiety na-

dal stanowià mniejszoÊç wÊród osób znajdu-

jàcych si´ na pozycjach zarzàdzania, to poja-

wiajà si´ badania, w których problem na-

zwano oraz jest przedmiotem zainteresowa-

nia, ciàgle rozwijajàcym si´.

Polityka 
gender mainstreaming

Dzia∏ania majàce na celu zwi´kszenie

równoÊci znalaz∏y swoje odzwierciedlenie

w polityce gender mainstreaming, czyli

kompleksowych dzia∏aniach, które majà na

celu zapewnienie równoÊci p∏ci we wszyst-

kich aspektach ˝ycia spo∏ecznego, politycz-

nego i ekonomicznego. G∏ównà instytucjà

propagujàcà prowadzenie polityki gender

mainstreaming jest Unia Europejska. Pro-

blemy zwiàzane z nierównym traktowaniem

przedstawicieli obu p∏ci sà systematycznie

eliminowane na poziomie polskiego prawa.

Najwi´kszym wyzwaniem do pokonania po-

zostaje tylko kwestia nastawienia spo∏eczne-

go wzgl´dem problemów zwiàzanych z gen-

der i stosowaniem polityki gender mainstre-

aming. Mo˝na przypuszczaç, ˝e zmiany

przyniosà korzyÊci zarówno firmom, jak i in-

stytucjom paƒstwowym oraz samorzàdo-

wym. Najwa˝niejsze jednak jest to, ˝e przy-

niesie to korzyÊci wszystkim m´˝czyznom

i kobietom, którzy zyskajà realnà wolnoÊç

decydowania i realizacji swojej drogi ˝ycio-

wej.

Przepisy prawa gwarantujàce równoÊç

dla osób obojga p∏ci. 

W Polsce sà gwarantowane przez ustaw´
zasadniczà w art. 33., która brzmi:
1. Kobieta i m´˝czyzna w Rzeczypospolitej

Polskiej majà równe prawa w ˝yciu ro-

dzinnym, politycznym, spo∏ecznym i go-

spodarczym.

2. Kobieta i m´˝czyzna majà w szczególno-

Êci równe prawo do kszta∏cenia, zatrud-

nienia i awansów, do jednakowego wyna-

gradzania za prac´ jednakowej wartoÊci,

do zabezpieczenia spo∏ecznego oraz do

zajmowania stanowisk, pe∏nienia funkcji

oraz uzyskiwania godnoÊci publicznych

i odznaczeƒ.

Ze wzgl´du na nadrz´dnoÊç konstytucji

w stosunku do innych aktów prawnych,

przepisy gwarantujàce równe traktowanie

kobiet i m´˝czyzn znajdujà swoje odzwier-

ciedlenie w polskich przepisach prawa. Kwe-

stia ta dotyczy szczególnie „Kodeksu Pracy”,

poniewa˝ w∏aÊnie na rynku pracy mo˝na

najcz´Êciej spotkaç si´ z dyskryminacjà ze

wzgl´du na kulturowà rol´ p∏ci. WÊród prze-

pisów „Kodeksu Pracy”, zapewniajàcych

równe prawa kobietom i m´˝czyznom, znaj-

dujà si´ zapisy, które m.in. pozwalajà wyko-

rzystaç urlop wychowawczy obydwojgu ro-

dzicom (art. 186.). Zrównaniu praw kobiet

i m´˝czyzn s∏u˝à te˝ przepisy, które wejdà

w ˝ycie od stycznia 2010 r. Nowe zapisy po-

zwolà m´˝czyznom majàcym dzieci w wieku

poni˝ej 12 miesi´cy skorzystaç z urlopu oj-

cowskiego w wymiarze jednego tygodnia,

a od 2012 r. w wymiarze dwóch tygodni

p∏atnego urlopu. 

Polski „Kodeks Pracy” na bie˝àco jest

modyfikowany tak, aby coraz lepiej spe∏niç

wymagania polityki gender mainstreaming.

Jednak pozostaje problem wynikajàcy z bra-

ku mechanizmów, które pozwala∏yby sku-

tecznie egzekwowaç prawo. W znacznej

mierze ów brak egzekucji przepisów, przy-

czynia si´ do nierównego traktowania osób

na rynku pracy, g∏ównie kobiet.

Kryzys dodatkowo pogorszy∏ nierówno-

Êci p∏ci w obszarze zatrudnienia kobiet –

wynika z najnowszego raportu „RównoÊç

kobiet i m´˝czyzn – rok 2010”, opracowa-

nego przez Komisj´ Europejskà, opubliko-

wanego w styczniu 2010 r. Raport wskazu-

je, ˝e choç wi´cej kobiet ni˝ m´˝czyzn koƒ-

czy studia wy˝sze (59% absolwentów to ko-

biety), to wybierane przez nie kierunki

kszta∏cenia prowadzà je do sektorów, gdzie

wynagrodzenia sà relatywnie niskie, np.:

opieka zdrowotna, edukacja. Dodatkowo

zajmujà w nich mniej odpowiedzialne sta-

nowiska ni˝ m´˝czyêni. W biznesie, kobiety

stanowià jednà dziesiàtà cz∏onków zarzà-

dów najwa˝niejszych europejskich firm

i 3% prezesów zarzàdów. Na europejskim

rynku pracy kobiety zmagajà si´ z licznymi

trudnoÊciami, do których nale˝y do∏o˝yç

jeszcze obcià˝enie obowiàzkami domowy-

mi, gdzie podzia∏ zadaƒ jest bardzo cz´sto

nierówny. Badania Boston Consulting Gro-

up dowodzà, ˝e ok. 70% matek w Unii Eu-

ropejskiej pracuje zawodowo, a jednocze-

Ênie 85% kobiet wykonuje wi´kszoÊç prac

zwiàzanych z prowadzeniem domu od przy-

gotowania posi∏ków poczàwszy, a˝ po za-

rzàdzanie domowym bud˝etem. 21 czerwca

2010 roku otworzono, choç ze sporym

opóênieniem, Instytut ds. RównoÊci Kobiet

i M´˝czyzn z siedzibà w Wilnie. Do zadaƒ

tej nowej agendy Unii Europejskiej nale˝à:

udost´pnianie wiedzy specjalistycznej, po-

prawa wiedzy z zakresu równoÊci p∏ci

i uwra˝liwianie spo∏eczeƒstwa na kwestie

zwiàzane z tym tematem.

Czasy si´ zmieniajà, pojawiajà si´ pod-

mioty pomocowe, zmniejszajàce zjawisko

dyskryminacji, lecz problem nadal istnieje.

Nie znajduje on uzasadnienia w takich

obiektywnych czynnikach, jak wiek, stan cy-

Krystyna Klimaszewska ● Mgr pedagogiki socjalnej, Specjalista 

organizacji i zarzàdzania, przewodniczàca PTP KT w Raciborzu, cz∏onek

Komisji Etyki przy ORPiP w Katowicach, Szpital Rejonowy w Raciborzu 
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wilny, wykszta∏cenie i doÊwiadczenie zawo-

dowe. Zatem przyczynà muszà byç inne

czynniki, takie, jak np.: uprzedzenia, i˝ ko-

biety nie nadajà si´ do kierowania w ogóle

lub, ˝e zaabsorbowana obowiàzkami rodzin-

nymi kobieta nie b´dzie mog∏a w pe∏ni wy-

konywaç funkcji kierowniczych.

Te uprzedzenia, a raczej zjawiska zosta∏y

nazwane literaturze. 

1. „Szklany sufit” to inaczej niewidzialna ba-

riera, która zdaje si´ oddzielaç kobiety od

najwy˝szych szczebli kariery, uniemo˝li-

wiajàca im awansowanie na sam szczyt

[6]. „Szklany sufit” okreÊla przeszkody, na

jakie napotykajà kobiety pe∏niàce funkcje

kierownicze: wyra˝enie to symbolizuje

widocznoÊç awansu przy równoczesnej

jego nieosiàgalnoÊci. 

2. Oprócz poj´cia „szklany sufit” w literatu-

rze przedmiotu spotkaç mo˝emy tak˝e in-

ne, pokrewne terminy. „Szklane ruchome

schody”, to z kolei termin odnoszàcy si´

do sytuacji uprzywilejowania m´˝czyzn

w zawodach tradycyjnie uprawianych

przez kobiety. Nawet w tych zawodach

nie majà one u∏atwionego dost´pu do naj-

wy˝szych stanowisk. Poj´cie „szklane ru-

chome schody” oznacza niewidzialnà si∏´

wynoszàcà m´˝czyzn na wy˝sze szczeble

kariery i stanowiàcà przeciwieƒstwo

„szklanego sufitu”, czyli niewidzialnej ba-

riery zagradzajàcej kobietom drog´ na

szczyt.

3. OkreÊlenie „szklane Êciany” odnosi si´ do

sytuacji, w której utrudniony jest awans

z funkcji pomocniczych na kierownicze,

poniewa˝ pracownicy tego typu nie po-

siadajà doÊwiadczenia potrzebnego na

wy˝szych stanowiskach mened˝erskich.

4. Pojawia si´ tak˝e poj´cie „lepkiej pod∏o-

gi”, odnoszàce si´ do zawodów o niskim

statusie, w których nie ma wi´kszych

mo˝liwoÊci awansu – osoby je wykonujà-

ce tkwià „przylepione” na najni˝szym po-

ziomie – takich, jak: praca urz´dniczki, se-

kretarki, piel´gniarki, kosmetyczki, kraw-

cowej czy pomocy domowej. 

5. Natomiast „aksamitne getto” – charakte-

ryzuje si´ niedopuszczaniem kobiet do

kierowania wydzia∏ami technicznymi,

produkcyjnymi, marketingowymi. Tzw.

„jednowymiarowe” postrzeganie kobie-

coÊci.

Co ciekawe, jak pokazujà wyniki amery-

kaƒskich badaƒ, wi´kszoÊç kobiet (52%) za-

trudnionych w korporacjach na stanowi-

skach kierowniczych spostrzega istnienie

„szklanego sufitu”, podczas gdy m´˝czyêni

(82%) zaprzeczajà jego istnieniu, wyjaÊnia-

jàc brak awansów kobiet ich brakiem odpo-

wiedniego doÊwiadczenia. Ponadto po∏owa

uczestniczàcych w tym badaniu kobiet

twierdzi∏a, ̋ e sà wykluczane z nieformalnych

sieci spo∏ecznych w pracy (sieci „dobrych

kumpli”), co potwierdzi∏o tylko 15% m´˝-

czyzn.

Dlaczego tak si´ dzieje?

Polki, które sà jednymi z najlepiej wy-

kszta∏conych kobiet w Europie, po ukoƒcze-

niu studiów, majà du˝o mniejsze szanse na

rynku pracy od m´˝czyzn.

Jednym z istotnych powodów jest tzw.

mentalnoÊç kulturowa polskiego spo∏eczeƒ-

stwa, w którym przyjmuje si´ za rzecz oczy-

wistà, ̋ e stanowiska kierownicze „nale˝à si´”

m´˝czyznom. Kobiety widziane sà przede

wszystkim w roli matki i ˝ony, opiekunki

ogniska domowego. Praca zawodowa to –

w ich przypadku – „drugorz´dna sprawa”.

Innà przeszkodà na drodze kobiet do ka-

riery zawodowej sà podwójne standardy

w ocenie pracy kobiet i m´˝czyzn. Kobiety,

które pnà si´ w firmowej hierarchii, na ka˝-

dym kroku muszà byç lepsze od m´˝czyzn,

ciàgle udowadniaç swojà wartoÊç, efektyw-

niej pracowaç i pope∏niaç mniej b∏´dów.

Czy kobiecie przystoi przebojowoÊç? Ab-

solutnie, w polskiej mentalnoÊci raczej nie.

Stereotyp psychologiczny dotyczàcy kobiet,

to kobieta nieprzewidywalna, irracjonalna,

zbyt emocjonalna, ma∏o przedsi´biorcza

z brakiem w∏asnych inicjatyw.

Istotnà rol´ odgrywajà bariery we-

wn´trzne samych kobiet - brak wiary w sie-

bie, l´k przed zajmowaniem kierowniczych

stanowisk, brak asertywnoÊci i fasadowa

skromnoÊç. Kobiety cz´sto stwierdzajà, ˝e

w swojej pracy sà absolutnie zdane na sie-

bie i w∏asne si∏y, mogà liczyç wy∏àcznie na

siebie, na pomoc kolegów – w ˝adnym wy-

padku. 

Istotnà przeszkodà, która znajduje od-

zwierciedlenie w wielu kr´gach, g∏ównie po-

litycznych, jest brak solidarnoÊci wÊród ko-

biet. SolidarnoÊç m´ska, ma bardzo d∏ugà

tradycj´: solidarnie siadajà do kolacji, pijà

wódk´, spotykajà si´ na rybach. Majà swoje

kluby towarzyskie. Tak by∏o w historii. Ra-

zem palili cygara, razem si´ wspierajà. U ko-

biet obserwuje si´ brak solidarnoÊci, ich nie-

ch´ç, nawet zawiÊç wobec siebie. Pojawi∏y

si´ stwierdzenia: baby si´ nie znoszà, gene-

ralnie organicznie si´ nie znoszà, bywajà wy-

jàtkowo z∏oÊliwe, zazdrosne. Kobieta, jak

ma do wyboru kobiet´ i m´˝czyzn´, to wy-

bierze zawsze m´˝czyzn´. SolidarnoÊç ko-

bieca bywa czasem okreÊlana jako bardzo

ma∏a, bardzo krucha. 

Przykład:
SolidarnoÊç m´ska: ˚ona do m´˝a (wsta-

wionego i spóênionego) 

Gdzie by∏eÊ i to a˝ tyle czasu? 

U Heƒka na bryd˝u. 

˚ona dzwoni wi´c do Heƒka i pyta: 

By∏ u ciebie mój mà˝? 

Jak to by∏?! Przecie˝ jest, ca∏y wieczór gramy

w bryd˝a, w∏aÊnie rozdaje.

SolidarnoÊç kobieca:
Mà˝ do ˝ony (mocno spóênionej): 

Gdzie by∏aÊ tyle czasu? 

U KryÊki na bryd˝u. 

Mà˝ dzwoni do KryÊki i pyta:

By∏a u ciebie moja ˝ona?

Nie. Nie widzia∏am jej jakieÊ dwa tygodnie.

Mo˝e wpadnij to pogadamy…

Fakt, i˝ kobiet w elitach jest tak ma∏o, po-

winien je sk∏aniaç do wzajemnego popiera-

nia si´, a nie zwalczania nawzajem, ale tak si´

nie dzieje. M´˝czyêni majà dyplomatyczne,

zawoalowane te metody.

W Polsce funkcjonuje jeszcze jeden ste-

reotyp, który szufladkuje kobiety. Kobiety

robiàce karier´ zawodowà sà samotne, bez-

dzietne i ca∏kowicie poÊwi´cone sprawom

zawodowym. Jest to tak samo nieprawdziwe

i absurdalne przekonanie, jak stwierdzenie,

i˝ kobieta bez m´˝a i dzieci jest niepe∏nowar-

toÊciowa i nieszcz´Êliwa! 

Badania wykazujà, ˝e blisko 90% kobiet

na kierowniczych stanowiskach to kobiety

pozostajàce w zwiàzkach i wychowujàce

dzieci! Realizacja kobiet w wymiarze osobi-

stym, rodzinnym i zawodowym czyni je lep-

szymi mened˝erami, wp∏ywajàc tak˝e pozy-

tywnie na w∏asne poczucie wartoÊci i budo-

wanie partnerskich relacji w domu z m´˝em

i dzieçmi. Niestety, przy tym wszystkim ko-

biety odczuwajà znaczàco wy˝szy stres zwià-

zany z rolà kierowniczà ni˝ m´˝czyêni. Przy

tym reagujà emocjonalnie i cz´sto obwiniajà

siebie o zaniedbywanie domu, dzieci czy

partnera. 

Literatura u autorki
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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.

VII Ogólnopolska Konferencja pt. „Sterylizacja” 
Zespół ds. Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski pod patronatem 

Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej.

Serdecznie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji pt „Sterylizacja”, która odbędzie się w dniu 25.03.2011 r. 
o godzinie 900 w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a (Dom Lekarza). 

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji. Liczba miejsc ograniczona do 350. Uczestnictwo
w konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Zgłoszenia należy wysyłać listownie do 5 marca na adres:
Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem Konferencja „Sterylizacja”

Proszę osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji, które z przyczyn osobistych lub zawodowych nie będą mogły wziąć w niej
udziału, o poinformowanie o tym organizatora w celu udostępnienia miejsca innej osobie z listy rezerwowej.
Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się na konferencję z braku wolnych miejsc będą powiadomione listownie lub telefonicznie.
Zgłoszenie można przesłać faksem: 32 255 50 52

Informacji udziela:
Iwona Woźniak: 32 259 15 21 lub tel. kom. 603 111 952 

Serdecznie zapraszam
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji

Iwona Woźniak
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Pnalizujàc zjawisko choroby w sztuce na-

le˝y rozgraniczyç podmiotowoÊç dzie∏a.

Albowiem wytwór mo˝e byç wyrazem emo-

cji artysty, ale tak˝e mo˝e byç wykonany

przez chorego artyst´. W grubym albumie

(Lipsk 1941) z reprodukcjami Diego

Velázquez’a de Silva’y (Diego Rodriguez de

Silva y Velázquez – ur. 6 czerwca 1599 r.

w Sewilli, zm. 6 sierpnia 1660 r. w Madry-

cie) znajduje si´ wiele portretów, w tym

g∏ównie postaci z hiszpaƒskiego dworu kró-

lewskiego. Sporà jednak iloÊç stanowià oso-

by, których choroby i ich zewn´trzne objawy

na pewno izolowa∏y od Êrodowiska.

Trudno nie wspomnieç o Vincentym van

Gogh’u. Zawód mi∏osny spowodowa∏ de-

presj´ i za∏amanie nerwowe, w wyniku cze-

go boryka∏ si´ od 1876 r. z syndromem ma-

niakalno-depresyjnym, który towarzyszy∏

mu przez ca∏e ˝ycie – a malowa∏ pi´knie.

Nale˝y tak˝e wspomnieç o polskich ma-

larzach, którzy borykali si´ z chorobami.

Wspomn´ tylko o trzech. 

Pierwszy to Artur Grottger (ur. 11 listo-

pada 1837 r.) chorowa∏ na gruêlic´. Jego oj-

ciec by∏ zami∏owanym malarzem, wykszta∏-

conym w wiedeƒskiej Akademii Sztuk Pi´k-

nych, i on udziela∏ synowi pierwszych lekcji

rysunku. Artur Grottger studia malarskie

odby∏ w Krakowskiej Szkole Sztuk Pi´k-

nych, a nast´pnie w latach (18551858)

w Akademii Sztuk Pi´knych w Wiedniu.

Z powodu nieustannych k∏opotów finanso-

wych, towarzyszàcych Arturowi przez ca∏e

˝ycie, w´drowa∏ po Galicji od dworu do

dworu, zarabiajàc rysowaniem i malowa-

niem obrazów o nieraz banalnej tematyce.

Stworzy∏ w tym okresie równie˝ najdosko-

nalsze cykle rysunków wykonanych czarnà

i bia∏à kredkà. Zmar∏ 13 grudnia 1867 roku.

Zw∏oki artysty sprowadzi∏a do Lwowa

w dniu 4 lipca 1868 roku jego narzeczona

i pochowa∏a go na Cmentarzu ¸yczakow-

skim w miejscu, które kiedyÊ, podczas

wspólnego spaceru Grottger wybra∏. Album

z rycinami Grottgera dosta∏am pod choink´

w 1960 roku (Wydawnictwo Arkady. War-

szawa), i traktuj´ go, jak kolejny mój skarb. 

Druga wyjàtkowa postaci to Józef Giel-

niak – pozna∏am Go podczas mojej pierw-

szej pracy po skoƒczeniu szko∏y piel´gniar-

skiej. Mieszka∏ wtedy w Kowarach i cz´sto

przychodzi∏ do naszego sanatorium, a ja tam

znalaz∏am z og∏oszenia gazetowego miejsce

pracy wraz z pokoikiem s∏u˝bowym. Przy-

szed∏ na Êwiat we Francji, w rodzinie pol-

skich emigrantów 18 lutego 1932 roku. Tam

ukoƒczy∏ szko∏´ Êrednià, i przez rok studio-

wa∏ w s∏ynnej École des Beaux-Arts w Valen-

ciennes. Odrzuci∏ stypendium na studia

w Akademii Sztuk Pi´knych w Pary˝u, by

przyjàç od dzia∏aczy polonijnych propozycj´

studiów konsularno-dyplomatycznych

w Polsce, zawierajàcych m. in. nauk´ j´zyka.

Przed wyjazdem do Polski zachorowa∏ na

gruêlic´ i tam by∏ leczony. W 1950 r. wyje-

cha∏ z matkà i bratem do Polski. Próby pod-

j´cia studiów przerywa∏y kolejne pobyty

w szpitalach. Ostatecznie trafi∏ do sanato-

rium szpitalnego-przeciwgruêliczego „Bu-

kowiec” w Kowarach. Tu zainteresowa∏ si´

nim znany grafik  prof. PWSSP we Wroc∏a-

wiu  Stanis∏aw Dawski, i zaproponowa∏ mu

studia indywidualne. W grudniu 1956 r. za-

debiutowa∏ na wystawie, a w 1958 r. zosta∏

przyj´ty do Zwiàzku Polskich Artystów Pla-

styków. W 1964 r. otrzyma∏ Nagrod´ Paƒ-

stwowà, w 1968 r. uhonorowany zosta∏

Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski. Zmar∏ na atak serca 28 maja 1972 r. 

Przedmiotowy i podmiotowy motyw 
choroby i cierpienia w sztuce cz. II
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Ciekawà osobowoÊcià by∏ tak˝e Nikifor

Krynicki  jako „g∏uptak” w sztuce si´ realizo-

wa∏. By∏ artystycznym samoukiem, i jeszcze

za ˝ycia zosta∏ zaliczany do grona najwybit-

niejszych na Êwiecie tzw. malarzy naiwnych,

prymitywistów. Urodzi∏ si´ w 1895 r.

w Krynicy. Jego ojciec by∏ Polakiem, ponoç

uznanym malarzem, a matkà Jewdokia

Drowniak, z domu Krynicka, która ze swym

nieÊlubnym dzieckiem ˝y∏a biednie i samot-

nie. Po matce odziedziczy∏ wad´ s∏uchu

i wymowy. Osierocony podczas I wojny

Êwiatowej, nie umiejàcy mówiç po polsku.

W 1963 r. urz´dowo nadano mu nazwisko

„Krynicki”, i obj´to spo∏ecznà opiekà przez

w∏adze miasta. Przydzielono mu tak˝e Kura-

tora, który dba∏ o warunki podopiecznego.

W 2003 r. Sàd w Muszynie rozstrzygnà∏,

i nada∏ Nikiforowi personalia: Epifaniusz

(Epifan) Drowniak. Zdaniem znawców, naj-

lepsze prace Nikifora  pochodzà z lat 2030-

tych. Wtedy okreÊli∏ swoje zainteresowania

ikonograficzne, jak i estetyczne. Najch´tniej

malowa∏ akwarelà, czasami ∏àczonà z tempe-

rà, bàdê farbà olejnà. W latach najwi´kszej

biedy, jego talent odkry∏ ukraiƒski malarz,

Roman Turyn. By∏ on równie˝ pierwszym

zbieraczem akwarelowych Nikifora (kolek-

cja, którà zgromadzi∏, obejmowa∏a blisko

dwieÊcie prac). Bardzo oddanym, prawnym

opiekunem malarza, towarzyszàcym mu od

poczàtku lat 60. w codziennym ̋ yciu, sta∏ si´

Marian W∏osiƒski  równie˝ malarz, który

poÊwi´ci∏ swojà twórczoÊç i ˝ycie osobiste

Nikiforowi, gdy˝ uwa˝a∏ go za Geniusza.

Nikifor zmar∏ 10 paêdziernika 1968 r., w sa-

natorium ko∏o Jas∏a. Pochowany zosta∏ na

cmentarzu w Krynicy. Zarówno w Krynicy,

jak i we Lwowie znajdujà si´ poÊwi´cone mu

pomniki.

W kontekÊcie rozwa˝aƒ nad sztukà

i cierpieniem powa˝ne miejsce zajmuje za-

chwyt nad otaczajàcym nas Êwiatem dzi´ki

harmonii wszystkich zmys∏ów. Bo bez nich

obraz staje si´ fa∏szywy, a nie zawsze wy-

obraênia jest w stanie podpowiedzieç, jeÊli

doÊwiadczenie osobnicze jest niedoskona∏e.

Ot  choçby wzrok. Koloru si´ przecie˝ nie

dotknie, jeÊli si´ go nigdy nie widzia∏o, bo

ka˝da nazwa jest wielkà abstrakcjà a có˝ do-

piero odcienie, ∏amanie si´ barw, wp∏yw

s∏oƒca w poszczególnych porach roku. To

samo si´ dzieje, jeÊli aparat s∏uchu nie wy-

∏owi dêwi´ków zapowiadajàcych niebezpie-

czeƒstwo.

Pragn´, wi´c zaprezentowaç wzruszajàcy

obraz niewidomej dziewczynki oraz inne

prace wielkiego malarza Brytyjskiego. Na-

malowa∏ go John Everett Millais, który uro-

dzi∏ si´ 8.VI.1829 r., a zmar∏ 13.VIII.1896

r. Malarz i ilustrator; uznany za ˝ycia wiel-

kim artystà. Malowaç zaczà∏ w wieku 4 lat,

a majàc 11 podjà∏ studia w Królewskiej Aka-

demii, gdzie ze wzgl´du na wiek nazywany

by∏ The Child (Dzieciak).

W 1852 r. Millais wystawi∏ obraz „Ofe-

lia”, który przyniós∏ mu wielki sukces. Za-

stosowa∏ tu technik´ nak∏adania farby na

jeszcze wilgotne pod∏o˝e, by uwypukliç

Êwietliste odcienie i konkretne szczegó∏y ob-

razu.

Mnie natomiast bardzo zachwyci∏ obraz

„niewidomej” dziewczynki, który powsta∏

1856 r., i znajduje si´ w Birmingham Mu-

seum, a który doskonale przedstawia los nie-

wiasty w scenerii „Êpiewajàcej ∏àki”. 

W 1863 r.

Millais zosta∏

cz∏onkiem rze-

czywistym Royal

Academy i malo-

wa∏ obrazy histo-

ryczne, krajobra-

zowe, dzieci´ce

oraz portrety.

W 1896 r., nieca-

∏e pó∏ roku przed

Êmiercià, zosta∏ wybrany przewodniczàcym

Royal Academy.

Kiedy Millais zmar∏ w 1896 r. ksià˝´ Wa-

lii, póêniejszy Król Edward VII zleci∏ wyko-

nanie pomnika artysty, który ods∏oni´to

w ogrodzie od strony wschodniej w 1905 r.,

z przodu National Gallery of British Art. Te-

go samego roku (w dniu 23 listopada) Pall

Mall Gazette z wielkim uznaniem wyrazi∏a

si´ o tym posàgu.

Literatura i êród∏a rycin u autorki



Kondolencje

34 Nasze Sprawy ● L u t y 2 0 11

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

Czasami brak s∏ów, by wypowiedzieç ból.

Czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…

W dniu 26.12.2010r. nagle

i niespodziewanie odeszła 

Nasza Koleżanka 

Ewa Szewczyk, lat 53

Życzliwa, pełna pozytywnej energii, 

serdeczna, koleżeńska 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 

Współpracownicy NZOZ Medyk, NZOZ Centrum

Medyczne, NZOZ Medicor w Rybniku

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i najbliższym

z powodu śmierci

Koleżanki Pielęgniarki 

Janiny Halamy

składają pielęgniarki i położne 

z Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie

Najszczersze wyrazy współczucia oraz

wyrazy głębokiego żalu Rodzinie i

najbliższym 

z powodu śmierci 

Koleżanki Pielęgniarki 

Małgorzaty Oleksiewicz

składają pielęgniarki i położne 

z Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 

Naszej Drogiej Koleżance 

Renacie Matczak

składają pielęgniarki Oddziału Udarowego 

CSK SUM im. prof. Kornela Gibińskiego

w Katowicach-Ligocie

Łączymy się w smutku i żalu 

z Koleżanką Zenoną Foks 

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, 

Pełnomocnik OIPiP, 

pielęgniarki GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Męża
Koleżance Bogumile Mazurek
najszczersze wyrazy współczucia 

składają koleżanki Oddziału Neurologii
Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Naszej Koleżance Edycie Kosylarz 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

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

i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia dla 

Koleżanki Marzeny Ziętek
z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki z Oddziału Rehabilitacji 

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej
oraz Zarząd Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w Dąbrowie Górniczej

¸àczymy si´ z Tobà w smutku, 
sercem jesteÊmy z Tobà…

Pielęgniarce 
Pani Joannie Dworzyńskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają pielęgniarki Oddziału Neonatologicznego, 

pielęgniarki Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej
i Dziecięcej oraz Naczelna Pielęgniarka

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 
w Tychach

Wyrazy współczucia dla 

Syna Wiktora Grajdek 

z powodu śmierci 

ukochanej Mamy 

Małgorzaty Grajdek

składają Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik OIPiP 

w Katowicach wraz z koleżankami Kliniki Laryngologii 

Mimo, ˝e odchodzà, w naszych sercach

pozostajà na zawsze…

Wyrazy głębokiego współczucia 

Koleżance Małgorzacie Cierpiał 

z powodu śmierci 

Mamy
składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem

współpracowników Oddziału Neurochirurgii 

SP Centralnego Szpitala Klinicznego 

im. prof. Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

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

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Najdroższej Córki Ani 

Naszej Koleżance Barbarze Kurek 
składają Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, 

Pełnomocnik OIPiP, 

pielęgniarki GCR „Repty” w Tarnowskich Górach
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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:
02.02.2011 r.
16.02.2011 r.
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.

09.02.2011 r.
23.02.2011 r.
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:

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Styczeń 2011
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Kardiologii i Angiologii: Małgorzata Ulatowska

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Irena Pers
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego, Kardiologiczno-Wewnętrznego: Joanna Tomczak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: Grażyna Lasak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego: Bożena Kasperkiewicz

SP ZOZ Szpital Nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologicznego: Urszula Strzewiczek

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

Serdecznie przepraszamy za b∏´dne umieszczenie informacji o Konkursie na stanowisko Piel´gniarki Oddzia∏owej Oddzia∏u Ginekologii

i Po∏o˝nictwa w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym im. K. Gibiƒskiego Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie.

Konkurs nie zosta∏ rozstrzygni´ty.

Dyżury



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


