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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Polecamy Paƒstwa uwadze artyku∏ na temat – po∏o˝nej podstawowej opieki zdro-
wotnej. Autorka przedstawia w Êwietle aktualnych przepisów prawnych kwalifi-
kacje po∏o˝nej, formy prawne Êwiadczenia us∏ug przez po∏o˝nà, wymogi zwiàza-
ne z dost´pnoÊcià us∏ug i deklaracjà wyboru po∏o˝nej. Opisuje gabinet po∏o˝nej,
wyposa˝enie w sprz´t i aparatur´ medycznà. Przedstawia kompleksowy zakres za-
daƒ po∏o˝nej.
O laktacji w kontekÊcie nowych standardów opieki oko∏oporodowej oraz refleksjach
matek karmiàcych pisze na naszych ∏amach po∏o˝na, Mi´dzynarodowy Konsul-
tant Laktacyjny. Autorka zach´ca równoczeÊnie do podj´cia systematycznej edu-
kacji laktacyjnej. Mamy nadziej´, ˝e tekst ten wzbudzi zainteresowanie i podzie-
licie si´ Paƒstwo z nami swoimi poglàdami i doÊwiadczeniami. 

Mimo post´pu w badaniach klinicznych, zachorowanie na raka piersi w Polsce
ma  tendencj´ wzrostowà. Pog∏´biona, najnowsza wiedza o przyczynach choroby
nowotworowej,  staje si´ niezb´dna w pracy piel´gniarki i po∏o˝nej. Autorka arty-
ku∏u eksponuje problem czynników ryzyka zwiàzanych ze stylem ˝ycia i uwarun-
kowaniami genetycznymi. Warto przeczytaç ten tekst. 

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Koncert
nie na ludzi patrz´
lecz na drzewa
brzoza szeptem
wierzba g∏oÊniej Êpiewa

wÊród melodii
Piazzolli i Brahmsa
letni park
nas zaprasza
do taƒca

Z Tomiku wierszy Marii Bobak-Babicz „Rosoterapia”

Na ok∏adce: Tata Krzysztof z Hanià (ze zbioru J. Fajdek).
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Jubileusz XX-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Szanowne Kole˝anki i Koledzy, Szanowni Paƒstwo,

W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach pragn´ z∏o˝yç wszystkim piel´gniarkom,
piel´gniarzom i po∏o˝nym oraz goÊciom, którzy wzi´li udzia∏ w majowych uroczystoÊciach zwiàzanych z XX-leciem
samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych serdeczne podzi´kowanie.

Szczegó∏owà relacj´ z uroczystoÊci zamieÊcimy w wakacyjnym numerze Biuletynu „Nasze Sprawy”.

Pozostajàc z wyrazami szacunku

Mariola Bartusek
Przewodniczàca

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

Letnie Festyny OIPiP 
15 maja rz´sisty deszcz zmusi∏ nas do przesuni´cia festynu rodzinnego w Ogrodach Biskupich. PostanowiliÊmy daç
szans´ pogodzie – i 12 czerwca o godzinie 1400 zapraszamy ponownie na Festyn Rodzinny, tym razem do nasze-
go OÊrodka Integracji i Kszta∏cenia w ¸aziskach Górnych.
Z myÊlà o dzieciach zaprosiliÊmy najlepsze zespo∏y dzieci´cego amatorskiego ruchy artystycznego. Wystàpià m.in. 
Rudzianie, utytu∏owany, reprezentacyjny, folklorystyczny zespó∏ taneczny z Rudy Âlàskiej, prezentujàcy taƒce 
regionalne. Mamy te˝ sporà dawk´ dobrej zabawy w wykonaniu awangardowych formacji tanecznych: Expresja,
Sierra i Estra. 

Wokalistów b´dzie reprezentowa∏ zespó∏ Od Serca z OÊrodka NajÊwi´tszego Serca Jezusa z Rudy Âlàskiej, a tak˝e
Rodzina Malec z Rudy Âlàskiej, czyli Barbara, Micha∏ i Krzysztof. Ciekawostkà naszego festynu b´dzie z pewno-
Êcià wyst´p Zespo∏u Sygnalistów MyÊliwskich, z Zespo∏u Szkó∏ LeÊnych i Ekologicznych im. Stanis∏awa Morawskiego
w Brynku.

Dla doros∏ych uczestników festynu mamy pokazy karate w wykonaniu cz∏onków Klubu Sportowo-Rekreacyjnego
Spartakus, akcji reanimacyjnej w wykonaniu zespo∏u ratowniczego z PCK Katowice, oraz promocj´ zdrowia 
– b´dzie bowiem okazja do bezp∏atnych badaƒ profilaktycznych: pomiaru ciÊnienia, poziomu cukru, pomiarów 
tkanki t∏uszczowej i zanieczyszczeƒ w organizmie. 
Na koniec festynu, zgodnie z zasadami – zagra gwiazda, ok. 1900 na scenie pojawi si´ zespó∏… Niespodzianka!!!
To nie jest jedyna impreza plenerowa, na którà Paƒstwa serdecznie zapraszamy.
18 czerwca w Ogrodach Biskupich odb´dzie si´ kolejny festyn, podczas którego zaprezentujà si´ zespo∏y z Âwie-
tlicy Ârodowiskowej z Ligoty, Stowarzyszenia Przyjació∏ Dzieci Osieroconych „Kropelka”. Podczas festynu b´dzie tak-
˝e oczywiÊcie okazja do bezp∏atnych badaƒ profilaktycznych. 

Serdecznie zapraszamy! 
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21 marca

22 marca
23 marca

23 marca

24 marca

25 marca

28 marca
29 marca
29 marca

30 marca

2 kwietnia

3-5 kwietnia

5 kwietnia

6 kwietnia

7 kwietnia

11 kwietnia

12-13 kwietnia

12 kwietnia

12 kwietnia
12 kwietnia
12 kwietnia
14 kwietnia
19 kwietnia

19 kwietnia

19 kwietnia
28 kwietnia

20 kwietnia

26 kwietnia
28 kwietnia

2 maja

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja pt. „Proces kontraktowania z NFZ - ocena i propozy-
cje zmian”. Udział w konferencji wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 104 uchwały.
W Katowicach odbyło się spotkanie z panią Elżbietą Szwałkiewicz Konsultantem Krajowym w Dziedzinie
Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząca 
ORPiP Mariola Bartusek.
W Domu Lekarza w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Leczenie ran przewlekłych w środowisku wil-
gotnym” organizowana przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. Udział w konferencji wzię-
ła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
W Domu Lekarza w Katowicach odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Sterylizacja” organizowana
przez Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji. W konferencji udział wzięła Przewodnicząca Ko-
misji Etyki Małgorzata Maślanka.
Odbył się XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa neurochirurgicznego.
W Zakładzie Propedeutyki i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się uroczystość czep-
kowania pielęgniarek i położnych. W uroczystości udział wzięła Mariola Bartusek Przewodnicząca ORPiP.
W Domu Lekarza w Katowicach odbył się XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy. Udział wzięła Przewodnicząca OR-
PiP Mariola Bartusek.
W Wiśle odbył się XIV Zjazd Pielęgniarek Epidemiologicznych organizowany przez Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Epidemiologicznych pod hasłem „…Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu”.
Udział w Zjeździe wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej.
W Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Norm Zatrudnienia w Warszawie,
w którym uczestniczyła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich
Górach. Udział w uroczystościach wzięli Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski.
W Zabrzu odbyła się IV Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie, w której udział wzięła Przewod-
nicząca Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach.
W Siemianowicach Śląskich odbyła się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Cukrzyca - Choroba nie tylko XX
wieku” zorganizowana przez Kolo PTP. W konferencji udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło się spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 30 uchwał.
Z okazji 20 rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych w Ośrodku Kształcenia
OIPiP w Łaziskach Górnych odbyło się uroczyste spotkanie Przewodniczących wszystkich organów od I do
V kadencji, członków ORPiP, OSPiP, ORzOZ, OKR obecnej kadencji oraz Przewodniczących Komisji i Ze-
społów Problemowych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.

W Domu Lekarza w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej, w której
udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych z Dyrektorem
Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Panią Beatą Cholewką oraz z Panią Dorotą
Bortnowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Spotkanie poświęcone było projektowi pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach stu-
diów pomostowych, realizowanego w uczelniach województwa śląskiego”.

Kalendarium 20.04.2011 r. – 19.05.2011 r.

Kalendarium 20.03.2011 r. – 19.04.2011 r.
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Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Kalendarium planowanych wydarzeń na czerwiec 2011 r.

7 maja

10 maja

11 maja

11 maja

12 maja

12 maja

12 maja

13 maja

15 maja

15 maja

17 maja

17 maja
19 maja

1 czerwca

7 czerwca

7 czerwca

12 czerwca

13 czerwca

13-14 czerwca

14 czerwca
14 czerwca
15 czerwca

16-17 czerwca

18 czerwca

28 czerwca
28 czerwca

W Częstochowie odbyła się uroczysta Msza Św. połączona z poświęceniem sztandaru OIPiP w Często-
chowie oraz otwarcie nowej siedziby Izby. Udział w uroczystościach wzięła Przewodnicząca ORPiP w Ka-
towicach Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
W Rudzie Śląskiej odbyła się „Olimpiada Radości” - Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
W uroczystym otwarciu udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas któ-
rego podjęto 21 uchwał.
W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyły się uroczyste obchody z okazji XX-lecia Samorządu
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Udział w uroczystości wziął Bartosz Szczudłowski, Sekretarz ORPiP.
Odbyło się spotkanie Jubilatek ZOZ Świętochłowice, w którym udział wzięła Pani Jadwiga Zasuń, członek
ORPiP w Katowicach.
W Teatrze Zagłębie w Sosnowcu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej odbyło się
spotkanie pielęgniarek i położnych z zakładów opieki zdrowotnej w Sosnowcu. Udział w uroczystości wzię-
ła Pani Teresa Dyląg, członek ORPiP w Katowicach.
W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się Jubileuszowa Gala XX-lecia Samorządu Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.
W Archikatedrze Chrystusa Króla odbyła się uroczysta Msza Św. połączona z poświęceniem sztandaru
OIPiP w Katowicach.
W Łaziskach Górnych odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Kształcenia OIPiP w Katowicach.
W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyła się uroczystość czepkowania studentów I ro-
ku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. W uroczystości udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz
Szczudłowski.
Odbyły się I Warsztaty Kardiologiczne zorganizowane przez Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. 
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

Dzień Dziecka! Festyn z okazji Dnia Dziecka - Ośrodek Kształcenia OIPiP, Łaziska Górne, ul. Wodna 15,
godz. 900 – 1300.
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Ośrodek Kształcenia OIPiP, Łaziska Gór-
ne, ul. Wodna 15, godz. 1000.
Konferencja pt. „Współczesne Problemy Pielęgniarki i Położnej” wprowadzająca w cykl szkoleń dotyczących
komunikacji interpersonalnej. Ośrodek Kształcenia OIPiP, Łaziska Górne, ul. Wodna 15, godz. 1000 – 1300.
Festyn Rodzinny - Ośrodek Kształcenia OIPiP, Łaziska Górne, ul. Wodna 15, godz. 1400 – 2100.
XIII Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie. SPZOZ „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilita-
cji w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1, godz. 1000.
Szkolenie pt. „Poprawa komunikacji wewnętrznej w jednostkach ochrony zdrowia”. Ośrodek Kształcenia
OIPiP, Łaziska Górne, ul. Wodna 15, godz. 900 – 1400.
Posiedzenia Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
V Konferencja Naukowa w ramach programu „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia” Dreyfus
Health Foundation „Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych w schorzeniach onkologicznych”. Ośrodek
Kształcenia OIPiP, Łaziska Górne, ul. Wodna 15, godz. 900.
Festyn Rodzinny - Ogrody Arcybiskupie za Archikatedrą Chrystusa Króla, godz. 1600 – 2000.
czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Sprostowanie
W numerze Nr 5/2011, wkrad∏y si´ b∏´dy. Powinno byç:

s. 30 Ma∏gorzata Baran – Hospicjum Âw. Tomasza Ap. w Sosnowcu, s. 31 Halina Kwarciak –  SP ZOZ Zespó∏ Opieki Zdrowotnej w Âwi´toch∏owicach, s. 42 Anna

Grelowska – Skarbnik.
Przepraszamy
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

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

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 23 lutego
2011 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 9 marca 2011 roku,

• wykreślenia wpisów w rejestrze indy-
widualnych praktyk pielęgniarek, po-
łożnych, 

• wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarek i położnych,

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

• wymiany prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i li-
sty członków OIPiP w Katowicach,

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

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

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

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

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

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

• odwołania pełnomocnego przedsta-
wiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

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

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

• refundacji kosztów kształcenia,
• zorganizowania konferencji przez Ze-

spół ds. ochrony zdrowia pielęgnia-

rek i położnych „Ochrona zdrowia
pielęgniarek i położnych w schorze-
niach onkologicznych”,

• udzielenia pomocy finansowej z fun-
duszu charytatywnego,

• odbioru remontu Ośrodka Kształce-
nia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach zlokalizowane-
go w Łaziskach Górnych przy ul.
Wodnej 15,

• projektów apeli i wniosku na XXVI
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

• ustalenia rejonów wyborczych.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 19 kwietnia 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 23 marca
2011 roku,

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu pielęgniarki,

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

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

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

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

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

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

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

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

• wykreślenia wpisu w rejestrze grupo-
wych praktyk pielęgniarek i położnych,

• wytypowania przedstawicieli do skła-
dów komisji konkursowych na stanowi-

ska kierownicze w zakładach opieki
zdrowotnej,

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

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”, 

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

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

szu charytatywnego,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• zorganizowania IV Ogólnopolskiej

Konferencji pt. „Rola personelu pielę-
gniarskiego i położniczego w progra-
mie „Szpital bez bólu w aspekcie moni-
torowania bólu i bezpieczeństwa”,

• dofinansowania V Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „Pielęgniarka w procesie reha-
bilitacji”, 

• organizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach w ramach kształcenia podyplo-
mowego kursów z zakresu komunika-
cji interpersonalnej, asertywności, ne-
gocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach

w dniu 11 maja 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

• wymiany zaświadczenia o ograniczo-
nym prawie wykonywania zawodu pie-
lęgniarki,

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

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

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

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

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,
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• wymiany zaświadczenia o ograniczo-
nym prawie wykonywania zawodu po-
łożnej,

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

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

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

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów

prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

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

• zmiany uchwały w sprawie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji
konkursowych,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych, 
• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-

go”,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• zorganizowania przez Zespół ds. pielę-

gniarstwa kardiologicznego warszta-
tów kardiologicznych. 

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Planowane Kursy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w Roku 2011
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że w Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację następujących kursów
w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych przy ulicy Wodnej 15:
1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie” dla pielęgniarek i położnych 

3. Kurs dokształcający z zakresu „Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów” dla pielęgniarek i położ-
nych

4. Kurs dokształcający z zakresu „Sztuka kształtowania prawidłowego procesu komunikacji interpersonalnej”
dla pielęgniarek i położnych.

Wszystkie osoby zainteresowane, proszone są przesyłanie na adres:
• Okręgowa Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 40- 027, ul. Francuska 16 wniosków zgłoszeniowych (Zgłoszenie na

kurs) z dopiskiem „Łaziska Górne”!
Zapraszamy!
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Wdniu 2 maja 2011 roku w Ośrod-
ku Kształcenia Pielęgniarek i Po-

łożnych Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach zlokalizowa-
nym w Łaziskach Górnych, odbyło się
spotkanie z Panią Beatą Cholewką, Dy-
rektorem Departamentu Pielęgniarek
i Położnych Ministerstwa Zdrowia.
Uczestniczyła w nim również Pani Dorota
Zinkowska, radca ministra w Departa-
mencie Pielęgniarek i Położnych w Mini-
sterstwie Zdrowia. 

Wiodąca tematyka spotkania koncentro-
wała się wokół realizacji Projektu Syste-
mowego pn. „Kształcenie zawodowe
pielęgniarek i położnych w ramach stu-
diów pomostowych”, współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, realizowanego w uczelniach woje-
wództwa śląskiego.

Przybyłych gości i uczestników spotkania
powitała Pani dr Mariola Bartusek,
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.
Beata Cholewka, Dyrektor Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych, zapro-
ponowała otwartą formułę spotkania
i otwarcie uczestników na wymianę do-
świadczeń. 

Prezentację uczestników połączono
z zadawaniem pytań do przedstawicieli
resortu zdrowia. 
W spotkaniu uczestniczyli (jako jedyni)
przedstawiciele Wyższej Szkoły Plano-
wania Strategicznego z Dąbrowy Górni-

czej oraz osoby oczekujące na przyjęcie
na studia pomostowe z Tychów, Rudy
Śląskiej, Żor; przedstawiciele Szpitala
w Mikołowie; osoby studiujące z Bielska-
Białej; przedstawiciele Krajowego Związ-
ku Pracodawców i Zespołu ds. Opieki
Długoterminowej: Violetta Dytko, Graży-
na Malczyk i Maria Frąckowiak.

Odpowiadając na wątpliwości i pytania
uczestników związane z kształceniem na
studiach pomostowych, Pani Dyrektor
Departamentu stwierdziła, iż:
• Resort nie może nakazywać uczelni

uruchomienia danej ścieżki kształce-
nia – jest to działanie autonomiczne
uczelni. Uczelnia może połączyć pew-
ne zajęcia, ponieważ programy kształ-
cenia dotąd były różne. Proces rekru-
tacji w uczelniach też jest prowadzony
bardzo różnie. 

• W roku akademickim 2010/2011
przyjęto w całym kraju na studia współ-
finansowane ze środków unijnych bli-
sko 9 tys. osób; w październiku 2011
roku zaplanowano przyjęcie w ramach
Projektu 4500 osób, w 2012 roku
również planowane jest przyjęcie
4500 osób. Przyjęcie większej liczby
studentów jest niemożliwe, ponieważ
Polska musi założyć na kształcenie
środki z własnego budżetu; ze 180 ml
zł, od 2008 roku, wydano już z tego
Projektu ok. 55 ml złotych.

• Przez 2 lata, tj.: 2011 rok i 2012 rok,
będą kontynuowane studia bezpłatne
w uczelniach wybranych w drodze po-
stępowania o udzielenie zamówienia

w formule przetargu nieograniczonego
skierowanego do uczelni. Część uczel-
ni nie podoła warunkom ustawy o zamó-
wieniach publicznych. Dostęp do tych
studiów będzie ograniczony. Lutowy na-
bór w roku 2011 nie odbył się, ponie-
waż procedura zamówienia musiała być
sprawdzona przed przetargiem. W wy-
niku pokontrolnych ustaleń, umowy na
realizację Projektu można było podpi-
sać tylko z uczelniami kształcącymi na
obu kierunkach – tj. pielęgniarstwie
i położnictwie. Nieprzestrzeganie tej za-
sady było powodem unieważnienia pro-
cedury. Nowe ogłoszenie ukaże się
w drugim tygodniu maja br. Minister-
stwo Zdrowia określi też limity przyjęć
na studia pomostowe dla pielęgniarek
i położnych w roku akademickim
2011/2012 i zasady ewentualnych do-
płat ponoszonych przez uczestników
Projektu (tzw. wkład własny studenta).

• W uczelniach kształcących pielęgniar-
ki i położne (jak wynika z przeprowa-
dzonych badań, rozmów), uwagi stu-
dentów o bazie kształcenia praktycz-
nego i realizowanych zajęciach teore-
tycznych są negatywne. Główne bo-
lączki dotyczą organizowania zajęć
w weekendy oraz bardzo licznych grup
w placówkach ochrony zdrowia.

• Ukończenie studiów w ramach Projek-
tu (mimo różnych trudności) pozwoli na
uzyskanie kwalifikacji zawodowych na
poziomie umożliwiającym ich automa-
tyczne uznanie w krajach Unii Europej-
skiej oraz podniesienie poziomu wy-
kształcenia. Studenci proszeni są
o stałe śledzenie stron internetowych
Ministerstwa Zdrowia nt.: postępów
i działań na rzecz kształcenia, a władze
uczelni nt.: ustalanych terminów i pro-
cedur składania ofert. Ponadto powyż-
sze informacje można znaleźć na stro-
nie Projektu systemowego: www.stu-
diapomostowe.mz.gov.pl

• Od lutego 2011 roku studenci rozpo-
częli kształcenie w ok. 6 uczelniach,
tylko w ramach środków własnych.
Studenci mogą jeszcze raz starać się
o przyjęcie do uczelni, które wygrają
przetarg i będą realizowały bezpłatne
studia w ramach Projektu od paździer-
nika 2011 roku. Limity w październiku
br. będą takie same, jak w 2010 roku.

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Od lewej: Przewodnicząca ORPiP – Mariola Bartusek, 
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych – Beata Cholewka, 

Radca Ministra Zdrowia – Dorota Zinkowska
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Konkurencja jest bardzo duża. Szansa
na dofinansowanie wynosi 50%. Dofi-
nansowanie obejmie tylko około 4 500
miejsc. Kształcenie trwa od 2 do 3 se-
mestrów. Pierwszeństwo w rekrutacji
mają osoby, które złożyły dokumenty
w ubiegłych latach. Kształcenie może
odbywać się też w trybie indywidual-
nym i w małych grupach (przykładowo
w Wyższej Szkole Planowania Strate-
gicznego w Dąbrowie Górniczej, grupy
są 10-osobowe). W przypadku po-
wstałego dylematu co wybrać, licen-
cjat czy specjalizację, Pani Dyrektor
Departamentu odpowiedziała, iż nale-
ży wybrać kształcenie licencjackie.
Dopowiedziała też, iż czasem zakład
pracy dopłaca do kształcenia na po-
ziomie licencjata.

Jak podkreślił przedstawiciel uczelni
z Dąbrowy Górniczej, rozwój kształcenia
komercyjnego wynika z faktu wprowa-
dzania w błąd przez uczelnie osób stara-
jących się o przyjęcie; tj. podawanie in-
formacji, że nie będzie już szkolenia płat-
nego w roku 2011 i 2012 przez resort
zdrowia. 
• Uczelnie niemedyczne prawnie podle-

gają Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Sprawa pobierania opłat
od „poszczególnych elementów
kształcenia” nie może mieć miejsca.

• W przyszłym roku akademickim
(2012/2013), nie będzie już limitów
przyjęć dla pielęgniarek i położnych;
dotyczyć one będą tylko kierunków le-
karskiego i lekarsko-dentystycznego.

• Nurtujący problem uczestników spo-
tkania - dotyczący pobierania opłat na
uczelniach od uczestników Projektu
przedstawiła D. Zinkowska, przypomi-
nając obowiązujące aktualnie akty
prawne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listo-
pada 2006 roku w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów (Dz.U. Nr 224, poz.
1634 z późn. zm.), zarówno uczelnie pu-
bliczne i niepubliczne pobierają opłaty za
wydanie indeksu (4 zł), legitymacji stu-
denckiej (5 zł), dyplomu ukończenia stu-
diów wraz z dwoma odpisami (60 zł), do-
datkowego dyplomu w tłumaczeniu na ję-
zyk obcy (40 zł). Opłata powinna być na
każdym kierunku taka sama, zgodna
z poniesionymi kosztami ich wykonania,

nie wyższa jednak, niż określona
w przedmiotowym rozporządzeniu. Usta-
wa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 164, poz.
1365 z późn. zm.) mówi, że uczelnie pu-
bliczne pobierają opłaty za postępowa-
nie związane z przyjęciem na studia,
a maksymalną wysokość tej opłaty ustala
na dany rok akademicki, w drodze rozpo-
rządzenia Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Uczelnie niepubliczne same
ustalają wysokość tej opłaty, która składa
się z tzw. opłaty rekrutacyjnej i wpisowej.
Opłata wpisowa może obejmować m.in.
koszty wydania legitymacji studenckiej,
indeksu, dyplomu; w przypadku osób,
które nie zostały przyjęte na studia, opła-
ta ta jest zwracana. Opłata rekrutacyjna
związana z rekrutacją kandydatów, nie
podlega zwrotowi. Według uczestników
spotkania w Dąbrowie Górniczej wynosi
ona - 100 złotych; w Rudzie Śląskiej -
200 złotych.

• Na stronie internetowej Projektu syste-
mowego, w Zakładce Opłaty czytamy
(co podkreśliła również Pani Dorota
Zinkowska), że (…) „zgodnie z informa-
cją uzyskaną z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego niedopusz-
czalne jest w ogóle pobieranie opłat za
suplement do dyplomu, jak również
nie można uznać za uzasadnione żą-
danie opłaty za: przerwę wakacyjną,
opłatę dyplomową lub zajęcia z języka
obcego czy technologii informacyjnej,
wchodzące w zakres objęty planem
studiów danego kierunku. Pobrane
ww. opłaty uczelnie muszą zwrócić
uczestnikom Projektu”. 

„Uczelnie realizujące projekt systemowy
pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek
i położnych w ramach studiów pomosto-
wych” zobowiązane są do nie pobierania
od uczestników projektu opłat na pokry-
cie kosztów kształcenia przez cały okres
realizacji studiów pomostowych. W przy-
padku naruszenia przez uczelnie realizu-
jące projekt systemowy obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień wyni-
kających z zawartych umów wykonaw-
czych Zamawiający, zgodnie z umową
może zawiesić uczelni wypłatę dofinan-
sowania do czasu wyjaśnienia wątpliwo-
ści lub usunięcia nieprawidłowości”.
Warto podkreślić raz jeszcze, że uczelnie
realizujące ww. projekt systemowy mają
prawo do pobierania opłat związanych

z przyjęciem na studia i wydaniem doku-
mentów takich jak: legitymacja, indeks
czy dyplom. 
• Odpowiadając jeszcze na dodatkowe

pytania uczestników, w końcowej czę-
ści spotkania, Pani Dyrektor Departa-
mentu podkreśliła, że wkłady własne
studenta jako forma dopłaty do cze-
snego jest niezgodna z zawartymi
umowami na realizację studiów w ra-
mach Projektu systemowego.

Ponadto, Przewodnicząca Mariola Bartu-
sek wskazała, iż nie ma możliwości kon-
tynuowania studiów na studiach nieod-
płatnych, jeżeli rozpoczęto je na studiach
płatnych. Jest to bowiem wyrażenie woli
osoby, która się decyduje na dany tryb
kształcenia, a informacje uczelni powin-
ny być przekazywane rzetelnie i wiary-
godnie.
Przedstawiciel Wyższej Szkoły Planowa-
nia Strategicznego w Dąbrowie Górni-
czej zaproponował, aby Ministerstwo
Zdrowia jako kryterium wyboru uczelni
brało pod uwagę cenę za jeden semestr
w zależności od kształcenia na realizo-
wanej przez uczelnię ścieżce. Pani Dy-
rektor Beata Cholewka, uznała propozy-
cję za ciekawą, wartą rozważenia. Dopo-
wiedziała, że w Departamencie podjęte
są dyskusje nad pozyskiwaniem pienię-
dzy na kształcenie pielęgniarek w nowej
formule, bowiem po zakończeniu projek-
tu w 2013 roku, będzie możliwe tylko
kształcenie komercyjne.
Na ostatnie pytanie uczestników spotka-
nia - Czy pracodawca ma prawo zwolnić
osobę w pierwszej kolejności, jeśli nie
posiada licencjatu, Pani Dyrektor Beata
Cholewka odpowiedziała, iż jest to dzia-
łanie bezprawne w sensie zawodowym.
Decyzja pozostaje jednak w gestii praco-
dawcy. Danej osobie pozostaje tylko są-
dowe rozwiązanie.
Warto podkreślić, że zaproponowana for-
ma spotkania przez Panią Dyrektor De-
partamentu Pielęgniarek i Położnych Mi-
nisterstwa Zdrowia, Beatę Cholewkę -
umożliwiła uczestnikom podzielenie się
swoimi doświadczeniami oraz uzyskanie
wyczerpujących odpowiedzi na nurtują-
ce pytania w świetle obowiązującego
prawa o szkolnictwie wyższym i prawa
pracy. 

Notatkę sporządziła 
Krystyna Łukasz-Paluch
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Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie
kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka

Wykonanie zlecenia lekarskiego mu-
si mieścić się w zakresie wiedzy

i umiejętności, jakie położna nabyła
w trakcie kształcenia do zawodu lub
kształcenia podyplomowego. 
W przypadku wykonywania zapisu EKG
u noworodka, położna w toku kształcenia
podstawowego nie zdobywa umiejętno-
ści w tym zakresie, dlatego wykonanie te-
go badania samodzielne jak i na zlecenie
lekarza, jest możliwe po ukończeniu
przez położną stosownego kursu specja-
listycznego.

Badanie słuchu u noworodka wykonywa-
ne w ramach Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Nowo-
rodków w oddziałach noworodkowych
powinno być realizowane przez prze-
szkolone osoby, które posiadają odpo-
wiednie certyfikaty. 
Nie posiadając właściwego przygotowa-
nia do wykonywania specjalistycznych
badań, położna naraża noworodka na za-
grożenie utraty zdrowia lub życia. 
Jeżeli zlecenie lekarskie wykracza poza
nabyte w toku kształcenia umiejętności,

to położna zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.5
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 57
z 2001 r. poz. 602 z późn. zm.), ma pra-
wo odmówić jego wykonania, podając
niezwłocznie przyczynę odmowy na pi-
śmie.

Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa

ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska

www.izbapiel.org.pl

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 
w sprawie wykonywania KTG przez recepcjonistkę 

Kardiotokografia (KTG) jest badaniem
polegającym na monitorowaniu akcji

serca płodu z jednoczesnym zapisem
czynności skurczowej macicy. Badanie
to przeprowadzane jest w ramach inten-
sywnej opieki przedporodowej. Pozwala
wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia ży-
cia płodu i występujące skurcze macicy. 
Zgodnie z art.3 pkt. 5 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z późn. zm.), KTG jest świadczeniem
zdrowotnym wykonywanym w okresie
sprawowania opieki nad kobietą ciężar-

ną i jej płodem. Powinno być wykonywa-
ne przez osobę wykonującą zawód me-
dyczny, która w rozumieniu art. 18d pkt.
1 wyżej cyt. ustawy, na podstawie od-
rębnych przepisów uprawniona jest do
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
osobę legitymującą się nabyciem facho-
wych kwalifikacji do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w określonym zakre-
sie lub w określonej dziedzinie medycy-
ny. Osobami tymi, zgodnie z aktualnym
prawodawstwem jest lekarz specjalista
w dziedzinie położnictwa i ginekologii
i położna. 

Uwzględniając powyższe, recepcjonistka
nie będąca pracownikiem medycznym
nie ma żadnych uprawnień do wykony-
wania specjalistycznych świadczeń, do
których przynależy kardiotokografia.
Działania takie zagrażają bezpieczeństwu
kobiety i jej dziecku. 

Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa

ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska

www.izbapiel.org.pl

Przeczyt@j 
w internecie

• Informacja o debacie w dniu 19 maja 2011 r., zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w siedzibie
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, z udziałem stowarzyszeń i organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających
pielęgniarki i położne, która dotyczyła problemów polskiego pielęgniarstwa więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-05-23

• Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Słowacką Izbą Pielęgniarek i Położnych a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych
więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-05-16 10:07:22

• Informacja prasowa w sprawie finału VI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2010” więcej… www.izbapiel.org.pl
2011-05-13

• Pismo z dnia 18 marca 2011 roku Pana Cezarego Rzemka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące Listu Otwar-
tego Uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej “Opieka pielęgniarska i położnicza w podstawowej opiece zdrowot-
nej - wczoraj, dziś i jutro” więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-04-11 11:30:54

• Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ograniczenia wskazań dla produktu leczniczego ZERIT®
(stawudyna) ze względu na możliwe poważne działania niepożądane. 

Treść komunikatu w formacie PDF więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-04-11 10:41:42
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▼

Wielokrotnie ju˝ zetkn´liÊmy si´ ze

stwierdzeniem, z którego wynika, i˝

rok bie˝àcy jest rokiem wyjàtkowym – histo-

rycznym  dla wszystkich piel´gniarek i wszyst-

kich po∏o˝nych. Zgadzamy si´ z tym okreÊle-

niem, bowiem dwudziestolecie samorzàdu za-

wodowego, to czas szczególnych wspomnieƒ,

uroczystoÊci i podejmowanych decyzji. Tak˝e

czas, w którym ukazujà si´ okolicznoÊciowe

publikacje dotyczàce historii zawodu piel´-

gniarki/po∏o˝nej oraz historii samorzàdu za-

wodowego. Opracowywane i wydawane sà

rocznicowe albumy ze zdj´ciami oraz ksià˝ki

ze wspomnieniami uczestników tamtych,

pierwszych wydarzeƒ. Wielokrotnie wymie-

niane sà zdania, w których dostrzegaç mo˝e-

my jeden wspólny mianownik: na poczàtku

wszystko by∏o „pierwsze”! Z perspektywy mi-

nionych lat, zauwa˝yç nale˝y, i˝ wszystko wte-

dy by∏o niezwyk∏e, pi´kne, nasycone wspól-

nym dà˝eniem i wspólnymi nadziejami. 

Byli pierwsi delegaci, wybrani w pierw-

szych demokratycznych wyborach samorzà-

du zawodowego, odbywa∏y si´ pierwsze zjaz-

dy, wybierano pierwsze w∏adze samorzàdu

zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych, two-

rzono pierwsze uchwa∏y, regulaminy, stano-

wiska… By∏y te˝ pierwsze wàtpliwoÊci, na

przyk∏ad: - Czy samorzàd zawodowy piel´-

gniarek i samorzàd zawodowy po∏o˝nych

powinien dzia∏aç wspólnie czy mo˝e oddziel-

nie? Czy przynale˝noÊç powinna byç obliga-

toryjnà czy mo˝e deklarowanà – jak w przy-

padku towarzystw naukowych? Wspólny cel

by∏ wtedy znany i oczywisty, jednak drogi

prowadzàce do realizacji celu, pozostawa∏y

nieznanymi. Nale˝a∏o je, wspólnym zaanga-

˝owaniem i wysi∏kiem budowaç. 

Bez wàtpienia, nie by∏oby poczàtków (te-

go co „pierwsze”) – bez wczeÊniejszej

ogromnej zawodowej pasji, bez ÊwiadomoÊci

oraz potrzeby dà˝enia do samodzielnoÊci za-

wodowej, ówczesnych zawodowych Lide-

rek. Wie o tym ca∏e aktualnie pracujàce Êro-

dowisko zawodowe. Wie i pami´ta. To prze-

cie˝ dzi´ki nadziei, zapa∏owi, determinacji

i uporowi tamtych, wspania∏ych i wyjàtko-

wych piel´gniarek i po∏o˝nych, z pierwszych

dni naszej samorzàdnoÊci, mamy zawodowà

wspó∏czesnoÊç, w którà ju˝ na trwale wpisa-

∏y si´ zmiany i przeobra˝enia. Mamy samo-

rzàd zawodowy, tworzony z Delegatów, czy-

li najwa˝niejszych reprezentantów wszyst-

kich (bez wyjàtków) Êrodowisk zawodowych

i naukowych piel´gniarek i po∏o˝nych pol-

skich. 

Rok obecny – jest rokiem wa˝nym rów-

nie˝ dlatego, ̋ e Êrodowisko wybieraç b´dzie,

ju˝ po raz kolejny (na VI kadencj´), swoich

reprezentantów – uprawnionych do dzia∏a-

nia i decydowania (poprzez g∏osowanie

i prac´ spo∏ecznà) w imieniu swoich wybor-

ców. W zwiàzku z tym chcemy podzieliç si´

z Czytelnikami Biuletynu „Nasze Sprawy”

swoimi spostrze˝eniami, w które wpisany

jest dwudziestoletni okres pracy spo∏ecznej,

bardzo wielu Kole˝anek i Kolegów. Nasze

spojrzenie, to równie˝ nasze doÊwiadczenia,

wynikajàce z pracy spo∏ecznej na rzecz sa-

morzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝-

nych, w którà wpisane by∏y i nadal sà: etyka

i odpowiedzialnoÊç zawodowa piel´gniarek

i po∏o˝nych. 

Delegat – zawodowy reprezentant, zawo-

dowy przedstawiciel, jest osobà bardzo wa˝-

nà! To ktoÊ, kto nie powinien ju˝ (od czasu

wyboru, wed∏ug okreÊlonego klucza wybor-

czego!) dzia∏aç tylko i wy∏àcznie we w∏asnym

imieniu. To ktoÊ, kto b´dzie dzia∏a∏, wybie-

ra∏, tworzy∏ zawodowà przysz∏oÊç równie˝

w szeroko poj´tym imieniu „swoich wybor-

ców” – w imieniu kole˝anek i kolegów spo-

Êród których zosta∏ wybrany. Delegat to oso-

ba wyró˝niona, obdarzona zaufaniem oraz

Êwiadoma powierzanych jej obowiàzków.

Bycie delegatem to zaszczyt i uznanie, ale te˝

obowiàzek i odpowiedzialnoÊç!

Kandydat na delegata, przygotowujàcy
si´ do wyborów (niezale˝nie od tego czy
b´dzie kandydowa∏ po raz pierwszy czy
po raz kolejny), powinien zapoznaç si´ z:
1. Uchwa∏à ORPiP w sprawie wyborów de-

legatów VI kadencji na Okr´gowy Zjazd;

2. Regulaminem dzia∏ania Okr´gowej Ko-

misji Wyborczej;

3. Regulaminem Zebrania Wyborczego;

4. Zasadami dzia∏ania Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej.

Powinien równie˝ przybli˝yç sobie (na

co dzieƒ, jeÊli nie zachodzi taka potrzeba, nie

zaglàdamy zbyt cz´sto do aktów prawnych)

aktualnie obowiàzujàce akty prawne doty-

czàce zarówno samorzàdu zawodowego jak

i zawodu, uwzgl´dniajàc specyfik´ odr´bno-

Êci dwóch profesji oraz zasady etyki i odpo-

wiedzialnoÊci zawodowej. Wiedza o tym:

kiedy i dlaczego zosta∏ powo∏any samorzàd

zawodowy stanowi baz´ do której trzeba

i nale˝y wracaç. Samorzàd Zawodowy Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych powo∏ano na mocy

Ustawy w 1991 roku, jako wyraz konstytu-

Ma∏gorzata MaÊlanka ● Mgr piel´gniarstwa, Przewodniczàca Komisji

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

Hanna Paszko ● Piel´gniarka, Wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

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

Delegat – najważniejszy 
zawodowy reprezentant
„Cz∏owiek szlachetny ma trzy oblicza: z dala wydaje si´ surowy i pe∏en
godnoÊci, w obcowaniu z ludêmi jest pe∏en dobroci, a jego s∏owa majà sta∏à
wartoÊç”. Konfucjusz [1]



Warto wiedzieć

12 Nasze Sprawy ● C z e r w i e c 2 0 11

▼ cyjnej zasady pomocniczoÊci dla paƒstwa,

a reprezentujàcy osoby wykonujàce zawody

zaufania publicznego (do których zaliczany

jest zawód piel´gniarki i zawód po∏o˝nej)

i sprawujàce piecz´ nad nale˝ytym wykony-

waniem tych zawodów w granicach interesu

publicznego i dla jego ochrony. 

To minimum wiedzy przypomnianej

(traktowane raczej jako przypomnienie – bo

przecie˝ wszystkim nam, wiedza o samorzà-

dzie i o zawodzie jest doskonale znana), mo-

˝e stanowiç podstaw´ do konkretnych przy-

sz∏ych, dzia∏aƒ i decyzji. Mo˝e te˝ sprawiç,

˝e unikniemy niepotrzebnych rozczarowaƒ.

Ma to znaczenie szczególnie wtedy, kiedy

powinniÊmy odpowiedzieç sobie samej (sa-

memu) na wa˝ne pytania: - Czy chc´ kandy-

dowaç? Dlaczego chc´ kandydowaç? Czy

chc´ zostaç delegatem? Czy chc´ byç osobà

wybieranà czy tylko wybierajàcà? Czy dys-

ponuj´ odpowiednià iloÊcià wolnego czasu

(teraz i przez cztery lata nowej kadencji!),

czasu potrzebnego do realizowania zadaƒ

spo∏ecznych? 

Czas jest elementem bardzo wa˝nym! Byç

mo˝e, w niektórych sytuacjach – najwa˝niej-

szym. Dzisiaj, w dobie powszechnego pod-

noszenia kwalifikacji zawodowych, w dobie

dodatkowych zaj´ç i zadaƒ, które wykonujà,

z równie du˝ym zaanga˝owaniem osobi-

stym, tak piel´gniarki jak i po∏o˝ne, czas na-

biera wymiaru dajàcego si´ przeliczaç, nie

tylko na iloÊç zadaƒ ale i na wymierny wynik

finansowy. Powiedzenie, ˝e: „czas to pie-

niàdz” sta∏o si´ faktem! Praca spo∏eczna na

rzecz samorzàdu zawodowego piel´gniarek

i po∏o˝nych (tak jak ka˝da inna praca spo-

∏eczna), jest pracà, która przynosi satysfakcj´,

ale nie jest êród∏em dochodu finansowego.

W zwiàzku z tym, ka˝da osoba kandydujàca,

ju˝ na wst´pie, powinna znaç swojà odpo-

wiedê na pytanie o czas oraz o motywacj´ do

wykonywania pracy spo∏ecznej. 

Zca∏à odpowiedzialnoÊcià stwierdziç na-

le˝y, ˝e godnoÊç Delegata – to osobisty

zaszczyt, to zaufanie i wyró˝nienie uzyskane

od przedstawicieli grupy zawodowej. To

tak˝e obowiàzek i bardzo du˝a odpowie-

dzialnoÊç, po∏àczona z wieloma mo˝liwo-

Êciami pracy spo∏ecznej dla dobra wspólne-

go, jakim jest rozwój i przysz∏oÊç Naszych

zawodów: zawodu piel´gniarki i zawodu

po∏o˝nej. To tak˝e obowiàzek rzetelnego re-

prezentowania Êrodowiska zawodowego, in-

formowania o dzia∏alnoÊci samorzàdu oraz

dbanie o jego pozytywny wizerunek w Êro-

dowisku i w spo∏eczeƒstwie. 

A zatem: - Czym jest praca spo∏eczna na

rzecz samorzàdu zawodowego piel´gniarek

i po∏o˝nych? Dlaczego tak wiele osób przy-

ciàga, skoro nie otrzymuje si´ za wykonywa-

ne zadania wynagrodzenia? Kim jest osoba,

okreÊlana w spo∏eczeƒstwie jako: „spo∏eczni-

ca/spo∏ecznik”? Czy ja te˝ (poza pracà za-

robkowà i zadaniami wynikajàcymi z pe∏nio-

nych ról pozazawodowych), chc´ realizowaç

si´ w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, dobroczynnej

i pomocowej? Jaki cel mi przyÊwieca? 

Zdarza∏o si´ tak (dwadzieÊcia lat doÊwiad-

czeƒ wspólnych, to d∏ugi okres czasu), ˝e de-

klaracja pracy spo∏ecznej na rzecz dobra

wspólnego (samorzàdu zawodowego) wyga-

sa∏a przed up∏ywem kadencji, przed organizo-

wanà konferencjà, przed koniecznoÊcià doko-

nywania wyborów… Zdarza∏o si´ i tak, ˝e za-

dawano pytania: „a co ja z tego b´d´ mia-

∏a/mia∏”? Bywa∏y te˝ stwierdzenia jednoznacz-

ne: „…to nie dla mnie, bo za satysfakcj´ wyni-

kajàcà z pracy spo∏ecznej nic przecie˝ nie ku-

pi´…”.

Z pe∏nà zrozumienia pokorà, trzeba i na-

le˝y odnosiç si´ do wszystkich, prezentowa-

nych indywidualnie postaw i zachowaƒ, ba-

czàc by nikogo nie uraziç swojà wypowiedzià

lub odr´bnoÊcià spojrzenia na dzia∏alnoÊç

spo∏ecznà. Stàd, tak bardzo wa˝na jest Êwia-

domoÊç w∏asna: dlaczego chc´ poddaç si´

weryfikacji wyborczej, dlaczego chc´ uzyskaç

mandat zaufania od kole˝anek i kolegów. Czy

mam ÊwiadomoÊç, ˝e pod koniec kadencji

wyborcy (kole˝anki i koledzy) ocenià mojà

prac´, i powiedzà, czy byli godnie reprezen-

towani, czy byli na bie˝àco informowani

o wszystkich dzia∏aniach samorzàdu? 

Âwiadomy, odpowiedzialny, z du˝ym po-
czuciem obowiàzku oraz dysponujàcy do-
datkowym, wolnym czasem delegat, wie
o tym, ˝e: 
1) Okr´gowy Zjazd jest najwy˝szym orga-

nem okr´gowej rady;

2) dysponujàc mandatem delegata mo˝e

wybieraç i byç wybieranym;

3) mo˝e pracowaç w komisjach zjazdowych,

zg∏aszaç wnioski, postulaty oraz zadawaç

pytania;

4) dwa podstawowe zadania samorzàdu wy-

nikajàce z ustawy to: sprawowanie pieczy

i nadzoru; 

5) praca spo∏eczna na rzecz samorzàdu za-

wodowego – to pi´kne êród∏o satysfakcji.

PowinniÊmy cieszyç si´, ˝e wÊród nas by∏y

i nadal sà osoby, które z pe∏nà odpowie-

dzialnoÊcià i ÊwiadomoÊcià poÊwi´cajà swój

wolny czas, si∏y, wiedz´, inteligencj´, w imi´

dobra wspólnego i godnoÊci zawodu piel´-

gniarki i zawodu po∏o˝nej. PowinniÊmy cie-

szyç si´ i dzi´kowaç tym, którzy dzia∏ajà w na-

szym imieniu. Wdzi´cznoÊç kole˝eƒska wyni-

kajàca z przyjaêni, mo˝e byç i bywa, dodatko-

wà nagrodà! 

Doceniajmy naszych delegatów i nasze

w∏adze samorzàdowe, spoÊród delegatów

wybierane. Doceniajmy to wszystko co ju˝

zosta∏o wypracowane. Pami´tajàc o historii,

starajmy si´ (na miar´ swoich si∏ i mo˝liwo-

Êci), dzia∏aç nadal dla przysz∏oÊci zawodów.

Nie zapominajmy, ˝e: spo∏ecznie, znaczy –

bez zap∏aty i bezinteresownie. Nie zapomi-

najmy, ˝e bezinteresownoÊç (nazywana altru-

izmem) – to umiej´tnoÊç przybli˝ania sobie

wiedzy o Êwiecie i o wartoÊciach prezentowa-

nych przez drugiego cz∏owieka. To tak˝e

uznanie za prawd´ tego, ˝e komuÊ dzieje si´

êle, ˝e ktoÊ potrzebuje pomocy. To podaro-

wanie maleƒkiej czàstki siebie, komuÊ dru-

giemu.

Wszystkim Delegatom  wybranym na VI

kadencj´ ˝yczymy zapa∏u, pasji, konsekwen-

cji w dzia∏aniu oraz pi´knej, motywujàcej sa-

tysfakcji w dzia∏alnoÊci samorzàdowej.

A czego nale˝y ˝yczyç ca∏emu Êrodowi-

sku zawodowemu (nam wszystkim), w tak

wyjàtkowym czasie podsumowaƒ, refleksji

i wyborów? Chcia∏oby si´ powiedzieç:

wszystkiego tego co najlepsze, tak w ˝yciu

prywatnym jak i zawodowym. W zwiàzku

z tym, ˝yczmy sobie pi´knego spojrzenia

w przysz∏oÊç, budowanà na podwalinach hi-

storycznych. Czerpmy dobro, które wypra-

cowali nasi poprzednicy w zawodzie. Niech

ideologia biznesu, która zagoÊci∏a ju˝ na do-

bre w medycynie, nie przes∏oni etyki i mo-

ralnoÊci w zadaniach wykonywanych na

rzecz cz∏owieka chorego. Oby czas osobi-

stych Êcie˝ek kariery zawodowej i ró˝nych

ról prywatnych, pe∏nionych z nies∏abnàcym

zaciekawieniem, doprowadzi∏ wyjàtkowych

przedstawicieli zawodu do nagrody najwy˝-

szej – do Medalu Florencji Nightingale.

W czasie pokoju, te˝ mo˝na na ten presti˝o-

wy Medal zas∏u˝yç. 

Niech nic nie zaburzy naszych pi´knych

zmys∏ów: obserwowania i spostrzegania,

jak˝e potrzebnych w czasie wykonywania

codziennej pracy. Uczmy si´ od swoich cho-

rych i cierpiàcych, wszystkiego co chcà nam

przekazaç zanim przejdà na drugà stron´ ˝y-

cia. Nasza praca nas ubogaca, a dzia∏alnoÊç

spo∏eczna na rzecz samorzàdu zawodowego,

jest dodatkowym ubogaceniem. Pracujàc,

nawet w zabieganiu, pami´tajmy o tym

i bàdêmy z tego dumni!

Bibliografia

1. Haeske U.: Konflikty w ˝yciu zawodowym. Wyd.

JednoÊç, Kielce 2005.
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Barbara Gardyjas ● Po∏o˝na, Specjalista piel´gniarstwa Êrodowiskowego

dla po∏o˝nych, mgr administracji – absolwentka Wydzia∏u Prawa 

i Administracji UÂ, kierunek administracja, specjalnoÊç prawo europejskie 

Położna podstawowej opieki zdrowotnej
Definicja 

OkreÊlenie po∏o˝na podstawowej opieki

zdrowotnej jest zdefiniowane w ustawie

o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze Êrodków publicznych (Dz.U.

2008, Nr 164, poz. 1027 z póên. zm.). 

Po∏o˝na podstawowej opieki zdrowotnej,
to po∏o˝nà, która ukoƒczy∏a:
a) szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pie-

l´gniarstwa: rodzinnego, Êrodowiskowe-

go, Êrodowisko-rodzinnego oraz promo-

cji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

b) lub ukoƒczy∏a kurs kwalifikacyjny w dzie-

dzinie piel´gniarstwa rodzinnego, Êrodo-

wiskowego, Êrodowiskowo-rodzinnego,

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 

c) lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dzie-

dzinie piel´gniarstwa: rodzinnego lub pro-

mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

d) lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dzie-

dzinie piel´gniarstwa: rodzinnego lub

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 

e) lub posiada tytu∏ zawodowy magistra po-

∏o˝nictwa oraz co najmniej trzyletni sta˝

pracy w podstawowej opiece zdrowotnej,

udzielajàcà Êwiadczeƒ w ramach podsta-

wowej opieki zdrowotnej.

Z definicji wynika, ˝e aby Êwiadczyç

us∏ugi, jako po∏o˝na poz nale˝y posiadaç od-

powiednie kwalifikacje potwierdzone za-

Êwiadczeniem ukoƒczenia odpowiedniego

szkolenia.

Forma prawna Êwiadczenia us∏ug przez
po∏o˝nà w poz:
a) jako Êwiadczeniodawca, z którym Fun-

dusz zawar∏ umow´ o udzielanie Êwiad-

czeƒ opieki zdrowotnej – bezpoÊredni

kontrakt po∏o˝nej z NFZ,

b) jako zatrudniona u Êwiadczeniodawcy,

z którym Fundusz zawar∏ umow´

o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej

– po∏o˝na zatrudniona na podstawie

umowy o prac´ u Êwiadczeniodawcy,

c) jako wykonujàca zawód u Êwiadczenio-

dawcy, z którym Fundusz zawar∏ umow´

o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej

– po∏o˝na zawar∏a umow´ cywilno-praw-

nà z Êwiadczeniodawcà.

Wymagana dostępność 
personelu

Od poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àcze-

niem dni ustawowo wolnych od pracy.

Âwiadczeniodawca zapewnia dost´pnoÊç

do Êwiadczeƒ po∏o˝nej podstawowej opieki

zdrowotnej od poniedzia∏ku do piàtku,

w godzinach od 800 do 1800 zgodnie z har-

monogramem pracy, który stanowi integral-

nà cz´Êç umowy.

Âwiadczenia po∏o˝nej realizowane sà po-

przez wizyty ambulatoryjne w miejscu

udzielania Êwiadczeƒ oraz poprzez wizyty

domowe.

Dni i godziny przyj´ç w gabinecie oraz

wizyt domowych, okreÊla harmonogram

pracy po∏o˝nej.

W czasie wyznaczonym do udzielania

Êwiadczeƒ w harmonogramie pracy, nie mo-

gà byç udzielane przez po∏o˝nà Êwiadczenia

w innej jednostce organizacyjnej u tego sa-

mego Êwiadczeniodawcy, jak równie˝ u in-

nego Êwiadczeniodawcy.

Po∏o˝na musi byç dost´pna w godzinach

wykazanych w harmonogramie do dyspozy-

cji podopiecznych zarówno w gabinecie, jak

i w Êrodowisku ka˝dego dnia od poniedzia∏-

ku do piàtku.

Je˝eli Êwiadczy us∏ugi u innego Êwiadcze-

niodawcy (np. w szpitalu), to nie mo˝e wy-

konywaç u niego pracy w godzinach wyka-

zanych w harmonogramie poradni po∏o˝nej

POZ, w gabinecie, jak równie˝ w Êrodowi-

sku (domu podopiecznej).

Zmiany w harmonogramie (nieobecno-

Êci) wymagajà zg∏oszenia dyrektorowi od-

dzia∏u NFZ najpóêniej w dniu poprzedzajà-

cym ich powstanie, albo niezw∏ocznie po za-

istnieniu zdarzenia. Zamiany nie mogà na-

ruszaç wymagaƒ dotyczàcych kwalifikacji.

Nie mo˝e zast´powaç po∏o˝nej POZ pie-

l´gniarka lub inna po∏o˝na nie b´dàcà po∏o˝-

nà POZ (definicja).

Ka˝da nieobecnoÊç powinna byç podana

dla wiadomoÊci podopiecznych z podaniem

danych po∏o˝nej, która jà zast´puje w porad-

ni (w gabinecie i Êrodowisku) po∏o˝nej poz.

Je˝eli w danej poradni po∏o˝nej poz pla-

nowana jest przerwa w Êwiadczeniu us∏ug,

Êwiadczeniodawca powiadamia na piÊmie

oddzia∏ wojewódzki Funduszu o planowanej

przerwie w udzielaniu Êwiadczeƒ, w termi-

nie, co najmniej 30 dni przed planowanà

przerwà, wskazujàc przewidywany okres jej

trwania, a tak˝e sposób zapewnienia ciàg∏o-

Êci udzielania Êwiadczeƒ w tym czasie. 

Przerwa w udzielaniu Êwiadczeƒ, o której

mowa wymaga zgody dyrektora oddzia∏u

wojewódzkiego Funduszu udzielonej na pi-

Êmie w terminie 8 dni od dnia otrzymania

powiadomienia. 

Świadczeniobiorcy objęci
opieką położnej poz

Do Êwiadczeƒ po∏o˝nej ma prawo ubez-

pieczony, który z∏o˝y∏ deklaracje wyboru do

wybranej po∏o˝nej. Deklaracja wyboru, zgod-

nie z art. 56 ustawy o Êwiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu-

blicznych, to oÊwiadczenie woli dwóch stron

Êwiadczeniodawcy (po∏o˝nej Êwiadczàcej

us∏ugi po∏o˝nej poz) tzw. po∏o˝nej przyjmujà-

cej deklaracje wyboru oraz ubezpieczonej

osoby p∏ci ˝eƒskiej bez wzgl´du na wiek. 

W imieniu osoby ma∏oletniej oÊwiadcze-

nie woli sk∏ada opiekun prawny.

Deklaracja wyboru zawiera:
1) dane dotyczàce Êwiadczeniobiorcy:

a) imi´ i nazwisko,

b) nazwisko rodowe,

c) dat´ urodzenia,

d) p∏eç,

e) numer PESEL, o ile taki zosta∏ nadany,

f) miejsce nauki – w przypadku uczniów

i studentów,

g) adres zamieszkania,

h) numer telefonu;

2) okreÊlenie, który raz w danym roku doko-

nywany jest wybór;

3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego

– w przypadku ubezpieczonych;

4) kod oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu;

5) dane dotyczàce lekarza, piel´gniarki i po-

∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej:

a) imi´ i nazwisko,

b) siedzib´ Êwiadczeniodawcy udzielajàcego

Êwiadczeƒ z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej,
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wotnej;

6) dat´ dokonania wyboru;

7) podpis Êwiadczeniobiorcy lub jego opie-

kuna prawnego;

8) podpis osoby przyjmujàcej deklaracj´ wy-

boru.

Prawo do opieki zdrowotnej majà tak˝e

na mocy artyku∏u 2 pkt. 3 Ustawy o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrod-
ków publicznych, kobiety nieubezpieczone, je-

˝eli posiadajà obywatelstwo polskie, za-

mieszkujà na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej i sà w okresie cià˝y, porodu lub po-

∏ogu.

Maksymalna liczba Êwiadczeniobiorców,

do których zalicza si´ osoby p∏ci ˝eƒskiej

oraz noworodki i niemowl´ta obu p∏ci do

ukoƒczenia 2 miesiàca ˝ycia, obj´tych opie-

kà przez jednà po∏o˝nà poz nie powinna

przekroczyç 6 600 osób.

Miejsce udzielania 
świadczeń położnej poz

Âwiadczenia po∏o˝nej realizowane sà po-

przez wizyty ambulatoryjne w miejscu

udzielania Êwiadczeƒ oraz poprzez wizyty

domowe. 

Warunki lokalowe:
1) gabinet po∏o˝nej podstawowej opieki

zdrowotnej, wymagania techniczne oraz

sanitarno-epidemiologiczne zosta∏y ure-

gulowane w dwóch rozporzàdzeniach

ministra zdrowia 

• Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç

pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym po-

mieszczenia i urzàdzenia zak∏adu opieki

zdrowotnej (Dz.U. 2011, Nr 31, poz. 158)

• Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia

w sprawie wymagaƒ technicznych i sani-

tarnych dla pomieszczeƒ, w których mo˝-

na wykonywaç praktyk´ piel´gniarek i po-

∏o˝nych, oraz wymagaƒ, jakim powinny

odpowiadaç urzàdzenia i sprz´t medyczny

umo˝liwiajàcy udzielanie Êwiadczeƒ zdro-

wotnych (Dz.U 2006, Nr 56, poz. 397)

Opini´ o spe∏nieniu okreÊlonych w prze-
pisach wymagaƒ wydaje w∏aÊciwy inspek-
tor sanitarny

Od wejÊcia w ˝ycie ustawy o dzia∏alnoÊci

leczniczej 1 lipca 2011 wy˝ej wymienione

akty wykonawcze zachowujà swojà moc jed-

nak nie d∏u˝ej, ni˝ 12 miesi´cy do dnia wej-

Êcia w ˝ycie odpowiednich aktów wykonaw-

czych do ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej. 

2) pomieszczenie lub szafa przystosowana

do przechowywania dokumentacji me-

dycznej spe∏niajàce wymagania okreÊlone

w rozporzàdzeniu ministra zdrowia

z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodza-

jów i zakresu dokumentacji medycznej

oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.

2010 Nr 252 poz. 1697

3) pomieszczenia sanitarne 

4) poczekalnia dla pacjentów.

Wyposa˝enie w sprz´t i aparatur´ me-
dycznà:
1) wyposa˝enie gabinetu po∏o˝nej podsta-

wowej opieki zdrowotnej:

a) kozetka,

b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy

po∏o˝nej – urzàdzone i wyposa˝one, sto-

sownie do zakresu zadaƒ po∏o˝nej pod-

stawowej opieki zdrowotnej,

c) szafka przeznaczona do przechowywania

leków, wyrobów medycznych i Êrodków

pomocniczych,

d) biurko,

e) telefon,

f) zestaw do wykonywania iniekcji,

g) zestaw do wykonania opatrunków i pod-

stawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych,

h) pakiety odka˝ajàce i dezynfekcyjne,

i) Êrodki ochrony osobistej (fartuchy, ma-

seczki, r´kawice),

j) zestaw przeciwwstrzàsowy, 

k) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi,

l) stetoskop, s∏uchawka po∏o˝nicza,

m) testy do oznaczania poziomu cukru

w krwi,

n) glukometr,

o) maseczka twarzowa do prowadzenia od-

dechu zast´pczego,

p) waga medyczna dla niemowlàt,

q) waga medyczna ze wzrostomierzem.

Aparatura i sprz´t medyczny powinien

posiadaç stosowne certyfikaty, atesty lub in-

ne dokumenty potwierdzajàce dopuszczenie

aparatury i sprz´tu medycznego do u˝ytku

oraz dokumenty potwierdzajàce dokonanie

aktualnych przeglàdów wykonanych przez

uprawnione podmioty. 

Neseser po∏o˝nej w iloÊci odpowiadajàcej
liczbie po∏o˝nych udzielajàcych jednoczaso-
wo Êwiadczeƒ w domu Êwiadczeniobiorcy
a) podstawowy sprz´t i materia∏y jednorazo-

wego u˝ytku:

• zestaw do wykonywania iniekcji (strzy-

kawki – 20 ml, 10 ml, 5ml, ig∏y 0,8x40,

Êrodek do dezynfekcji skóry, waciki, gazi-

ki, Venflony, plaster, staza, pude∏ko na

ostre zu˝yte narz´dzia – ig∏y, worek czer-

wony na odpady medyczne)

• zestaw do przetaczania p∏ynów infuzyjnych

• zestaw do wykonania opatrunków i pod-

stawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych

(Êrodek do odka˝ania ran, ja∏owe gaziki,

banda˝, plaster, no˝yczki, sterylne pincety

anatomiczne, sterylne ostrze do zdejmo-

wania szwów lub sterylne no˝yczki)

• pakiet ochronny przed zaka˝eniem

b) zestaw przeciwwstrzàsowy - wykaz sta-

nowi za∏. nr 3 do rozporzàdzenia Mini-

stra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011

(Dz.U. Nr 18, poz. 94)

1) Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwaƒ

2) Hydrocortisonum hemisuccinatum - pro-

szek i rozpuszczalnik do sporzàdzania

roztworu do wstrzykiwaƒ lub infuzji lub

odpowiedniki terapeutyczne

3) Natrii chloridum 0,9% – roztwór do

wstrzykiwaƒ

P∏yny infuzyjne
4) Glucosum 5% – roztwór do infuzji

5) Hydroksyethylamylum – roztwór 6%

o masie czàsteczkowej 130/0, 4 lub

200/0, 5 – roztwór do infuzji

6) Natrii chloridum + Kali chloridum +

Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg

+ 0,3 mg + 0,33 mg) ml – roztwór do

infuzji do˝ylnych

c) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego

krwi,

d) stetoskop, s∏uchawka po∏o˝nicza lub de-

tektor t´tna p∏odu i ˝el,

e) testy do oznaczania poziomu cukru w krwi,

f) pakiety do odka˝ania i dezynfekcji (Êrodek

do dezynfekcji ràk i sprz´tu),

g) zestaw do piel´gnacji noworodka (gaziki,

gaziki ja∏owe, 0.9% NaCl 5ml, Octeni-

sept),

h) zestaw do porodu nag∏ego (podk∏ad, ja-

∏owe serwety-gazy, r´kawiczki ja∏owe 2

pary, zaciski p´powinowe, pakiety ja∏o-

wych gazików min. 5 x 3, gruszka do od-

Êluzowania, sterylne ostrze do przeci´cia

p´powiny lub no˝yczki, Êrodek do dezyn-

fekcji skóry krocza, worek na ∏o˝ysko,

worek na odpady),

i) glukometr,

j) maseczka twarzowa do prowadzenia od-

dechu zast´pczego,

k) niezb´dny zestaw do wykonywania zabie-

gów i czynnoÊci higieniczno-piel´gnacyj-

nych,

l) Êrodki ochrony osobistej (fartuchy, ma-

seczki, r´kawice).

Informacje 
dla podopiecznych

Âwiadczeniodawca ma obowiàzek

umieszczenia na zewnàtrz budynku, w któ-

rym udzielane sà Êwiadczenia, w miejscu
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ogólnie dost´pnym, tablicy ze znakiem gra-

ficznym Funduszu, wed∏ug wzoru okreÊlo-

nego przez Prezesa Funduszu. 

W miejscu udzielania Êwiadczeƒ Êwiad-

czeniodawca jest zobowiàzany do podania

do wiadomoÊci Êwiadczeniobiorców infor-

macji o godzinach i miejscach udzielania

Êwiadczeƒ w poszczególnych zakresach

Êwiadczeƒ. 

Wewnàtrz budynków siedziby i jednostek
organizacyjnych (gabinetu po∏o˝nej poz)
informacji dotyczàcych:
1) imion i nazwisk osób kierujàcych porad-

nià po∏o˝nej poz, a tak˝e imion i nazwisk

osób udzielajàcych Êwiadczeƒ oraz go-

dzin i miejsca udzielania Êwiadczeƒ – har-

monogram pracy po∏o˝nej poz;

2) miejsc i godzin udzielania Êwiadczeƒ

przez podwykonawców, je˝eli zachodzi

potrzeba poinformowania o tym Êwiad-

czeniobiorców;

3) zasad zapisów na porady i wizyty,

z uwzgl´dnieniem Êwiadczeƒ udzielanych

w warunkach domowych;

4) trybu sk∏adania skarg i wniosków;

5) praw pacjenta;

6) adresu oraz numerów telefonów podmio-

tów udzielajàcych Êwiadczeƒ poza godzi-

nami pracy okreÊlonymi w umowie,

a w szczególnoÊci w dni wolne od pracy

i w Êwi´ta; 

7) numerów telefonów alarmowych ratow-

nictwa medycznego, to jest numerów:

„112” i „999”;

8) adresu oraz numeru telefonu w∏aÊciwego

miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz

numeru bezp∏atnej infolinii Biura Praw

Pacjenta przy ministrze w∏aÊciwym do

spraw zdrowia;

9) innych informacji, je˝eli obowiàzek ich

ujawnienia Êwiadczeniobiorcom, wynika

z umowy 

• zakresu zadaƒ, które po∏o˝na POZ reali-

zuje wzgl´dem podopiecznych

• realizacji Êwiadczeƒ po∏o˝nej POZ finan-

sowanych poza stawkà kapitacyjnà (patro-

na˝, edukacja przedporodowa ci´˝arnej

i wizyta piel´gnacyjna po operacji gineko-

logicznej)

Świadczenia położnej poz
Zakres zadaƒ po∏o˝nej POZ
Po∏o˝na POZ realizuje kompleksowà pie-
l´gnacyjnà opiek´ po∏o˝niczo-neonatolo-
giczno-ginekologicznà obejmujàcà:
1) edukacj´ w zakresie planowania rodziny;

2) opiek´ w okresie cià˝y, porodu i po∏ogu;

3) opiek´ nad kobietà, noworodkiem i nie-

mowl´ciem do ukoƒczenia drugiego mie-

siàca ˝ycia;

4) opiek´ w chorobach ginekologicznych;

5) opiek´ nad kobietà w ka˝dym okresie jej

˝ycia.

Âwiadczenia w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki chorób obejmujà:
1) edukacj´ w zakresie prozdrowotnego sty-

lu ˝ycia kobiety;

2) przygotowania do porodu, z uwzgl´dnie-

niem porodu rodzinnego;

3) poradnictwo w zakresie higieny od˝ywia-

nia w okresie po∏ogu;

4) poradnictwo w zakresie piel´gnacji i pra-

wid∏owego ˝ywienia noworodka i nie-

mowl´cia do drugiego miesiàca ˝ycia;

5) poradnictwo laktacyjne i promowanie

karmienia piersià;

6) kszta∏towanie postaw rodzicielskich;

7) edukacj´ i udzielanie porad w zakresie

powrotu p∏odnoÊci po porodzie, metod

regulacji p∏odnoÊci;

8) profilaktyk´ chorób ginekologicznych

i patologii po∏o˝niczych;

9) edukacj´ kobiety we wszystkich okresach

˝ycia w zakresie prowadzenia samoobser-

wacji oraz podejmowania dzia∏aƒ w celu

wczesnego wykrywania i likwidacji czyn-

ników ryzyka nowotworowego;

10) edukacj´ w zakresie zapobiegania zaka-

˝eniom HIV oraz chorobom przeno-

szonym drogà p∏ciowà;

11) profilaktyk´ chorób wieku rozwojowe-

go;

12) edukacj´ w zakresie szczepieƒ ochron-

nych.

Âwiadczenia diagnostyczne obejmujà:
1) przeprowadzanie wywiadu Êrodowisko-

wego/rodzinnego;

2) monitorowanie rozwoju cià˝y fizjologicz-

nej;

3) wykonywanie badania po∏o˝niczego

u kobiet;

4) ocen´ relacji rodziny z noworodkiem;

5) monitorowanie przebiegu po∏ogu i roz-

woju noworodka i niemowl´cia do dru-

giego miesiàca ˝ycia;

6) obserwacj´ i ocen´ rozwoju psychorucho-

wego noworodka i niemowl´cia oraz ada-

ptacji do Êrodowiska zewn´trznego;

7) wykonywanie pomiarów u kobiety i no-

worodka oraz ocen´ tych pomiarów;

8) ocen´ poziomu bilirubiny w oparciu o to-

pografi´ za˝ó∏cenia wed∏ug schematu

Kramera oraz pobieranie materia∏ów do

testów na fenyloketonuri´ i hypotyreoz´

u noworodków;

9) wykonywanie testów diagnostycznych

poza laboratorium w oparciu o zestawy

i aparatur´ przeznaczonà do wykonywa-

nia oznaczeƒ w miejscu zamieszkania

Êwiadczeniobiorcy;

10) pobieranie materia∏u do badaƒ diagno-

stycznych zgodnie z odr´bnymi przepi-

sami.

Âwiadczenia piel´gnacyjne obejmujà:
1) planowanie, realizacj´ i ocen´ opieki pie-

l´gnacyjnej nad:

a) kobietà w okresie cià˝y, porodu, po∏ogu,

b) noworodkiem i niemowl´ciem do dru-

giego miesiàca ˝ycia,

c) kobietà ze schorzeniami ginekologiczny-

mi;

2) przygotowanie i wspieranie rodziny

w opiece Êwiadczonej na rzecz noworod-

ka, niemowl´cia i kobiety;

3) przygotowanie kobiety do samoopieki

i samopiel´gnacji.

Âwiadczenia lecznicze obejmujà:
1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach

zagro˝enia ˝ycia i w nag∏ych zachorowa-

niach, w tym prowadzenie resuscytacji

krà˝eniowo-oddechowej;

2) udzielanie pomocy po∏o˝niczej i neonato-

logicznej w stanach nag∏ych do czasu

przybycia lekarza;

3) przyjmowanie porodu nag∏ego w warun-

kach domowych;

4) zabezpieczenie naci´tego lub p´kni´tego

krocza;

5) udzielanie pomocy w okresie laktacji;

6) wykonywanie zabiegów leczniczych

zgodnie z odr´bnymi przepisami, w tym:

a) podawanie leków ró˝nymi drogami

i technikami zleconymi przez lekarza

zgodnie z odr´bnymi przepisami, w tym

wykonywanie iniekcji domi´Êniowych,

do˝ylnych, Êródskórnych oraz wykonywa-

nie wlewów do˝ylnych,

b) zdejmowanie szwów,

c) cewnikowanie p´cherza moczowego

u kobiet, usuwanie cewnika, p∏ukanie p´-

cherza,

d) wykonywanie wlewów/wlewek doodbyt-

niczych,

e) p∏ukanie pochwy,

f) leczenie i opatrywanie oparzeƒ, ran, od-

le˝yn we wspó∏pracy z piel´gniarkà

POZ,

g) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem

ciep∏a i zimna,

h) ustalanie diety kobiety zgodnie z potrze-

bami,

i) doraênà modyfikacj´ dawki leczniczej le-

ku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z le-

karzem i zgodnie z wykazem leków, do

podawania których uprawniona jest po-

∏o˝na.
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Âwiadczenia rehabilitacyjne obejmujà:
1) çwiczenia usprawniajàce w cià˝y, po∏ogu

i schorzeniach ginekologicznych;

2) wykonywanie drena˝u u∏o˝eniowego

u kobiety;

3) prowadzenie gimnastyki oddechowej, re-

laksacyjnej, przygotowujàcej do porodu

oraz po∏ogu.

Realizacja świadczeń 
położnej poz

W przypadkach uzasadnionych stanem

zdrowia Êwiadczeniobiorcy (podopiecznej

lub noworodka), Êwiadczenie jest udzielane

w dniu zg∏oszenia. 

W pozosta∏ych przypadkach wynikajà-

cych z zakresu zadaƒ po∏o˝nej podstawowej

opieki zdrowotnej, Êwiadczenia sà udzielane

w terminie uzgodnionym ze Êwiadczenio-

biorcà.

Âwiadczenia lecznicze realizowane na

podstawie zlecenia lekarskiego (pisemnego).

Wykonywane sà zgodnie z terminami okre-

Êlonymi w treÊci zlecenia lub skierowania.

Od poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àcze-

niem dni ustawowo wolnych od pracy w go-

dzinach dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ po∏o˝nej

poz zgodnie z terminami okreÊlonymi w tre-

Êci zlecenia lub skierowania.

Je˝eli proces leczenia lub piel´gnacji wy-

maga kontynuacji w dni wolne od pracy, po-

∏o˝na przekazuje podopiecznej adresy oraz

numery telefonów podmiotów udzielajà-

cych Êwiadczenia POZ z zakresu nocnej

i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej. 

Wizyty patronażowe położnej
poz

Obejmujà opiek´ nad noworodkiem do

ukoƒczenia 2 miesiàca ˝ycia oraz kobietà

w okresie po∏ogu.

Realizujàc t´ opiek´ po∏o˝na poz zobo-

wiàzana jest do wykonania w okresie dwóch

miesi´cy kalendarzowych od 4 do 6 wizyt

patrona˝owych.

Pierwsza wizyta patrona˝owa odbywa si´

nie póêniej ni˝ 48 godzin po opuszczeniu

szpitala przez matk´ i dziecko.

Zak∏ad sprawujàcy opiek´ nad kobietà

w czasie porodu przekazuje w dniu wypisu

zg∏oszenie o porodzie po∏o˝nej rodzinnej

wskazanej przez przedstawicieli ustawo-

wych noworodka. Zg∏oszenie zawiera imi´

i nazwisko matki, nr PESEL matki, godzin´

i dat´ urodzenia dziecka, p∏eç dziecka oraz

dok∏adny adres pod którym matka wraz

z dzieckiem b´dà przebywaç w okresie po-

∏ogu.

Opieka realizowana jest ca∏oÊciowo przez

jednà po∏o˝nà, która zosta∏a wybrana przez

po∏o˝nic´ – po∏o˝nà, na którà z∏o˝y∏a dekla-

racj´ wyboru po∏o˝nica.

0-4 doba życia
1) W przypadku porodu fizjologicznego

prowadzonego samodzielnie przez po∏o˝-

nà – badanie przedmiotowe dziecka,

z uwzgl´dnieniem oceny stanu ogólnego

bezpoÊrednio po urodzeniu wed∏ug skali

Apgar.

2) Wprowadzenie post´powania umo˝liwia-

jàcego tworzenie wi´zi matki z dzieckiem

i prawid∏owe rozpocz´cie karmienia pier-

sià.

3) Wykonanie pomiarów masy i d∏ugoÊci

cia∏a, obwodu g∏owy i klatki piersiowej.

4) Profilaktyka zaka˝eƒ przedniego odcinka

oka.

1-6 tydzień życia
Wizyty patrona˝owe po∏o˝nej, co naj-
mniej 4, majàce na celu:
1) opiek´ nad noworodkiem lub niemowl´-

ciem, w tym:

a) obserwacj´ i ocen´ rozwoju fizycznego

w zakresie: adaptacji do Êrodowiska ze-

wn´trznego, stanu skóry i b∏on Êluzo-

wych, p´pka, wydalin, wydzielin, rozwo-

ju psychoruchowego, funkcjonowania na-

rzàdów zmys∏ów,

b) ocen´ odruchów noworodka, sposobu

oraz technik karmienia,

c) wykrywanie objawów patologicznych,

d) ocen´ relacji rodziny z noworodkiem;

2) prowadzenie edukacji zdrowotnej

i udzielanie porad w zakresie: piel´gnacji

noworodka, karmienia piersià, szczepieƒ

ochronnych, badaƒ profilaktycznych,

opieki medycznej, socjalnej oraz w zakre-

sie laktacji, kontroli p∏odnoÊci, samo-

opieki;

3) promowanie zachowaƒ prozdrowotnych

rodziców;

4) identyfikowanie czynników ryzyka w ro-

dzinie;

5) formu∏owanie diagnozy i ustalanie hierar-

chii podejmowanych dzia∏aƒ.

Opieka nad noworodkiem obejmuje
w szczególnoÊci ocen´ 
1) stanu ogólnego noworodka (ciep∏ota

cia∏a, masa cia∏a, czynnoÊç serca, czyn-

noÊç oddechowà, oddawanie moczu

i stolca);

2) obecnoÊci odruchów noworodkowych;

3) stanu skóry (w szczególnoÊci: za˝ó∏cenie

pow∏ok skórnych, zaczerwienienie – ru-

mieƒ, odparzenia, wyprzenia, potówki,

wysypka, ciemieniucha, zasinienie, otar-

cia, zadrapania, wybroczyny);

4) od˝ywiania – okreÊlenie rodzaju pokarmu

(karmienie naturalne, sztuczne, miesza-

ne), techniki i sposobu karmienia, dopa-

jania oraz objawów zaburzeƒ jelitowych

(ulewanie pokarmu, kolka jelitowa);

5) oczu (obrz´k powiek, ∏zawienie, obec-

noÊç Êluzu, ropy), nosa (wydzielina) i ja-

my ustnej (pleÊniawki);

6) zachowania si´ dziecka (sen, aktywnoÊç

ruchowa, p∏acz);

7) sposobu zapewniania higieny cia∏a (kà-

piel, toaleta, przewijanie i zmiana pielu-

szek, ubranie);

8) stanu kikuta p´powiny (wilgotny, ropiejà-

cy, suchy) i dna p´pka (suche, wilgotne,

ropiejàce, ziarninujàce, stan zapalny oko-

∏op´pkowy, przepuklina);

9) higieny pomieszczenia, w którym przeby-

wa noworodek.

Opieka nad po∏o˝nicà obejmuje w szcze-
gólnoÊci ocen´
1) stanu ogólnego po∏o˝nicy;

2) stanu po∏o˝niczego: inwolucji mi´Ênia

macicy (badanie wysokoÊci dna macicy),

iloÊci i jakoÊci odchodów po∏ogowych,

gojenia si´ rany krocza, stanu gruczo∏ów

piersiowych i brodawek;

3) laktacji;

4) czynnoÊci p´cherza moczowego i jelit;

5) higieny cia∏a;

6) stanu psychicznego po∏o˝nicy;

7) relacji rodzinnych i wydolnoÊci opiekuƒ-

czej rodziny.

Po∏o˝nicy zapewnia si´ poradnictwo lak-

tacyjne.

Wizyta patronażowa - zakres
zadań położnej 
Podczas wizyt po∏o˝na w szczególnoÊci:
1) ocenia stan zdrowia po∏o˝nicy i nowo-

rodka;

2) obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziec-

ka, przyrost masy cia∏a;

3) udziela rad i wskazówek na temat opieki

i piel´gnacji noworodka;

4) ocenia, w jakim stopniu po∏o˝nica stosu-

je si´ do zaleceƒ po∏o˝nej dotyczàcych

opieki i piel´gnacji noworodka;

5) ocenia mo˝liwoÊci udzielania pomocy

i wsparcia dla po∏o˝nicy ze strony osoby

bliskiej;

6) ocenia relacje w rodzinie, interweniuje

w przypadku zaobserwowania przemocy

lub innych wyst´pujàcych nieprawid∏o-

woÊci;

7) wspiera w sytuacjach trudnych;

8) ustala sposób ˝ywienia noworodka ze

szczególnym zwróceniem uwagi na celo-

▼
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woÊç karmienia piersià, pomaga po∏o˝ni-

cy rozwiàzywaç problemy dotyczàce kar-

mienia piersià;

9) pomaga w rozwiàzywaniu problemów

zwiàzanych z laktacjà;

10) edukuje w zakresie profilaktyki przeciw-

krzywiczej i przeciwkrwotocznej;

11) informuje o obowiàzku zg∏aszania si´

z dzieckiem na szczepienia ochronne

i badania profilaktyczne;

12) informuje o potrzebie odbycia wizyty

u lekarza ginekologa w 6 tygodniu po∏o-

gu;

13) udziela wskazówek na temat zdrowego

stylu ˝ycia;

14) udziela porad na temat minimalizowa-

nia stresu i radzenia sobie ze stresem;

15) prowadzi edukacj´ zdrowotnà, ze szcze-

gólnym uwzgl´dnieniem: wp∏ywu pale-

nia tytoniu na zdrowie, profilaktyki raka

piersi i raka szyjki macicy, metod plano-

wania rodziny, higieny i trybu ˝ycia

w po∏ogu, diety matki karmiàcej, kar-

mienia piersià, rozwiàzywania i zapobie-

gania problemom zwiàzanym z laktacjà,

piel´gnacji rany krocza, piel´gnacji skó-

ry dziecka;

16) realizuje samodzielnie Êwiadczenia za-

pobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze

i ewentualnie rehabilitacyjne wynikajàce

z planu opieki nad po∏o˝nicà i noworod-

kiem;

17) zdejmuje szwy z krocza;

18) realizuje dzia∏ania piel´gnacyjno-opie-

kuƒcze wynikajàce z planu opieki;

19) wykonuje czynnoÊci diagnostyczne,

lecznicze i rehabilitacyjne zlecone przez

lekarza;

20) wspó∏pracuje z po∏o˝nicà, jej rodzinà

i zespo∏em terapeutycznym w realizacji

opieki;

21) motywuje do prowadzenia gimnastyki,

udziela instrukta˝u odnoÊnie kinezytera-

pii w po∏ogu, jako metody zapobiegania

nietrzymaniu moczu;

22) udziela instrukta˝u w zakresie mo˝li-

wych technik kàpieli noworodka oraz

piel´gnowania skóry, kikuta p´powiny

i dna p´pka;

23) udziela informacji na temat problemów

okresu noworodkowego i okresu po∏o-

gu, sposobów zapobiegania im oraz za-

sad post´powania w przypadku ich wy-

stàpienia;

24) udziela osobie bliskiej informacji na te-

mat zmian fizycznych i reakcji emocjo-

nalnych zachodzàcych w po∏ogu i przy-

gotowuje do udzielenia pomocy i wspar-

cia po∏o˝nicy; wskazuje instytucje, w któ-

rych mo˝e uzyskaç stosownà pomoc.

Wizyty profilaktyczne 
położnej
Edukacja przedporodowa dla kobiet
w cià˝y

Kobieta jest kierowana przez osob´ spra-

wujàcà opiek´ w cià˝y w okresie pomi´dzy

21-26 tyg. cià˝y do po∏o˝nej podstawowej

opieki zdrowotnej w celu obj´cia jej opiekà.

Po∏o˝na POZ prowadzi edukacj´ kobiet

w cià˝y oraz w cià˝y wysokiego ryzyka,

przygotowujàcà kobiety do odbycia porodu

i rodzicielstwa.

Podstawà prowadzenia edukacji przedpo-

rodowej dla kobiet w cià˝y, w tym kobiet

w cià˝y wysokiego ryzyka, jest opracowany

przez po∏o˝nà poz i stanowiàcy integralnà

cz´Êç dokumentacji medycznej Êwiadczenio-

biorcy, plan edukacji obejmujàcy praktyczne

i teoretyczne przygotowanie do porodu, po-

∏ogu, karmienia piersià i rodzicielstwa.

W zale˝noÊci od deficytu wiedzy ci´˝ar-

nej dot. cià˝y, porodu, po∏ogu i opieki nad

noworodkiem po∏o˝na ustala plan – pro-

gram edukacyjny. Do ka˝dego tematu edu-

kacyjnego powinien byç opracowany wzor-

cowy konspekt zaj´ç, który zawiera przeka-

zywane treÊci oraz formy i metody.

Wizyty w edukacji przedporodowej reali-
zowane sà przez po∏o˝nà poz, poczàwszy
od 21 tygodnia cià˝y do terminu rozwià-
zania, z cz´stotliwoÊcià nie wi´kszà ni˝:
• 1 raz w tygodniu w okresie od 21 do 31

tygodnia cià˝y,

• 2 razy w tygodniu w okresie od 32 tygo-

dnia cià˝y do terminu porodu.

Wizyty po∏o˝nej poz w opiece piel´gna-
cyjnej nad kobietà po operacji ginekolo-
gicznej lub onkologiczno-ginekologicznej

Obejmujà okres od momentu wypisu ze

szpitala do ca∏kowitego zagojenia si´ rany

pooperacyjnej i realizowane sà przez po∏o˝-

nà na podstawie skierowania lekarza placów-

ki, w której by∏a wykonana operacja.

Âwiadczeniodawca (placówka, w której

zosta∏a wykonana operacja ginekologiczna

lub ginekologiczno-onkologiczna) wydaje

kobiecie po zakoƒczeniu leczenia szpitalne-

go, stosownie do zaistnia∏ej sytuacji, nieza-

le˝nie od karty informacyjnej skierowanie na

Êwiadczenie do po∏o˝nej POZ.

Po∏o˝na POZ dokumentuje udzielane

w domu pacjenta Êwiadczenia zdrowotne

w prowadzonej przez nià indywidualnej do-

kumentacji medycznej Êwiadczeniobiorcy.

Wykonanie wizyt po∏o˝nej w zakresie wizyt

patrona˝owych, edukacji przedporodowej

i w opiece pooperacyjnej ka˝dorazowo po-

twierdza Êwiadczeniobiorca lub opiekun

podpisem.

Akty prawne:
1) Ustawa o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Êrodków publicznych

tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r.

(Dz.U. Nr 164, poz. 1027)

a) Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie ogólnych warunków umów o udzielanie

Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej z dnia 6 maja

2008 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 484)

b) Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie zakresu zadaƒ lekarza, piel´gniarki i po-

∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej

z dnia 20 paêdziernika 2005 r. (Dz.U. Nr

214, poz. 1816)

c) Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu

podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 29

sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1139)

d) Zarzàdzenie Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Na-

rodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grud-

nia 2010 r. w sprawie okreÊlenia warunków

zawierania i realizacji umów o udzielanie

Êwiadczeƒ w rodzaju: podstawowa opieka

zdrowotna. Z póêniejszymi zmianami

2) Ustawa o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej

tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r.

(Dz.U. Nr 151, poz. 1217)

a) Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie wymagaƒ technicznych i sanitarnych dla

pomieszczeƒ, w których mo˝na wykonywaç

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

magaƒ, jakim powinny odpowiadaç urzàdze-

nia i sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy udziela-

nie Êwiadczeƒ zdrowotnych z dnia 15 marca

2006 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 397)

3) Ustawa o zak∏adach opieki zdrowotnej tekst

jednolity z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr

14, poz. 89)

a) Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie

standardów post´powania oraz procedur me-

dycznych przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdro-

wotnych z zakresu opieki oko∏oporodowej

sprawowanej nad kobietà w okresie fizjolo-

gicznej cià˝y, fizjologicznego porodu, po∏ogu

oraz opieki nad noworodkiem z dnia 23

wrzeÊnia 2010 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1259)

b) Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç

pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym po-

mieszczenia i urzàdzenia zak∏adu opieki

zdrowotnej z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U.

Nr 31, poz. 158) 

c) Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie wykazu produktów leczniczych, które

mogà byç doraênie dostarczane w zwiàzku

z udzielanym Êwiadczeniem zdrowotnym,

oraz wykazu produktów leczniczych wcho-

dzàcych w sk∏ad zestawów przeciwwstrzàso-

wych, ratujàcych ˝ycie z dnia 12 stycznia

2011 r. (Dz.U. Nr 18, poz. 94) ■
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Pewnie dla nas, czytelników tego biulety-

nu, karmienie piersià, laktacja, to s∏owa

znane i oczywiste. Cz´sto jednak uruchamia-

jà one kraƒcowo ró˝ne skojarzenia. Wspa-

nia∏e wizje uÊmiechni´tej mamy z dorodnym

maluchem przy piersi, albo niewyspanej,

obola∏ej mamy z p∏aczàcym dzieckiem. Za-

pewne dla wi´kszoÊci czytelników, karmienie

piersià to sk∏adowa: doÊwiadczeƒ osobi-

stych, zdobytej wiedzy, doÊwiadczeƒ i obser-

wacji zawodowych oraz w pewnym stopniu

Êrodowiska, w którym funkcjonujemy.

Spotykajàc si´ w swojej pracy zawodowej

z rodzicami, na ró˝nym etapie ich rodziciel-

skiej drogi, mamy ogromny wp∏yw na to, ja-

ka b´dzie ich „mleczna droga”. 

Wa˝ne jest nie tylko to, co mówimy i ro-

bimy, ale równie wa˝ne sà nasze w∏asne

przekonania na temat karmienia piersià. JeÊli

sami nie jesteÊmy w pe∏ni przekonani do

wartoÊci karmienia piersià, to nie b´dziemy

w stanie przekonaç do niego rodziców. Wte-

dy matka us∏yszy od nas, co niestety cz´sto

si´ zdarza w praktyce, tylko slogan

w brzmieniu: „karmiç, karmiç”.

Szeroko poj´ta profilaktyka zdrowotna

jest naszym obowiàzkiem, a karmienie pier-

sià to „posag zdrowia” nie tylko dla dziecka,

ale równie˝ – wbrew funkcjonujàcym nadal

mitom – dla mamy. 

Mocnym akcentem przemawiajàcym za

tym, ˝eby wszystkim zale˝a∏o na karmieniu

piersià, sà wzgl´dy ekonomiczne. Wnioski

wynikajàce z wyników du˝ych badaƒ, prze-

prowadzonych w USA, jednoznacznie poka-

zujà, ˝e karmienie piersià daje paƒstwu wiel-

kie oszcz´dnoÊci.

Karmienie piersià, to wa˝na forma profi-

laktyki zdrowotnej, poprawiajàca kondycj´

fizycznà i psychicznà spo∏eczeƒstwa, a tym

samym ograniczajàca wydatki paƒstwa na le-

czenie obywateli.

Zg∏´biajàc ten wàtek, spróbujmy odpo-
wiedzieç na pytania:
• A jaki jest Twój stosunek do karmienia

piersià?

• Czy wiesz jak powinno wyglàdaç dobre

karmienie?

• Czy znasz aktualnie obowiàzujàce zalece-

nia dotyczàce przeciwwskazaƒ do karmie-

nia piersià?

• Czy raczej kierujesz si´ tym, co dowiedzia-

∏aÊ si´ na etapie nauki zawodu oraz swo-

imi subiektywnymi przekonaniami?

• Co robisz, je˝eli spotykasz si´ z problema-

mi, np. odmowà ssania ze strony dziecka

albo nieodpowiednim przyrostem masy

cia∏a dziecka?

• Czy wiesz, ˝e w ostatnich latach, laktacja

jest intensywnie rozwijajàcà si´ dziedzinà

wiedzy medycznej, ∏àczàcà fizjologi´, psy-

chologi´, rehabilitacj´ i logopedi´?

Odkwietnia 2011 roku, obowiàzuje

nas Rozporzàdzenie Ministra

Zdrowia dotyczàce standardów post´powa-

nia oraz procedur medycznych przy udziela-

niu Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu opieki

oko∏oporodowej sprawowanej nad kobietà

w okresie fizjologicznej cià˝y, fizjologiczne-

go porodu, po∏ogu oraz opieki nad nowo-

rodkiem, okreÊlane w skrócie Nowym Stan-

dardem Opieki Oko∏oporodowej. Nak∏ada

ono na nas, osoby Êwiadczàce te us∏ugi me-

dyczne, okreÊlone obowiàzki. 

Dla nas medyków koƒczy to mo˝liwoÊç

pewnego rodzaju dobrowolnego, subiek-

tywnego podejÊcia do karmienia piersià.

Nasze klientki mogà, korzystajàc z prze-

pisów prawa, egzekwowaç od nas dzia∏ania

dotyczàce opieki oko∏oporodowej.

Na potrzeby naszych laktacyjnych rozwa-

˝aƒ, skoncentruj´ si´ tylko na fragmentach

rozporzàdzenia, dotyczàcych karmienia pier-

sià. I tak w cz´Êci XII. Opieka nad nowo-
rodkiem czytamy:
Pkt.1 BezpoÊrednio po urodzeniu nale˝y umo˝-
liwiç dziecku nieprzerwany kontakt z matkà
„skóra do skóry”, który b´dzie trwa∏, co najmniej
dwie godziny po porodzie. W tym czasie nale˝y
zach´caç matk´ do rozpoznania momentu, kie-
dy dziecko jest gotowe do ssania piersi, a tak˝e
obserwowaç zarówno matk´ jak i dziecko, kon-
trolujàc cechy dobrego przystawienia i pozycji
przy piersi, a w razie potrzeby zaoferowaç po-
moc. Kontakt ten mo˝e byç przerwany w sytu-
acji wystàpienia zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia
matki lub noworodka, odnotowanego w doku-
mentacji medycznej.

Pkt. 4 Zaleca si´ sprawowanie opieki piel´gna-
cyjnej nad po∏o˝nicà i zdrowym noworodkiem
przez t´ samà osob´.

Pkt. 8 W okresie noworodkowym nale˝y zapew-
niç warunki prawid∏owej laktacji i od˝ywiania
noworodka poprzez:
1) dostarczenie matce wyczerpujàcych informacji

na temat korzyÊci i metod karmienia piersià;
2) przeprowadzenie instrukta˝u matki w za-

kresie prawid∏owego karmienia piersià,
uwzgl´dniajàcego informacj´, ˝e we wcze-
snym okresie karmienia piersià nale˝y podej-
mowaç próby przystawienia noworodka do
piersi do kilkunastu razy na dob´ na ró˝ne
okresy czasu, a je˝eli noworodek nie budzi si´,
nale˝y go budziç do karmienia po 4 godzi-
nach liczàc od ostatniego karmienia;

3) zach´canie matki do przystawiania noworod-
ka do piersi po zaobserwowaniu wczesnych
oznak g∏odu (czuwanie i zwi´kszona aktyw-
noÊç, poruszanie ustami, odruch szukania);

4) dokonywanie, w okresie pierwszych dni po
urodzeniu, podczas karmienia bie˝àcych ob-
serwacji cech dobrego przystawienia i pozycji
przy piersi oraz objawów skutecznego i nie-
skutecznego karmienia, których wyniki sà od-
notowane w dokumentacji medycznej;

5) nie podawanie noworodkom karmionym pier-
sià do picia wody, roztworu glukozy lub nie

Joanna Fajdek ● Po∏o˝na, Mi´dzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC), 

Oddzia∏ Po∏o˝niczo-Ginekologiczny, Pracownia Kinezis – Szko∏a Rodzenia, 

Poradnia Laktacyjna, MZOZ w ˚orach

Upowszechnianie karmienia piersią
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dokarmianie ich sztucznym mlekiem poczàt-
kowym, jeÊli nie wynika to ze wskazaƒ me-
dycznych;

6) nie stosowanie, w okresie stabilizowania si´
laktacji, smoczków w celu uspokajania nowo-
rodka. 

W kolejnym miejscu rozporzàdzenia czy-
tamy:
Cz´Êç XIV. Po∏óg.
1. Po∏o˝nicy i jej dziecku nale˝y zapewniç ciàg∏à

profesjonalnà opiek´ w miejscu zamieszkania
albo pobytu.

2. Opieka nad po∏o˝nicà obejmuje w szczególno-
Êci ocen´:

2) stanu po∏o˝niczego: (…) stanu gruczo∏ów
piersiowych i brodawek;

3) laktacji;
3. Po∏o˝nicy zapewnia si´ poradnictwo laktacyjne.
11. Podczas wizyt po∏o˝na w szczególnoÊci:
8) ustala sposób ˝ywienia noworodka ze szcze-

gólnym zwróceniem uwagi na celowoÊç kar-
mienia piersià, pomaga po∏o˝nicy rozwiàzy-
waç problemy dotyczàce karmienia piersià;

9) pomaga w rozwiàzywaniu problemów zwià-
zanych z laktacjà.

MyÊl´, ˝e po uwa˝nej lekturze rozporzà-

dzenia, nasuwa si´ nast´pujàca refleksja: du-

˝o (jako po∏o˝ne) mamy do zrobienia, bo ak-

tualnie bywa ró˝nie z tym, co oferujemy na-

szym klientkom odnoÊnie karmienia piersià.

W praktyce konsultanta laktacyjnego, nie-

stety bardzo cz´sto, spotykam si´ z sytuacja-

mi, w których problem laktacyjny zosta∏ wy-

wo∏any nieprawid∏owym post´powaniem

zarówno ze strony mamy jak i personelu

medycznego. OczywiÊcie

nie wszystkie mamy chcà

karmiç piersià, i majà do te-

go prawo. ProÊciej jest, gdy

kobieta stawia spraw´ jasno,

uczciwie. Gorzej, je˝eli nie

potrafi si´ przyznaç i wyszu-

kuje powody, dla których

nie mo˝e, lub wr´cz nie po-

winna karmiç. Wtedy wy-

wo∏uje swoim zachowa-

niem niezbyt komfortowe

uczucie, ˝e nie uda∏o si´ jej

pomóc. Cz´sto taka matka

zniech´ca do karmienia inne

kobiety, wyra˝ajàc swój po-

glàd s∏owami, ˝e „nawet jak

si´ chce karmiç, to wcale nie

musi si´ to udaç”.

OsobiÊcie jestem prze-

konana, ˝e jak si´ chce, to

jednak mo˝na karmiç. Je˝e-

li nie jest to pe∏ne karmie-

nie, to chocia˝ cz´Êciowe. Je˝eli nie z piersi,

to odciàgni´tym mlekiem; bowiem, ka˝da

kropla mleka mamy jest skarbem dla jej

dziecka.

Aby pog∏´biç ten problem, poprosi∏am

Mamy, z którymi zetkn´∏am si´ na ich

„mlecznej” drodze, o podzielenie si´ reflek-

sjami nt. kontaktu z personelem medycznym.

Oto, co us∏ysza∏am: „Straszna by∏a dla mnie
obawa, ˝e moje dziecko mo˝e byç dokarmione bez
mojej wiedzy i zgody (nie wiem, czy by∏o to mo˝-
liwe – ale mia∏am takie wàtpliwoÊci)”.
„Wydaje mi si´ jednak, ˝e czasami pomoc nie by-
∏a zbyt fachowa (sprzeczne informacje od ró˝-
nych paƒ (po∏o˝nych), wpychanie piersi dziecku
„na si∏´” itp.)”.

Na pytanie, co wspar∏oby je w karmieniu
piersià, mówi∏y: 
• „Nie pozostawianie matki samej po przywie-

zieniu dziecka po raz pierwszy po porodzie”.
• „Podawanie konkretnych rad dotyczàcych

karmienia, a nie „czepianie si´” szczegó∏ów,
typu: prosz´ przytrzymaç palcem pierÊ, ˝eby
dziecko mog∏o oddychaç i si´ nie udusi∏o”.

• „Przeszkolenie po∏o˝nych pod kàtem mówie-
nia tego samego. Cz´sto si´ zdarza tak, ˝e
jedna neguje to, co powiedzia∏a poprzednia.
Matka po porodzie bierze sobie ka˝dà z tych
rad do serca i chce jej si´ p∏akaç, gdy ciàgle s∏y-
szy, ˝e coÊ robi êle. W tym wszystkim chodzi
o pomoc, a nie o krytyk´”.

• „Personel przedstawia si´ lub nosi plakietki
(nie chodzi mi o nazwiska, ale o pe∏nione
funkcje) mo˝e to nie jest najwa˝niejsze, ale
pomaga zorientowaç si´, kogo mog´ o co zapy-
taç, poprosiç o pomoc”.

• „Na poczàtku pobytu ustalam, ˝e chc´ karmiç
naturalnie/sztucznie – i oczekuj´ uszanowa-
nia mojej decyzji”.

• „Przy po˝egnaniu s∏ysz´ zdanie „w razie pro-
blemów z karmieniem prosimy o kontakt pod
nr tel.…”, lub „przyjdêcie do nas – ch´tnie
pomo˝emy”. 

Co zatem robiç, ˝eby wykonywaç swoje

obowiàzki zawodowe zgodnie z obowiàzu-

jàcym prawem, i tym samym wspieraç kar-

mienie piersià. Najwa˝niejsze moim zda-

niem, to byç na bie˝àco z wiedzà laktacyjnà!

Wtedy wszyscy b´dziemy mówiç „jednym

g∏osem” i autentycznie wspieraç w karmie-

niu piersià. 

Mo˝liwoÊci edukacji jest wiele. Na przy-

k∏ad: czytanie nowych publikacji dotyczàcych

laktacji, uczestniczenie w konferencjach o te-

matyce laktacyjnej. A je˝eli ktoÊ ma potrzeb´

pog∏´bienia tematu, to mo˝e korzystaç z form

zorganizowanej edukacji w postaci kursów,

np.: kursu dokszta∏cajàcego organizowanego

przez naszà Okr´gowà Izb´ – nt.: Poradnia

Laktacyjna (bezp∏atny), czy kursów organizo-

wanych w Warszawie przez Centrum Nauki

o Laktacji (p∏atne). Jednak najwa˝niejszà, po-

winna byç dla wszystkich potrzeba i koniecz-

noÊç systematycznego aktualizowania wiedzy,

dlatego zach´cam do korzystania z meryto-

rycznych stron internetowych, np.: 

www.laktacja.org.pl 
www.laktacja.pl
www.mlekomamy.pl

Na zdjęciach: 
Mama Monika z Hanią (str. 18) i Hania 
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Rak piersi jest najcz´Êciej wyst´pujàcym

nowotworem u kobiet w Europie

i Stanach Zjednoczonych. W Polsce praw-

dopodobieƒstwo zachorowania na raka pier-

si wynosi 1 na 10 i ma tendencj´ wzrostowà.

Co roku ma miejsce 13 tysi´cy nowych za-

chorowaƒ, a 5200 kobiet umiera.

Wspó∏czesna wiedza medyczna dostarcza

nam du˝o informacji na temat objawów,

cz´stotliwoÊci wyst´powania i profilaktyki

raka piersi. Przeprowadzane sà badania ge-

netyczne i screeningowe majàce na celu po-

praw´ wyników wczesnej wykrywalnoÊci

zmian chorobowych. Podejmowanie tematu

raka piersi nie jest zadaniem prostym. Dla le-

karza stanowi priorytet, pacjentki powinny

wykazaç si´ ch´cià zg∏´bienia tego proble-

mu. Powinny podejÊç do niego odwa˝nie

i obiektywnie oraz zastosowaç wszelkie

mo˝liwe sposoby, aby uniknàç chorób zwià-

zanych z gruczo∏em piersiowym. Kobiety

niezale˝nie od wieku powinny posiadaç wie-

dz´, która pomo˝e im oceniç czynniki ryzy-

ka, a tym samym wp∏ynàç na popraw´ bez-

pieczeƒstwa i jakoÊç swojego ˝ycia.

Ostatnie kilkadziesiàt lat przynios∏o zna-

czàcy post´p w badaniach nad rakiem piersi,

zw∏aszcza w odniesieniu do jego biologicz-

nych podstaw. Zasadnicze znaczenie mia∏o

mi´dzy innymi wykazanie szczególnej roli

hormonów steroidowych w rozwoju raka

piersi oraz wp∏ywu indukowanych przez te

hormony substancji na powstawanie z∏oÊli-

wych cech fenotypowych guza: mitogenezy,

naciekania i tworzenia przerzutów. WÊród

tych substancji najistotniejsze wydajà si´ nie-

które czynniki wzrostowe, powodujàce ewo-

lucj´ normalnego nab∏onka gruczo∏u pier-

siowego w kierunku raka, a nast´pnie pod-

trzymywanie jego z∏oÊliwych cech fenotypo-

wych. Drugi podstawowy kierunek badaƒ

biologicznych dotyczy∏ mechanizmów gene-

tycznych rozwoju nowotworu.

RównoczeÊnie z badaniami podstawo-

wymi rozwija∏y si´ prace dotyczàce kliniki

raka piersi. Przyk∏adami wa˝niejszych osià-

gni´ç w tej dziedzinie jest rozpowszechnie-

nie masowych badaƒ przesiewowych z u˝y-

ciem mammografii, umo˝liwiajàcych wcze-

Êniejsze rozpoznanie nowotworu oraz wpro-

wadzenie poprawiajàcych rokowanie, syste-

mowych metod leczenia uzupe∏niajàcego za-

bieg chirurgiczny. Opracowanie mniej okale-

czajàcych form zabiegów operacyjnych, roz-

wój chirurgii rekonstrukcyjnej oraz w∏aÊciwa

rehabilitacja fizyczna i psychiczna pozwoli∏y

znacznie ograniczyç nast´pstwa choroby i jej

leczenia.

Post´p osiàgni´ty w badaniach nad ra-

kiem piersi jest jednak nadal niewielki w sto-

sunku do skali problemu, jaki stanowi ten

nowotwór. W wi´kszoÊci rozwini´tych kra-

jów Êwiata jest to obecnie najcz´stszy z∏oÊli-

wy nowotwór u kobiet, a z nie do koƒca

znanych powodów liczba zachorowaƒ

w skali globalnej stale roÊnie. W rezultacie

poprawie wyników leczenia chorych na raka

piersi nie towarzyszy zmniejszenie liczby

zgonów. Dotychczas nie uda∏o si´ jedno-

znacznie okreÊliç czynników wywo∏ujàcych

ten nowotwór oraz nie opracowano skutecz-

nych metod czynnego zapobiegania jego

rozwojowi. 

NiewyjaÊnione do koƒca jest znaczenie

rokownicze wielu cech guza i ich rola w wy-

borze metody leczenia. W efekcie wyniki le-

czenia chorych na zaawansowanego raka

piersi pozostajà niezadowalajàce.

Dieta i styl życia
Wed∏ug onkologów jednà z przyczyn wy-

stàpienia choroby nowotworowej sà b∏´dy

w od˝ywianiu. Szczególne znaczenie w diecie

ma iloÊç i rodzaj spo˝ywanych t∏uszczów. Ba-

dania wykaza∏y wp∏yw d∏ugo ∏aƒcuchowych

nienasyconych kwasów t∏uszczowych na in-

dukcj´ rozwoju raka piersi. Kobiety, u których

stwierdzono wysokie BMI (Body Mass In-

dex) – oty∏oÊç, nale˝à do grupy ryzyka miej-

scowej wznowy procesu nowotworowego. 

DoÊç znaczàca jest zale˝noÊç pomi´dzy

spo˝yciem w´glowodanów, a wzrostem ry-

zyka zachorowania na choroby nowotworo-

we. Wykazano, i˝ wyst´puje zwiàzek pomi´-

dzy podwy˝szonym poziomem IGF, insuli-

ny i insulino-opornoÊcià a zwi´kszonym ry-

zykiem wystàpienia raka piersi. W´glowoda-

ny nie sà wy∏àcznym elementem przyczynia-

jàcym si´ do rozwoju raka piersi, ale wraz

z innymi czynnikami wp∏ywajà na wyst´po-

wanie tej choroby.

Wykazanie korelacji diety lipidowej z ra-

kiem piersi nie zosta∏o ostatecznie potwier-

dzone. Szczególnie niebezpieczne jest spo˝y-

wanie nasyconych kwasów t∏uszczowych,

których êród∏em jest t∏uszcz pochodzenia

zwierz´cego, który mo˝emy znaleêç w czer-

wonym mi´sie i wysokot∏uszczowych pro-

duktach mlecznych. 

Istotny czynnik wyst´powania raka piersi

stanowi nadmierne, patologiczne nagroma-

dzenie tkanki t∏uszczowej zwane oty∏oÊcià.

Przypad∏oÊç ta jest problemem krajów wyso-

ko rozwini´tych i powoduje wzrost zapadal-

noÊci na wiele chorób, w tym na nowotwo-

ry. Mo˝na zaobserwowaç zwiàzek pomi´dzy

wystàpieniem raka piersi u kobiet po meno-

pauzie z oty∏oÊcià (wysokie BMI, WHR –

Waist Hip Ratio). Wnioskowaç mo˝na, ˝e

patologiczne nagromadzenie tkanki t∏usz-

czowej to czynnik rokowniczy chorych na

raka piersi po menopauzie. 

Jedna z najnowszych teorii g∏osi, i˝ kance-

rogennà rol´ odgrywajà adipocyty z zaburzo-

nà funkcjà, gdy˝ nie tylko magazynujà trój-

glicerydy, ale wydzielajà czynniki hormono-

podobne. Pomi´dzy adipocytami a komórka-

mi nowotworowymi mo˝e dojÊç do interak-

cji, które stymulujà procesy nowotworowe.

Powszechnie uwa˝a si´, ˝e dieta zawiera-

jàca du˝e iloÊci owoców, warzyw, witamin

wp∏ywa na dobry stan zdrowia. Witaminy

C, E, karotenoidy oddzia∏owujà na komórki

antyoksydacyjnie redukujàc iloÊç wolnych

rodników tlenowych w organizmie. Przyczy-

niajà si´ do zmniejszenie mutacji i uszko-

dzeƒ DNA (kwas deoksyrybonukleinowy). 

Badania wykazujà, i˝ wysoki poziom wi-

taminy D w diecie u kobiet przed menopau-

zà przyczynia si´ do spadku zachorowalnoÊci

na raka piersi. 

Czynniki ryzyka zwiàzane ze stylem ˝ycia

mo˝na modyfikowaç. Wiele zale˝y od tego,

czy kobiecie zale˝y na zmianie przyzwycza-

jeƒ, czy znajdzie czas na przygotowanie od-

powiednio zbilansowanych posi∏ków oraz

uprawianie gimnastyki. Uprawianie spor-

Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi

Barbara Wa∏aszkiewicz ● Mgr piel´gniarstwa, piel´gniarka 

koordynujàca, Niepubliczny Zak∏ad Lecznictwa Ambulatoryjnego „Start”

w Sosnowcu
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tów, zw∏aszcza w dzieciƒstwie i w okresie

m∏odzieƒczym, zmniejsza ryzyko zachoro-

wania na raka piersi. Stwierdziç mo˝na, ˝e

zaj´cia domowe, które sà g∏ównym êród∏em

wydatkowania energii, mogà chroniç kobie-

ty o Êredniej i wysokiej aktywnoÊci przed za-

chorowaniem. Odpowiednia aktywnoÊç fi-

zyczna mo˝e redukowaç ryzyko zachorowa-

nia na nowotwór piersi poprzez zmniejsze-

nie czasu oddzia∏ywania endogennych stero-

idów na gruczo∏ piersiowy. Obni˝a si´ st´˝e-

nie insuliny i insulino-podobnego czynnika

wzrostu (stymuluje on podzia∏ komórek, ha-

muje Êmierç komórki). Kolejny opisywany

hipotetyczny system ochronnego wp∏ywu

çwiczeƒ fizycznych polega na wzmocnieniu

funkcji mechanizmów immunologicznych,

które hamujà powstawanie nowotworów

poprzez wzrost liczby i aktywnoÊci makrofa-

gów. Najbardziej skutecznà ochronà jest

uczestnictwo w çwiczeniach, uprawianie

sportu w dzieciƒstwie i wieku

m∏odzieƒczym. 

Du˝y wp∏yw na pojawienie

si´ chorób onkologicznych ma-

jà warunki, w jakich wykonuje-

my swój zawód, czy te˝ zanie-

czyszczenie Êrodowiska, w ja-

kim ˝yjemy. WÊród wielu czyn-

ników kancerogennych na wy-

stàpienie nowotworów piersi

ma wp∏yw promieniowanie jo-

nizujàce.

Wpływ używek 
na raka piersi

Przeprowadzono liczne ba-

dania majàce na celu wykazanie

wp∏ywu etanolu jako czynnika

ryzyka. Jednak ze wzgl´du na metodyczne

trudnoÊci nie mo˝na jednoznacznie okreÊliç

iloÊciowego wp∏ywu spo˝ywanego alkoholu

na inicjacj´ procesów karcynogenezy. 

W przeprowadzonych badaniach wykaza-

no wyraêny zwiàzek pomi´dzy st´˝eniem

hormonów i spo˝ywaniem alkoholu, co pre-

dysponuje do wystàpienia raka piersi. Picie

napojów wysokoprocentowych w okresie

postmenopauzalnym ∏àczy si´ ze wzrostem

ryzyka choroby. Nie potwierdzono zwiàzku

pomi´dzy piciem alkoholu, a rakiem piersi

u kobiet przed menopauzà. Etanol wp∏ywa

na endogenne hormony steroidowe. Meta-

bolity estrogenów generujà wolne rodniki

tlenowe, które bezpoÊrednio uszkadzajà

DNA. 

Po przeprowadzeniu badaƒ na kobietach

palàcych tytoƒ, nie stwierdzono wi´kszego

ryzyka rozwoju raka piersi, jednak nikoty-

nizm u kobiet ci´˝arnych mo˝e zwi´kszyç

ryzyko wystàpienia tej choroby u potom-

stwa p∏ci ˝eƒskiej.

Płeć i wiek
Wyst´powanie raka piersi jest ÊciÊle zwià-

zane z p∏cià – jest to najcz´Êciej wyst´pujàcy

nowotwór z∏oÊliwy u kobiet. W krajach wy-

sokorozwini´tych 10% zachorowaƒ rozpo-

znaje si´ przed 40 rokiem ˝ycia. Cz´stoÊç

wyst´powania raka piersi zale˝y od wieku –

im starsza kobieta, tym ryzyko wzrasta. 

Czynniki reprodukcyjne, 
występowanie rodzinne

Naukowo udokumentowano, i˝ dra-

stycznie wzrasta wiek urodzenia pierwszego

dziecka (w Polsce wg danych GUS w latach

1970-2005 przeci´tny wiek rodzàcej pierw-

sze dziecko wzrós∏ z 22,8 do 25,5 roku). Ca-

∏y Êwiat odnotowuje spadkowà tendencj´

dzietnoÊci. W Polsce wspó∏czynnik dzietno-

Êci zmniejsza∏ si´ z 2,99 w roku 1969 do

1,24 w 2005 roku. Ryzyko zachorowania na

raka piersi wzrasta wraz z wyd∏u˝eniem pro-

kreacyjnego okresu kobiety. JeÊli pierwsza

miesiàczka wyst´puje wczeÊnie, tzn. przed

12 rokiem ˝ycia, to uznaje si´ oko∏o 30%

wzrost ryzyka zachorowania ni˝ w przypad-

ku jej póêniejszego wystàpienia. Polskie ba-

dania wykaza∏y obni˝enie o 22% ryzyka za-

chorowania na ka˝de 5 lat podwy˝szonego

wieku pokwitania. 

Urodzenie pierwszego dziecka ostatecz-

nie wp∏ywa na budow´ i ukszta∏towanie si´

nab∏onka gruczo∏u mlekowego, zmniejszajàc

ryzyko wystàpienia raka piersi. Badania wy-

kazujà, i˝ pojawienie si´ na Êwiecie pierwsze-

go dziecka po ukoƒczeniu 30-go roku ˝ycia

powoduje zwi´kszenie ryzyka zachorowania

trzykrotnie w porównaniu z urodzeniem

przed 20 r. ˝. W populacji polskiej na ka˝de

5 lat odroczenia urodzenia dziecka wzrost

ryzyka wynosi∏ poni˝ej 9%. Równie˝ na ob-

ni˝enie zagro˝enia wystàpienia choroby ma

wp∏yw liczba urodzonych dzieci (ryzyko ob-

ni˝a si´ o 7% na ka˝de urodzone dziecko). 

Du˝e znaczenie w zmniejszeniu zachoro-

walnoÊci ma karmienie piersià. 

Jego dobroczynny wp∏yw powoduje spa-

dek ryzyka o 4,3% na ka˝dy rok karmienia

piersià.

Wystàpienie menopauzy dopiero po 54 r. ̋ .

dwukrotnie zwi´ksza zagro˝enie zachorowa-

nia na raka piersi. W Polsce badania wykaza-

∏y, ˝e zwi´kszenie wieku menopauzy powo-

duje wzrost ryzyka o 15% na ka˝de 5 lat. 

Wyst´powanie rodzinnych nowotworów

piersi stwierdza si´ u nosicielek genu BRCA1

lub BRCA2. Oko∏o 2% ˚ydówek aszkenezyj-

skich jest nosicielkami genu BRCA i jest to

dowód na wy˝sze od przeci´tnej liczby wyst´-

powanie mutacji tych genów. W Islandii 50%

dziedzicznych nowotworów piersi ma zwià-

zek z nosicielstwem mutacji

BRCA2, która polega na delecji

5 nukleotydów w pozycji 999

[1]. Odnotowuje si´ równie˝

Zespó∏ LI-Frakmeni i Cowde-

na, gdzie mutacje w genach

TP53 i PTEN warunkujà ro-

dzinne wyst´powanie nowo-

tworów, sà to jednak rzadkie

przypadki. W wi´kszoÊci nowo-

twory uwarunkowane genetycz-

nie wyst´pujà przed 45 r. ˝.

W rodzinach, w których stwier-

dzono wystàpienie dziedziczne-

go raka piersi, wyst´pujà te˝ in-

ne nowotwory (np. rak gruczo-

∏u krokowego, rak jelita grube-

go czy rak jajnika). Podejrzewa

si´, ˝e ta sama dziedziczna mutacja odpowia-

da za te choroby. Kobiety, które zachorowa∏y

na raka obu piersi i dodatkowo inny nowo-

twór nab∏onkowy lub, u których rak piersi

wyst´powa∏ przed 45 r.˝., sà potencjalnymi

nosicielkami mutacji, która odpowiada za po-

wstawanie dziedzicznych nowotworów. JeÊli

rak piersi wystàpi∏ u najbli˝szej krewnej (mat-

ka, siostra), to ryzyko zachorowania wzrasta

dwukrotnie, a trzy lub szeÊciokrotnie, je˝eli

nowotwór wystàpi∏ u dwóch najbli˝szych

cz∏onkiƒ rodziny.

Wpływ hormonów 
na występowanie raka piersi

Gruczo∏ piersiowy jest bardzo wra˝liwy

na wp∏yw hormonów. Estrogeny i progesta-

geny kontrolujà ciàg∏e i dynamiczne procesy

w komórkach budujàcych sutek. Ma to Êcis∏y

zwiàzek z przed∏u˝ajàcà si´ produkcjà estro-

genów (wczesne pokwitanie i póêne prze-
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kwitanie sà czynnikami sprzyjajàcymi wystà-

pieniu raka piersi). 

IGF – I – czynnik wzrostu insuliny typu

I przez swój wp∏yw na proliferacj´ w gru-

czole piersiowym mo˝e mieç wp∏yw na wy-

st´powanie raka piersi jednak nie ma na to

jednoznacznych potwierdzeƒ naukowych. 

Nale˝y zwróciç uwag´ na wp∏yw anty-

koncepcji hormonalnej na st´˝enie hormo-

nów jajnikowych. W czasie cyklu miesiàczko-

wego dochodzi do podzia∏u komórek sutka.

U kobiet nieci´˝arnych w fazie folikularnej

cyklu miesiàczkowego obserwuje si´ sta∏y

wzrost komórek sutka. W czasie owulacji na-

mna˝anie si´ komórek zwi´ksza si´ 2-3 razy

dzi´ki estrogenowi i progesteronowi. Przy-

pada to na 23-25 dzieƒ cyklu. Gdy nie do-

chodzi do zap∏odnienia, zmniejsza si´ na-

mna˝anie komórek – poziom progesteronu

jest ni˝szy. Hormony te stymulujà p∏odnoÊç

kobiety oraz wp∏ywajà na tempo podzia∏u

komórek sutka. W czasie podzia∏ów mito-

tycznych komórki sà wra˝liwe na czynniki ra-

kotwórcze. Bardzo szkodliwe dla organizmu

kobiety jest d∏ugotrwa∏e stosowanie doust-

nych Êrodków antykoncepcyjnych ze wzgl´-

du na silne dzia∏anie progesteronu i estroge-

nów. Wed∏ug Briana Hendersona „estrogen

zwi´ksza ryzyko zachorowania na raka piersi

o 2-3% w ciàgu roku stosowania preparatu,

obecny zaÊ w tabletce progestagen to ryzyko

dodatkowo podwaja”. Po up∏ywie 5 lat sto-

sowania Êrodków antykoncepcyjnych przez

kobiet´ ryzyko wystàpienia raka piersi roÊnie

o 20-30%. Henderson uwa˝a, i˝ doustna an-

tykoncepcja to bomba z opóênionym zap∏o-

nem i najprawdopodobniej wybuchnie po

40-50. roku ˝ycia. Estrogeny zewnàtrzpo-

chodne powodujà wzrost ryzyka raka piersi. 

W latach 70. ubieg∏ego wieku Hoover

i wspó∏pracownicy po raz pierwszy zaobser-

wowali zwiàzek pomi´dzy wzrostem cz´sto-

Êci zachorowaƒ na raka piersi, a stosowa-

niem hormonalnej terapii zast´pczej. Obec-

nie dowiedziono, i˝ preparaty z∏o˝one estro-

genowo-progesteronowe zwi´kszajà ryzyko

zachorowania na raka piersi, niebezpieczeƒ-

stwo to maleje zaraz po zaprzestaniu lecze-

nia hormonalnego. 

W latach 2002 i 2003 przeprowadzono

dwa du˝e badania Milion Women Study

oraz Women’s Health Initiative. Mia∏y one

za zadanie dowieÊç wp∏ywu hormonalnej te-

rapii zast´pczej na wyst´powanie raka piersi.

Wyniki tych analiz by∏y nieco rozbie˝ne. 

W trakcie badania Milion Women Study

nie zaobserwowano zwi´kszenia cz´stoÊci za-

chorowaƒ na raka piersi u kobiet, które wcze-

Êniej stosowa∏y hormonalnà terapi´ zast´pczà

oraz u osób, które zaprzesta∏y tej terapii od

1-5 lat przed badaniem. Zwi´kszonà cz´stoÊç

zachorowaƒ na nowotwór piersi odnotowa-

no u kobiet przyjmujàcych hormonalnà tera-

pi´ zast´pczà w trakcie trwania badania.

Osoby, które stosowa∏y preparaty z∏o˝one

estrogenowo-progesteronowe obarczone by-

∏y dwa razy wi´kszym ryzykiem zachorowa-

nia, natomiast kobiety stosujàce preparaty es-

trogenowe ponosi∏y ryzyko o 30% wi´ksze. 

Badanie Women’s Health Initiative wyka-

za∏o, i˝ ryzyko u kobiet stosujàcych z∏o˝onà

hormonalnà terapi´ zast´pczà by∏o wi´ksze

o 24%. Stosowanie wy∏àcznie estrogenów

wiàza∏o si´ z mniejszym niebezpieczeƒstwem.

Po og∏oszeniu tych wyników w USA zmniej-

szono cz´stoÊç stosowania hormonalnej tera-

pii zast´pczej o 38% co zaowocowa∏o zmniej-

szeniem zachorowalnoÊci na raka piersi.

W badaniach 
mammograficznych kobiet
stosujących hormonalną 
terapię 

po menopauzie stwierdza si´ zwi´kszonà

g´stoÊç piersi. Objawia si´ to wi´kszà tkli-

woÊcià. Wzmo˝ona g´stoÊç bywa ognisko-

wa, wieloogniskowa lub rozproszona i mo˝e

byç to czynnik prognostyczny zwi´kszonego

ryzyka raka piersi.

Związek epidemiologiczny
pomiędzy laktacją, a rakiem
piersi 

Badania szacujà, i˝ ryzyko raka piersi ma-

leje o 4,3% na ka˝dy rok karmienia piersià.

W Êrodowisku medycznym wp∏yw laktacji

na zmniejszenie si´ zapadalnoÊci na raka

piersi budzi∏ od dawna wiele kontrowersji.

Lipworth i wspó∏pracownicy w swych bada-

niach wykazali, i˝ kobiety karmiàce piersià

rzadziej zapada∏y na nowotwór piersi w po-

równaniu z kobietami niekarmiàcymi.

W analizach tych zaobserwowano równie˝

odwrotnie proporcjonalnie zwiàzek mi´dzy

czasem trwania laktacji, a ryzykiem zachoro-

wania. 

W 2002 roku przeprowadzono najwi´k-

sze badania dotyczàce wp∏ywu karmienia

piersià na wyst´powanie raka piersi. Colla-

borative Group on Hormonal Factors and

Breastfeeding przedstawi∏ hipotez´, i˝ mo˝-

na by zmniejszyç o po∏ow´ wyst´powanie

nowotworów piersi w krajach zachodnich,

jeÊli nawyk karmienia piersià i liczba poro-

dów by∏yby porównywalne do krajów roz-

wijajàcych si´.

Wykazano równie˝, ˝e u kobiet – nosicie-

lek genu BRCA1 ochronny wp∏yw karmie-

nia piersià jest jeszcze silniejszy. U kobiet

karmiàcych, które sà nosicielkami mutacji

BRCA2 nie wykazano ˝adnego wp∏ywu

ochronnego. 

Niektóre spoÊród danych wykazujà, ̋ e lak-

tacja mo˝e zmniejszaç poziom karcynogenów

w piersi. W mleku ludzkim znajdujà si´ du˝e

iloÊci t∏uszczu, a iloÊç organicznych zwiàzków

chloru zmniejsza si´ podczas laktacji, co przy-

czynia si´ do ograniczenia ryzyka raka piersi.

Ing i wspó∏pracownicy przedstawili da-

ne, które mówià o czterokrotnym zmniejsze-

niu cz´stoÊci wyst´powania raka prawej

piersi u kobiet na Dalekim Wschodzie (tra-

dycyjnie u˝ywajà tylko prawej piersi do kar-

mienia).

Kolejny opisywany mechanizm ochronny

to cykle bezowulacyjne. W trakcie ssania

piersi przez dziecko uruchomiona zostaje

czynnoÊç osi podwzgórze – przysadka. Do-

chodzi do zak∏óceƒ wydzielania hormonu

uwalniajàcego gonadotropiny. Pulsacyjne

uwalnianie hormonu luteinizujàcego z przy-

sadki zostaje zahamowane, wówczas w jajni-

kach rozwijajà si´ tylko ma∏e p´cherzyki,

maleje st´˝enie estradiolu i nie wyst´pujà

krwawienia miesiàczkowe. OÊ podwzgórze

– przysadka – gonady wykazuje wi´kszà po-

datnoÊç na ujemne dzia∏anie sprz´˝enia

zwrotnego, które zale˝y od st´˝enia estra-

diolu. W czasie dzia∏ania opisanego mecha-

nizmu utrzymuje si´ niskie st´˝enie estradio-

lu. Brak miesiàczek podczas laktacji jest

zmienny i zale˝y od sposobu karmienia. Jest

to mechanizm ochronny zwiàzany z wp∏y-

wem karmienia na ryzyko wystàpienia no-

wotworu. 

Inne badania wskazujà, ˝e ryzyko choro-

by zwiàzane jest z ∏àcznà liczbà cykli mie-

siàczkowych wyst´pujàcych od pierwszej

cià˝y do menopauzy.
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▼

Marzenna Bartoszewicz, Anna Przondo-Mordarska,

Adam Junka ● Katedra i Zak∏ad Mikrobiologii Akademii Medycznej Wroc∏aw

Cewnikowanie dróg moczowych 
– zasady profilaktyki zakażeń. Część II
Technika cewnikowania 
mężczyzny/chłopca 
Procedura:

1. Pacjent powinien byç przygotowany

pod wzgl´dem higieny osobistej – toale-

ta krocza. 

2. Pacjenta u∏o˝yç na wznak na le˝ance le-

karskiej lub fotelu urologicznym, a na-

st´pnie pod∏o˝yç podk∏ad pod pacjenta. 

3. Zestaw ustawiç tak, aby umo˝liwia∏o to

wygodne przeprowadzenie cewnikowania.

4. Ods∏oniç okolice pràcia. 

5. Przystàpiç do dezynfekcji higienicznej

ràk. 

6. Na∏o˝yç ja∏owe r´kawiczki. 

7. U∏o˝yç ja∏owy podk∏ad pod udami pa-

cjenta, wsuwajàc go pod pràcie tak, aby

nie zabrudziç r´kawiczek. 

8. Kciukiem i palcem wskazujàcym r´ki

niedominujàcej chwyciç z boku pràcie

i Êciàgnàç napletek w dó∏ oraz maksy-

malnie wyciàgnàç je w kierunku prosto-

pad∏ym do powierzchni cia∏a pacjenta,

aby wyprostowaç przedni odcinek cewki

moczowej. 

9. Wziàç do drugiej r´ki p´set´ (lub bez

p´sety, jeÊli jest trzecia r´kawiczka). Zde-

zynfekowaç ujÊcie cewki moczowej trze-

ma gazikami (wczeÊniej nasàczonymi

wodnym roztworem antyseptyku di-

chlorowodorku oktenidyny (Octeni-

sept®), wykonujàc ruchy od ujÊcia cew-

ki moczowej na zewnàtrz. Za ka˝dym

razem stosowaç Êwie˝y gazik. Wykony-

waç t´ czynnoÊç co najmniej trzy razy.

Przestrzegaç zasad ja∏owoÊci. 

10. Przy pomocy strzykawki podaç do cew-

ki moczowej 3 ml leku antyseptycznego

na bazie dichlorowodorku oktenidyny

(Octenisept®), który dzi´ki dodatkowi

glicerolu posiada tak˝e w∏aÊciwoÊci po-

Êlizgowe, które u∏atwiajà, wprowadzenie

cewnika do cewki moczowej pacjenta*. 

11. Cewnik mo˝na przytrzymaç ja∏owym

narz´dziem – p´setà, kleszczykami, pe-

anem lub bezpoÊrednio palcami. 

12. Na koniec cewnika na∏o˝yç jednorazowy,

ja∏owy ˝el ze Êrodkiem znieczulajàcym.

13. Stosujàc sta∏y, ale delikatny ucisk, wpro-

wadziç cewnik do cewki moczowej do

po∏owy jego d∏ugoÊci, a˝ do chwili wy-

czucia lekkiego oporu. W tym momen-

cie zmieniç po∏o˝enie pràcia na pozio-

me, dzi´ki czemu cewnik zmieni swój

kierunek i swobodnie wsunie si´ do p´-

cherza. Chwil´ odczekaç, aby zwieracz

cewki moczowej rozkurczy∏ si´.

14. W momencie wyp∏ywu moczu wysunàç

cewnik nieco g∏´biej, ok. 1-1,5 cm. Wy-

p∏ywajàcy mocz skierowaç do naczynia

ustawionego w kroczu. Nast´pnie

uszczelniç balonik 10 ml roztworu wody

ja∏owej (obj´toÊç zalecana przez produ-

centa cewnika). Delikatnie pociàgnàç

cewnik, aby sprawdziç, czy balonik jest

dobrze wype∏niony.

15. Zsunàç napletek z powrotem na ˝o∏àdê -

po∏àczyç cewnik z ja∏owym zestawem

odprowadzajàcym mocz. 

16. Umocowaç cewnik i worek do uda pa-

cjenta (jeÊli do dyspozycji jest odpo-

wiedni worek) lub do ∏ó˝ka pacjenta.

Worek z moczem zawsze musi byç

umieszczony poni˝ej poziomu p´cherza

moczowego. 

17. Zdjàç r´kawice i wyrzuciç je do pojem-

nika na odpady medyczne. 

18. Umyç i zdezynfekowaç r´ce.

* U ch∏opców/m´˝czyzn nadwra˝liwych na ból mo˝-

na zastosowaç dost´pny na rynku gotowy ja∏owy,

jednorazowy ˝el znieczulajàco-poÊlizgowy, który na-

le˝y podaç bezpoÊrednio do cewki moczowej. Cew-

ka moczowa ch∏opca/m´˝czyzny powinna byç wy-

pe∏niona ˝elem, aby wprowadzony cewnik nie

uszkodzi∏ wn´trza cewki moczowej. Z tych samych

powodów oraz skàpej iloÊci wydzieliny u kobiet/

dziewczynek mo˝na równie˝ zastosowaç ja∏owy, jed-

norazowy ˝el znieczulajàco-poÊlizgowy.

Technika cewnikowania 
pęcherza moczowego 
u kobiety/dziewczynki 

Pacjentka, która ma byç poddana cewni-

kowaniu, powinna byç w sposób prawid∏o-

wy przygotowana pod wzgl´dem higieny

osobistej – patrz powy˝ej Przygotowanie pa-

cjenta do zabiegu cewnikowania p´cherza

moczowego [pkt a), b), c)]. 

Procedura:
1. Pacjentka powinna byç przygotowana

pod wzgl´dem higieny osobistej – toale-

ta krocza. 

2. U∏o˝yç pacjentk´ na plecach z nogami

odwiedzionymi – „˝abie nogi”, lub z no-

gami zgi´tymi w kolanach na le˝ance le-

karskiej lub fotelu urologicznym, na-

st´pnie pod∏o˝yç podk∏ad pod pacjent-

k´. 

3. Stolik z ze statywem ustawiç tak, aby

umo˝liwia∏o to wygodne przeprowadze-

nie cewnikowania. 

4. Ods∏oniç okolice krocza. 

5. Przystàpiç do dezynfekcji higienicznej

ràk. 

6. Na∏o˝yç ja∏owe r´kawiczki. 

7. WejÊcie do cewki moczowej ob∏o˝yç ja-

∏owymi serwetami. 

8. R´kà niedominujàcà (lewa) rozchyliç na

boki wargi sromowe wi´ksze (ods∏aniajà

si´ wtedy wargi sromowe mniejsze i uj-

Êcie cewki moczowej).

9. Drugà r´kà (prawà) wziàç p´set´ i zde-

zynfekowaç wargi sromowe i ujÊcie cew-

ki moczowej – 6 gazikami uprzednio na-

sàczonymi obficie antyseptykiem na ba-

zie dichlorowodorku oktenidyny (Octe-

nisept®) z góry na dó∏ od wewn´trz-

nych okolic sromu do zewn´trznych. Za

ka˝dym razem nale˝y wziàç Êwie˝y ga-

zik. CzynnoÊç wykonywaç 5 razy. Ostat-

ni, 6 gazik nasàczony antyseptykiem,

który w swoim sk∏adzie zawiera tak˝e

glicerol, zostawiç u ujÊcia cewki moczo-

wej. Zapewnia to dodatkowà profilakty-

k´ antybakteryjnà podczas wprowadze-

nia cewnika, a tak˝e polepsza poÊlizg

cewnika do wn´trza p´cherza.

10. Od∏o˝yç p´set´

11. UmieÊciç naczynie do zbiórki moczu

w kroczu pacjentki.

12. Wziàç cewnik w r´k´ niedominujàca (le-

wà) – pokryç p∏ynem antyseptycznym

z uprzednio przygotowanej strzykawki,
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▼ który zawiera w swoim sk∏adzie okteni-

dyn´ i glicerol (Octenisept®). JeÊli

w cewce jest skàpa iloÊç wydzieliny, po-

smarowaç jego koniec ja∏owym ˝elem

znieczulajàco-poÊlizgowym.

13. Wprowadziç cewnik na g∏´bokoÊç ok. 7-

9 cm a˝ do chwili wyp∏yni´cia moczu

(wyp∏ywajàcy mocz skierowaç do naczy-

nia ustawionego w kroczu). Nast´pnie

uszczelniç balonik cewnika p∏ynem ze

strzykawki z wodà ja∏owà. Pociàgnàç de-

likatnie cewnik sprawdzajàc, czy balonik

jest dobrze wype∏niony. 

14. Po∏àczyç cewnik z ja∏owym zestawem

odprowadzajàcym mocz. 

15. Umocowaç cewnik do uda przy u˝yciu

przylepca, nast´pnie umocowaç worek

do uda pacjentki (jeÊli do dyspozycji jest

odpowiedni worek) lub do ∏ó˝ka pa-

cjentki. Worek z moczem zawsze musi

byç umieszczony poni˝ej poziomu p´-

cherza moczowego. 

16. Zdjàç r´kawiczki i wyrzuciç do pojemni-

ka na odpady medyczne. 

17. Umyç i zdezynfekowaç r´ce.

U dziewczynek mo˝na u˝ywaç krótszych

cewników. Zabieg wykonuje si´ po rozchyle-

niu warg sromowych i dok∏adnym uwidocz-

nieniu ujÊcia zewn´trznego cewki moczo-

wej. U noworodków p∏ci ˝eƒskiej obrz´k

warg sromowych niekiedy utrudnia dok∏ad-

ne uwidocznienie ujÊcia zewn´trznego cew-

ki. Delikatne pociàgni´cie warg wi´kszych

ku górze u∏atwia identyfikacj´ ujÊcia.

Opieka nad pacjentem 
z cewnikiem w pęcherzu 
moczowym [11] 
Zalecenia ogólne
• Dwa razy dziennie nale˝y przemyç lub

spryskaç antyseptykiem miejsce, w którym

cewnik wnika do cia∏a (zalecany Octeni-

sept®).

• Dozwolone jest wykonanie toalety cia∏a

przez pacjenta z zastrze˝eniem, ˝e nale˝y

unikaç bardzo goràcej i bardzo zimnej wo-

dy.

• Pacjent poruszajàcy si´ o w∏asnych si∏ach

do higieny cia∏a powinien u˝ywaç emulsji

o dzia∏aniu antybakteryjnym bez dodatku

alkoholu, o bardzo dobrej tolerancji dla

skóry i b∏ony Êluzowej – rekomendowany

tu jest p∏yn do mycia na bazie oktenidyny

pod nazwà handlowà Octenisan®.

• W sytuacji, gdy pacjent jest unierucho-

miony, toalet´ po wypró˝nieniu mo˝na

wykonaç przy u˝yciu pianki czyszczàcej

bez sp∏ukiwania – Esemtan® jest reko-

mendowanà piankà z uwagi na odpowied-

nie w∏aÊciwoÊci czyszczàce i dzia∏anie an-

tygrzybicze i antybakteryjne.

• Zbyt cz´ste, energiczne mycie jest nie-

wskazane i mo˝e zwi´kszyç ryzyko infekcji.

• Podawanie basenów:

– basen podawaç pacjentowi bezpoÊred-

nio z miejsca przechowywania base-

nów czystych, poddanych uprzednio

dezynfekcji, 

– niedopuszczalne jest podanie basenu,

który wczeÊniej le˝a∏ na pod∏odze lub

w innych miejscach umo˝liwiajàcych

jego zanieczyszczenie. 

• PoÊciel pacjenta nale˝y zmieniaç raz dzien-

nie lub w razie potrzeby.

• Wskazane jest podawanie pacjentowi du-

˝ej iloÊci p∏ynów – od 6 do 8 szklanek wo-

dy dziennie (u dzieci zgodnie z ich zapo-

trzebowaniem na p∏yny).

• Nale˝y zwróciç uwag´ pacjentowi, ˝e od-

bywanie stosunków seksualnych mo˝e

utrudniç prowadzenie leczenia.

• W celu unikni´cia zaparcia, nale˝y poda-

waç pacjentowi pokarm bogaty w b∏onnik

oraz du˝à iloÊç p∏ynów – zaparcia mogà

prowadziç do zmian w po∏o˝eniu jelita

i uszkodzenia znajdujàcego si´ w p´cherzu

cewnika.

Zalecenia szczegółowe
1. Opró˝nianie worka zbiorczego mniej-

szego
Worek zbiorczy mniejszy to worek przy-

czepiony do nogi pacjenta zdolnego do sa-

modzielnego poruszania si´. Worek zbiorczy

mniejszy powinien byç opró˝niany co 3–4

godziny.

W celu opró˝nienia worka zbiorczego
mniejszego, nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:

• Umyç i zdezynfekowaç r´ce. 

• Na∏o˝yç r´kawiczki jednorazowe. 

• Odpiàç dolny pasek torby zbiorczej. 

• Zdjàç zakr´tk´ i otworzyç zacisk. Nie do-

tykaç koƒcówki zlewczej palcami, mocz

wylaç w taki sposób, by sp∏ynà∏ do pojem-

nika. 

JeÊli wskazane jest zmierzenie obj´toÊci

moczu, nale˝y u˝yç przeznaczonego do tego

celu pojemnika z miarkà, wynik zapisaç,

mocz wylaç do toalety. Gdy pomiar obj´to-

Êci moczu nie jest potrzebny, mocz bezpo-

Êrednio wylaç do toalety. 

Gdy torba zbiorcza mniejsza zosta∏a

opró˝niona z moczu, nale˝y przetrzeç koƒ-

cówk´ zlewczà gazikiem nasàczonym odpo-

wiednim antyseptykiem. Nast´pnie zamknàç

zacisk, zakr´ciç zakr´tk´ i przymocowaç do

nogi dolny pasek worka zbiorczego. 

• Zdjàç r´kawiczki i wyrzuciç je do pojem-

nika na odpady medyczne. 

• Umyç i zdezynfekowaç r´ce. 

2. Opró˝nianie worka zbiorczego wi´k-
szego [12]
Worek zbiorczy wi´kszy to worek zak∏a-

dany pacjentowi na noc i przyczepiany do

odpowiedniego stela˝yka lub podwieszany

pod ∏ó˝kiem pacjenta.

W celu opró˝nienia worka zbiorczego
wi´kszego nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
• Umyç i zdezynfekowaç r´ce.

• Na∏o˝yç r´kawiczki jednorazowe. 

• Wyciàgnàç koƒcówk´ zlewczà z plastiko-

wej obsadki, naciskajàc metalowy zacisk. 

JeÊli wskazane jest zmierzenie obj´toÊci

moczu, nale˝y u˝yç przeznaczonego do tego

celu pojemnika z miarkà, wynik zapisaç,

mocz wylaç do toalety. Gdy pomiar obj´to-

Êci moczu nie jest potrzebny, mocz bezpo-

Êrednio wylaç do toalety. Nale˝y zwróciç

uwag´, by nie dotknàç koƒcówkà zlewczà

toalety. 

• Gdy worek zbiorczy wi´kszy zosta∏ opró˝-

niony z moczu, nacisnàç metalowy zacisk.

Przetrzeç koƒcówk´ zlewczà gazikiem na-

sàczonym odpowiednim antyseptykiem.

• Na∏o˝yç zakr´tk´ na koƒcówk´ zlewczà. 

• Zdjàç r´kawiczki i wyrzuciç je do pojem-

nika na odpady medyczne. 

• Umyç i zdezynfekowaç r´ce.

3. Procedura zmiany worków zbiorczych
Z mniejszego, u˝ywanego w trakcie dnia,

na wi´kszy, stosowany na noc.

• Umyç i zdezynfekowaç r´ce. 
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• Na∏o˝yç r´kawiczki jednorazowe. 

• Opró˝niç worek zbiorczy mniejszy. 

• Odpiàç dolny pasek worka zbiorczego

mniejszego. 

• Roz∏àczyç worek z cewnikiem, zamknàç

zatyczk´ worka, worek od∏o˝yç. 

• Przy∏àczyç zatyczk´ nowego worka. 

JeÊli przy∏àczany jest worek wi´kszy, u˝y-

wany na noc, nale˝y umieÊciç go poni˝ej po-

ziomu ∏ó˝ka, na którym znajduje si´ pacjent,

gdy ten znajduje si´ na ∏ó˝ku.

JeÊli przy∏àczany jest worek mniejszy,

przyczepiany do nogi i u˝ywany w trakcie

dnia, nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, czy

w trakcie zak∏adania odzie˝y nie powsta∏y

w´z∏y w przewodzie cewnika. 

• Zdjàç r´kawiczki i wyrzuciç je do pojem-

nika na odpady medyczne. 

• Umyç i zdezynfekowaç r´ce.

JeÊli przy∏àczany jest worek mniejszy,

przyczepiany do nogi i u˝ywany w trakcie

dnia, nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, czy

w trakcie zak∏adania odzie˝y nie powsta∏y

w´z∏y w przewodzie cewnika. 

• Zdjàç r´kawiczki i wyrzuciç je do pojem-

nika na odpady medyczne. 

• Umyç i zdezynfekowaç r´ce. 

5. Przygotowanie do snu
• Przewód cewnika umieÊciç na udzie le˝à-

cego w ∏ó˝ku pacjenta. 

• Przewód cewnika przykleiç za pomocà hi-

poalergicznej taÊmy do uda pacjenta od tej

strony, od której znajduje si´ worek zbior-

czy wi´kszy. 

• Pacjenta u∏o˝yç w takiej odleg∏oÊci od

worka zbiorczego, by rurka cewnika po-

zwala∏a pacjentowi na wykonywanie drob-

nych ruchów w czasie snu. 

• JeÊli pacjent jest m´˝czyznà, nale˝y przycze-

piç taÊmà rurk´ cewnika po wewn´trznej

stronie uda naprzeciwko ˝o∏´dzi penisa. 

• JeÊli pacjent jest kobietà, nale˝y przyczepiç

taÊmà rurk´ cewnika poni˝ej obszarów

waginalnych. 

• Sprawdziç, czy na rurce cewnika nie wy-

tworzy∏y si´ p´tle ani w´z∏y. 

• Powiesiç worek na stela˝yku lub ramie

∏ó˝ka. 

• Upewniç si´, czy worek zawsze znajduje

si´ poni˝ej poziomu p´cherza pacjenta,

niezale˝nie czy ten b´dzie le˝a∏ na ∏ó˝ku,

porusza∏ si´ czy siada∏. 

6. Niepokojàce objawy
• Przez ponad 4 godziny nie stwierdzono

pojawienia si´ moczu w worku zbior-

czym. 

• Przez ponad 4 godziny nie stwierdzono

pojawienia si´ moczu w worku zbior-

czym, a pacjent skar˝y si´ na uczucie pe∏-

nego p´cherza. 

• Pacjent skar˝y si´ na ból w podbrzuszu

i/lub w miednicy. 

• Pacjent skar˝y si´ na ból w miejscu wpro-

wadzenia cewnika. 

• Z miejsca wprowadzenia cewnika wycieka

ropa lub czuç nieprzyjemny zapach. 

• Mocz zmieni∏ kolor, g´stoÊç lub w moczu

zaobserwowano krew. 

• Temperatura powy˝ej 38°C

7. Decyzja o usuni´ciu cewnika
Decyzja o usuni´ciu cewnika zale˝y od

oceny klinicznej lekarza prowadzàcego [1].

8.Usuni´cie cewnika 
• Umyç i zdezynfekowaç r´ce.

• Na∏o˝yç r´kawiczki jednorazowe. 

• Odpiàç zatyczk´ ∏àczàcà cewnik z wor-

kiem zbiorczym i zatrzasnàç zatyczk´. 

• Powoli wyjàç cewnik. Nie u˝ywaç nad-

miernej si∏y. 

• W przypadku napotkania oporu, zaprze-

staç wyciàgania cewnika. Przy∏o˝yç goràcy

ok∏ad na 20-30 minut. 

• Po up∏ywie tego czasu wznowiç procedur´.

JeÊli znów wyst´puje opór, zaprzestaç pro-

cedury i skonsultowaç si´ z lekarzem w ce-

lu wykonania badania rentgenowskiego.

• JeÊli cewnik zosta∏ wyj´ty, nale˝y zdezyn-

fekowaç okolic´ krocza odpowiednim an-

tyseptykiem. 

• Cewnik wyrzuciç do pojemnika na odpa-

dy medyczne. 

• Zdjàç r´kawiczki i wyrzuciç je do pojem-

nika na odpady medyczne. 

• Umyç i zdezynfekowaç r´ce. 

• Wpisaç dat´ usuni´cia cewnika w odpo-

wiednim dokumencie.
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Maria Kasiorowska ● Mgr pedagogiki zdrowia, piel´gniarka Êrodowiska

nauczania i wychowania, kierownik Niepublicznego Zak∏adu Opieki

Zdrowotnej Szkol-Med w ˚orach

Problemy medycyny szkolnej zosta∏y

podj´te podczas konferencji szkolenio-

wej nt. „Opieka piel´gniarska i po∏o˝nicza

w podstawowej opiece zdrowotnej – wczo-

raj, dziÊ i jutro, kierunki zmian”. Ogólnopol-

ska konferencja szkoleniowa odby∏a si´

w dniach 8-9 marca 2011 roku; zorganizo-

wana przez Naczelnà Rad´ Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych w Warszawie.

Ârodowisko nauczania i wychowania by-

∏o reprezentowane przez kole˝anki piel´-

gniarki kontraktujàce Êwiadczenia w ramach

grupowych, indywidualnych i zespo∏owych

praktyk piel´gniarskich. 

Uzna∏yÊmy, ˝e problemów jest wiele.
Mo˝na je podzieliç na trzy g∏ówne grupy.
Problemy zwiàzane z:
1) legislacjà ustaw i nieprecyzyjnymi lub wa-

dliwymi rozporzàdzeniami,

2) niskà wycenà stawki kapitacyjnej i braku

prze∏o˝enia przeliczników w stosunku do

wskaêników,

3) brakiem wspó∏dzia∏ania instytucji dzia∏ajà-

cych na rzecz zdrowia m∏odego pokolenia.

Wiele Êrodowisk dzia∏a lub powinno

dzia∏aç na rzecz dzieci i m∏odzie˝y w wieku

szkolnym. Ka˝de z nich wykazuje dzia∏ania

w tym kierunku, ale brak jest wspó∏pracy

mi´dzy nimi, a dzia∏ania sà niespójne

i w gruncie rzeczy nie przynoszà spodziewa-

nego efektu.

Nasze wnioski zmian z uzasadnieniem, ja-
ko grupy piel´gniarek szkolnych obec-
nych na konferencji, z∏o˝y∏yÊmy na r´ce:
1. Marii Matusiak i Emilii Kin przedstawi-

cieli Komisji do spraw kontraktowania

Êwiadczeƒ zdrowotnych przy NRPiP.

2. Dagmary Korbasiƒskiej Dyrektora De-

partamentu Matki i Dziecka w Minister-

stwie Zdrowia.

3. Wis∏awy Ostr´gi z Samodzielnej Pracow-

ni Medycyny Szkolnej Instytutu Matki

i Dziecka w Warszawie.

Goràca atmosfera panowa∏a na sali konfe-

rencyjnej oraz w kuluarach. Uczestniczki za-

dawa∏y wiele pytaƒ, ale odpowiedzi nie do

koƒca by∏y dla nas zadawalajàce, a równie˝

czas na pytania by∏ ograniczony. By∏ odczu-

walny pewien niedosyt. Wiele z nas chcia∏o

zadaç pytania, a równie˝ wskazaç problemy

do rozwiàzania.

Zaskakujàcà odpowiedê udzieli∏ przed-

stawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiadajàc na pytanie, co do propono-

wanej stawki kapitacyjnej dla piel´gniarki

szkolnej, a obecnej; stwierdzi∏, ˝e: „ktoÊ si´

pomyli∏”, bagatela „tylko” o 6,00 z∏otych.

A oprócz tego nak∏ady na POZ rosnà; staty-

stycznie wszystko jest w porzàdku.

Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka

w Ministerstwie Zdrowia Dagmara Korba-

siƒska przedstawi∏a, ˝e w profilaktycznej

opiece zdrowotnej nad dzieçmi i m∏odzie˝à

dzia∏a 3368 podmiotów kontraktujàcych

Êwiadczenia oraz 12.060 miejsc w których

udzielane sà Êwiadczenia. Âwiadczeƒ udziela

6890 piel´gniarek szkolnych i 1321 higieni-

stek szkolnych oraz 30 po∏o˝nych. Zdaniem

Korbasiƒskiej liczba po∏o˝nych w szko∏ach

nie b´dzie ros∏a. Zosta∏ pope∏niony b∏àd,

który zostanie naprawiony. Kierunki zmian
w organizacji profilaktycznej opieki zdro-
wotnej b´dà dotyczyç:
• podniesienia jakoÊci Êwiadczeƒ,

• poprawy dost´pnoÊci dla wszystkich

Êwiadczenioborców,

• zwi´kszenie satysfakcji z udzielanych

Êwiadczeƒ.

Rozwa˝any jest w Departamencie pro-

blem opieki lekarskiej i dentystycznej

w szkole.

Aktualne wskaêniki rozwoju somatyczne-

go dzieci i m∏odzie˝y przedstawi∏ Zbigniew

Ku∏aga – kierownik Zak∏adu Zdrowia Pu-

blicznego, Pomnik Instytut Centrum Zdro-

wia Dziecka w Warszawie.

W Instytucie opracowano nowe normy

ciÊnienia t´tniczego u dzieci i m∏odzie˝y

w Polsce  wed∏ug projektu OLAF. Celem

g∏ównym projektu OLAF by∏o opracowanie

normy ciÊnienia t´tniczego w postaci siatek

centylowych (centyle: 1-5-10-25-50-75-90-

95-99) dla p∏ci, wieku i wysokoÊci cia∏a

(centyle wysokoÊci cia∏a: 5-10-25-50-75-90-

95) dzieci i m∏odzie˝y w wieku 7-18 lat, re-

prezentatywnej dla populacji polskiej. Ce-
lem dodatkowym  opracowanie normy
w postaci siatek centylowych (centyle: 3-
5-10-15-25-50-75-85-90-95-97) dla p∏ci
i wieku dzieci i m∏odzie˝y w wieku 7-18
lat, reprezentatywnych dla populacji pol-
skiej:
• cz´stoÊci t´tna, 

• wysokoÊci cia∏a, 

• masy cia∏a, 

• wskaênika masy cia∏a (BMI), 

• gruboÊci fa∏dów skórno-t∏uszczowych:

pod∏opatkowego, bocznego brzucha, na

tylnej powierzchni ramienia, oraz sumy

fa∏dów (pod∏opatkowego, bocznego brzu-

cha i tylnej powierzchni ramienia),  

• obwodów: talii, bioder. 

OkreÊlenie cz´stoÊci wyst´powania nad-

wagi i oty∏oÊci w populacji dzieci polskich

w wieku 7-18 lat.

Nowe siatki sà, ale nie wiadomo, kiedy

b´dà wprowadzone do standardów testów

przesiewowych wykonywanych w szkole. 

Wi´cej informacji na ten temat oraz siat-

ki centylowe i plik kalkulator do przeliczania

mo˝emy uzyskaç na stronie internetowej

http://olaf.czd.pl. Siatki centylowe w formie

folderów mo˝na otrzymaç pod adresem

zdrowie.publiczne@CZD.pl kontakt telefo-

niczny 228151145 Zbigniew Ku∏aga kie-

rownik Zak∏adu Zdrowia Publicznego lub

228151378 Aneta Gajda.

Ogromnym zaskoczeniem dla piel´gnia-

rek szkolnych by∏o wystàpienie Wis∏awy

Ostr´gi z Samodzielnej Pracowni Medycyny

Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka nt. „Stan

zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdro-

wotnej nad dzieçmi i m∏odzie˝à szkolnà”. Ja-

ko pracownik Instytutu, który wdra˝a∏ refor-

m´ profilaktycznej opieki w szko∏ach, prze-

konywa∏a nas, ˝e Instytut ma jedynie g∏os

doradczy i w∏aÊciwie niewielki wp∏yw na

kszta∏t ustaw, rozporzàdzeƒ i zarzàdzeƒ. Mó-

wi∏a wprost, ˝e jeÊli chcemy pewnych zmian,

Medycyna szkolna – kierunki zmian, szanse, zagrożenia 
w kontraktowaniu świadczeń
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to powinnyÊmy szukaç „innych” sprzymie-

rzeƒców, aby uzyskaç zadawalajàce nas roz-

strzygni´cia (mo˝e jakieÊ zrzeszenie, mo˝e

jakieÊ zwiàzki, po prostu kogoÊ innego). 

W kierunku zaproszonych na Konferen-

cj´ piel´gniarek i po∏o˝nych prelegentka

sformu∏owa∏a pytania: - Czy opieka profilak-

tyczna piel´gniarek szkolnych w szko∏ach

jest potrzebna? Czy ma ona wp∏yw na zdro-

wie naszych podopiecznych? Czy nasza pra-

ca w szkole ma sens? 

Gdy ze strony uczestników Konferencji

pad∏o pytanie o ograniczeniach w równym

traktowaniu np. uczniów ma∏ych szkó∏ do

150 uczniów, uczniów szkó∏ specjalnych i za-

gro˝eniach rezygnacji z kontraktowania

Êwiadczeƒ  piel´gniarki szkolnej w tych szko-

∏ach (poniewa˝ uzyskana kwota pieni´dzy

nie pokryje etatu przeliczeniowego, wymaga-

nego w Êwiadczeniach gwarantowanych),

odpowiedê na to pytanie przela∏a czar´ gory-

czy. Brzmia∏a ona: „jeÊli uwa˝acie, ˝e nie

op∏aca si´ wam, to zrezygnujcie z tych szkó∏”.

Nie by∏o propozycji poszukania rozwiàzania

tego problemu, aby nie ograniczaç dost´pu

do opieki zdrowotnej, ale wyrównaç szanse

dla wszystkich uczniów. By∏o stwierdzenie:

„pozbàdêcie si´ problemu”. Oburzenie kole-

˝anek z medycyny szkolnej by∏o tak wielkie,

˝e  udzielono nam g∏osu, mimo ̋ e czas na za-

dawanie pytaƒ skoƒczy∏ si´. Odpowiedê

przedstawiciela Instytutu, nie zatar∏a jednak

niesmaku zwiàzanego z lekcewa˝àcymi po-

wy˝szymi stwierdzeniami. 

Reform´ opieki profilaktycznej w szko-

∏ach „zrobiono naszymi r´kami”. Czy jest

doskona∏a? Na pewno nie. Ale powoli, ra-

zem, mo˝na zrobiç wiele. Potrzebujemy

wspó∏dzia∏ania ch´tnych, którzy b´dà praco-

waç teraz, w tych warunkach, nie odk∏adajàc

niczego na póêniej. Nie nale˝y zmarnowaç

tego, co ju˝ zosta∏o zrobione. 

Profilaktyka i edukacja zdrowotna

w szkole jest niezb´dna, a jej dzisiejszy

kszta∏t b´dzie mia∏ wp∏yw na zdrowie przy-

sz∏ych pokoleƒ. Nale˝y wykorzystaç natural-

ny czas zapa∏u do poznawania rzeczy no-

wych i uczenia si´ u dzieci w wieku szkol-

nym. Jest to najlepszy czas na kszta∏towanie

osobowoÊci cz∏owieka, i nie mo˝na tego

zmarnowaç. Prawid∏owe wzorce w stosunku

do w∏asnego zdrowia b´dà owocowaç we

w∏asnym ˝yciu i b´dà przekazywane innym.

Nie mo˝na za bardzo oszcz´dzaç na medy-

cynie szkolnej, bo wydamy o wiele wi´cej na

leczenie w doros∏ym ˝yciu, za kilkanaÊcie czy

kilkadziesiàt lat. ■

Szkolenia pt. „Poprawa komunikacji wewnętrznej w jednostkach ochrony zdrowia”

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13- 14 czerwca, 20-21 czerwca, 27-28 czerwca, 30 czerwca – 1 lipca 2011 r., w godzi-
nach 900 - 1400 w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Katowicach zlokalizowanym w Łaziskach Górnych

przy ul. Wodnej 15 odbędą się szkolenia pt. „Poprawa komunikacji wewnętrznej w jednostkach ochrony zdrowia”. 

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wiarygodnego porozumiewania się z klientami wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi jednostki ochrony zdrowia, skutecznego przekazywania informacji, budowania systemu komunikacji w firmie
oraz kreowania autowizerunku w miejscu pracy. Słuchacze będą również mieli możliwość rozpoznania własnej postawy w komuni-
kacji interpersonalnej, barier utrudniających komunikowanie oraz popełnianych własnych błędów. 

Uczestnik warsztatów zapozna się ze skutecznymi technikami porozumiewania, budowania sprawnych kanałów komunikacyjnych,
reguł i norm ułatwiających komunikowanie się w miejscu pracy w celu poprawy skuteczności i efektywności oraz minimalizowania
kosztów psychologicznych i społecznych pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania zgłoszeń (zgłoszenie na kurs)!

Oferty pracy dla pielęgniarek środowiskowych i opieki długoterminowej

Wszystkie pielęgniarki z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa w opie-
ce długoterminowej znajdą interesujące oferty pracy na stronie internetowej OIPiP www.izbapiel.katowice.pl w zakładce

„Oferty pracy”.
Pracodawcy poszukujący pracowników (pielęgniarek/pielęgniarzy) do pracy, proszeni są o przesyłanie ofert pracy do biura OIPiP,
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice (szczegóły na stronie internetowej OIPiP www.izbapiel.katowice.pl w zakładce „Oferty pracy”).

Poszukujemy kierowników na kursy specjalistyczne
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach poszukuje kierow-
ników następujących kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:
• Wykonanie badania spirometrycznego 
• Wykonywanie i ocena testów skórnych

Kierownikiem kursu może być pielęgniarka, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa

będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego;
2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej

pięcioletni staż pracy w zawodzie, w dziedzinie będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego i jest aktualnie zatrudniona w tej
dziedzinie.
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Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski

Serdecznie zaprasza do udziału w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.: 

Rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w programie
„Szpital bez bólu” 

w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa
Konferencja odbędzie się w dniu 7.10.2011 r. w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a (Dom Lekarza). 

Liczba miejsc ograniczona do 300. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat. 

Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie
jej do dnia 27.06.2011 r. na adres:
Iwona Woźniak
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja – Ból ”.
Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej:
www.izbapiel. katowice.pl 
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji.
Informacji udziela:
Iwona Woźniak, tel.: 32 259 15 21 lub tel. kom. 0 603 111 952 

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.

Serdecznie zapraszam 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Iwona Woźniak

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski i Koło Terenowe PTP
wraz

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego SUM zapraszają na
VIII Konferencję Szkoleniowo-Naukową:

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

W poszukiwaniu zdrowego jutra

Konferencja odbędzie się 14 września 2011 r. w Katowicach w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A.
Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Francuska 20/24.

Do udziału zapraszamy wszystkie grupy zawodowe - medyczne zainteresowane tematyką.
Szczegółowe informacje umieszczone na stronie internetowej www.spskm.katowice.pl w zakładce: Aktualności-Zaproszenia 

Osoby, deklarujące czynne-uczestnictwo w konferencji proszone są o zgłoszenie tematu referatu wraz z jego streszczeniem (w
formie elektronicznej na adres ewahabryka1983@tlen.pl) oraz o podanie: telefonu i adresu do korespondencji z dopiskiem VIII
Konferencja - Zagrożenia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać od:
Zofii Prażak, tel. 663 992 754 lub 32 259 16 32
Danuty Rudzkiej-Cesarz, tel. 607 438 807 lub 32 255 40 36
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Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski 
pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

serdecznie zaprasza do udziału w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. 

„Żywienie enteralne i parenteralne”
Konferencja odbędzie się w dniu 30.09.2011 r. o godzinie 900 w sali wykładowej Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego 

w Katowicach przy ul. Reymonta 8. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona do 200. 
Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy nadesłać do dnia 8.07.2011 r. na adres:
Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja Żywienie”

Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej 
http://www.spskm.katowice.pl/spskm_www/oddzialy/lkc/konferencje/konferencja10.html
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji.
Informacji udziela: Iwona Woźniak, nr tel.: 32 259 15 21 lub kom. 603 111 952 

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.

Serdecznie zapraszam 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
mgr Iwona Woźniak

Po∏o˝ne – uczestniczki kursu specjalistycznego „Prowadzenie porodu
w wodzie” sk∏adajà serdeczne podzi´kowania Wszystkim Osobom zaan-
ga˝owanym w realizacj´ przedsi´wzi´cia, jakim sta∏a si´ organizacja
I edycji tego˝ kursu w Katowicach-Ligocie.
W ciep∏ej i serdecznej atmosferze przebiega∏y zarówno zaj´cia teoretyczne
jak i praktyczne. Spotkania te sta∏y si´ dodatkowo okazjà do dyskusji oraz
wymiany doÊwiadczeƒ zawodowych po∏o˝nych: kursantek i wyk∏adowców,
co z pewnoÊcià ubogaci∏o zakres szkolenia.
PomyÊlnie zdany egzamin i otrzymany certyfikat pozwala nam na wyko-
nywanie naszej pracy w tym zakresie zgodnie z Ustawà o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz Êwiadczenie 
nowej jakoÊci us∏ug.

Serdeczne podzi´kowania dla Pani Promotor dr n. med. Katarzyny Leszczyƒskiej za pomoc, cierpliwoÊç i cenne
rady podczas pisania prac licencjackich oraz wsparcie, ˝yczliwoÊç i poÊwi´cony nam czas
sk∏adajà absolwentki Wydzia∏u Po∏o˝nych Wy˝szej Szko∏y Medycznej w Sosnowcu.

Podziękowania
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W dniach 22-23 września 2011 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach 
przy ulicy Śniadeckiego 1, odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa przeznaczona

dla pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów pod tytułem: 

,,Pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta 
– partnerzy w rehabilitacji”

Patronat – Marszałek Województwa Adam Matusiewicz
Patronat Honorowy: prof. Stanisław Rudnicki 

Komitet Naukowy:
Przewodniczący  – prof. Józef Opara

dr n. med. Krystian Oleszczyk  – Dyrektor GCR ,,Repty”
dr hab. Jacek Durmała  Kierownik Katedry Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec  – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa

dr Mariola Bartusek  – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca  mgr Urszula Mizerska - 601 091 687, dp@repty.pl 

dr n. med. Wiesław Rycerski
dr n. przyr. Jan Janota

Maria Żyłka 
Zenona Foks

mgr Iwona Cogiel
Aleksandra Jaroszczak

Tematy konferencji: 
Dzień I

Rehabilitacja i pielęgnacja po urazach wielonarządowych
• Rehabilitacja i pielęgnacja po urazach czaszki

• Rehabilitacja i pielęgnacja po urazach kręgosłupa 
• Rehabilitacja i pielęgnacja po urazach kończyn

Dzień II
Współpraca zespołu terapeutycznego w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej 

Biuro Organizacyjne Konferencji
„Consultant” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt

ul. Wyszyńskiego 115, 42-600 Tarnowskie Góry, uerfurt3@wp.pl 
tel. 32 39 01 202 do godz. 1500

faks: 32 285 41 23, tel. kom. 601 091 684 
Koszt uczestnictwa – 200 PLN

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia: www.repty.pl

Opłata na konto:
„Consultant” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt

Konto w Banku PKO BP o/ Tarnowskie Góry nr: 89 1020 2368 0000 2402 0256 1405

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, serwis kawowy, 
lunch oraz bankiet. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. Bieżące informacje dotyczące konferencji i bazy hotelowej 

zamieszczone są na stronie www.repty.pl - Konferencja „Pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta  partnerzy w rehabilitacji”.

Patronat: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
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Macierzyƒstwo
Pi´kne to „zjawisko”
kiedy ju˝ jasne staje si´ wszystko
i niewiasta z garderoby wyrasta.
Pomóc trudno w tym nat∏oku
i nie wa˝ne sà pory roku
wszak ka˝da pod tym wzgl´dem 
jest godna… 
A ja lubi´ chodziç w spodniach
bo akurat tak wygodniej
oraz wol´ kolor czarny
Lecz: „najwi´kszy w tym ambaras
aby dwoje chcia∏o naraz”
jak powiedzia∏ dawno temu 
Mistrz Genialny.
To by∏ wielki poliglota,
Super – Lekarz i poeta
znawca dusz.
Jego pasjà by∏o ˝ycie
pierwszy krzyk i znakomicie
dba∏ o wszystko.
Gdzie jest Orkiestra?
natychmiast prosz´ o tusz!!!

Ewa Willaume-Pielka

Dzieƒ Dziecka  Êwi´to, które od lat mija

w Polsce w aureoli radoÊci. Z tej okazji

Rodzicom i wszelkim Instytucjom opiekujà-

cym si´ dzieçmi nale˝y z szacunkiem za trud

podzi´kowaç. Przecie˝ to w dzieciach tkwi

potencjalna si∏a ka˝dego Narodu, która zale˝-

na od ich zdrowia i zdobytej wiedzy wraz

z umiej´tnoÊciami w doros∏ym ˝yciu potrzeb-

nymi. Z tej to okazji od wielu dni swoje my-

Êli kieruj´ do nietuzinkowej Postaci z minio-

nych lat, która prezentowa∏a mnóstwo talen-

tów, zainteresowaƒ, profesji, a przede wszyst-

kim w szerokim aspekcie pokazujàca znacze-

nie w∏aÊciwej opieki nad dzieçmi. MyÊl´ tu

o Tadeuszu Kamilu Marcjanie ˚eleƒskim z li-

terackim pseudonimem Boy. 

Urodzi∏ si´ 21 XII 1874 roku w Warsza-

wie. By∏ synem Wandy z Grabowskich i W∏a-

dys∏awa ̊ eleƒskiego, kompozytora. W swoim

doros∏ym ˝yciu sta∏ si´ pisarzem, poetà, saty-

rykiem, kronikarzem, eseistà, t∏umaczem lite-

ratury francuskiej, krytykiem literackim i te-

atralnym oraz lekarzem  pediatrà i dzia∏aczem

spo∏ecznym. Zamordowany zosta∏ 4 lipca

1941 roku we Lwowie. Medycyn´ studiowa∏

na Uniwersytecie Jagielloƒskim; i w 1901 ro-

ku otrzyma∏ dyplom. Prac´ rozpoczà∏ w Szpi-

talu Êw. Ludwika, gdzie zainicjowa∏ akcj´ o na-

zwie Kropla Mleka, której by∏ szefem, a jedno-

czeÊnie pracowa∏, jako doradca lekarski. By∏

nieod∏àcznym przyjacielem Stanis∏awa Przy-

byszewskiego i jego ̋ ony Dagny, i cz´sto prze-

bywa∏ w krakowskich kawiarniach, m.in.

„U Turliƒskiego” (w Hotelu „Pod Ró˝à”),

oraz w „Jamie Michalikowej”, mieszczàcej si´

przy ul. Floriaƒskiej. W 1904 roku o˝eni∏ si´

z Zofià Pareƒskà. Z tego zwiàzku narodzi∏ si´

Stanis∏aw ˚eleƒski, póêniejszy aktor. (Jako

niemowl´ zosta∏ wraz z matkà sportretowany

przez Stanis∏awa Wyspiaƒskiego na obrazie

Macierzyƒstwo (Zofia ˚eleƒska karmiàca

1905). Pod koniec pierwszej dekady XX wie-

ku ˚eleƒski zosta∏ wys∏any jako pediatra, na

stypendium do Pary˝a, skàd przywióz∏ ˝ywe

zainteresowanie literaturà francuskà, a które

w niedalekiej przysz∏oÊci sta∏o si´ jego pasjà.

Na j´zyk polski prze∏o˝y∏ ogromnà iloÊç

dzie∏ literatury francuskiej, w tym m.in.

dzie∏a Moliera, równie˝ „PieÊƒ o Rolan-

dzie”, wiersze F. Villon’a, tak˝e rozprawy

Kartezjusza, Woltera, Pascala, powieÊci Bal-

zaka i wielu innych autorów; za co w 1914

roku otrzyma∏ Palm´ od Akademii Francu-

skiej. Po powrocie do kraju od 1906 roku

wspó∏tworzy∏ kabaret „Zielony Balonik”, dla

którego pisa∏ satyryczne teksty i wiersze.

W czasie I wojny Êwiatowej zosta∏ lekarzem

kolejowym w armii austriackiej. W 1919 ro-

ku postanowi∏ zakoƒczyç prac´ lekarza. Zo-

sta∏ wtedy zatrudniony, jako recenzent te-

atralny w krakowskim magazynie „Czas”. 

W 1922 roku zamieszka∏ w Warszawie;

i w Teatrze Polskim zosta∏ kierownikiem lite-

rackim. W kolejnych latach (1928) otrzyma∏

nagrod´ Polskiego Towarzystwa Wydawców

Ksià˝ek, jako jeden z najwybitniejszych kry-

tyków. ZaÊ za przek∏ady dzie∏ francuskich

otrzyma∏ nad Sekwanà w 1927 roku  Krzy˝

Oficerski Legii Honorowej, a w 1934 roku

Krzy˝ Komandorski Legii Honorowej. 

W kraju by∏ ostro zwalczany przez Êrodo-

wiska konserwatywne, szczególnie za g∏osze-

nie liberalnych poglàdów oraz za tzw. „od-

bràzawianie” m.in. Mickiewicza i Fredry, co

nie przeszkadza∏o, ˝e w Êrodowisku literac-

kim zosta∏ w 1933 roku wybrany do grona

cz∏onków Polskiej Akademii Literatury. 

W latach 30. kierowa∏ warszawskà pry-

watnà klinikà promujàcà Êwiadome macie-

rzyƒstwo. W redagowanym przez siebie do-

datku do „WiadomoÊci Literackich” pt. „˚y-

cie Âwiadome” propagowa∏ antykoncepcj´

i edukacj´ seksualnà oraz domaga∏ si´ legali-

zacji aborcji, by zlikwidowaç groêne dla ˝y-

cia kobiet „podziemie”. Broni∏ tak˝e praw

kobiet do decydowania o prokreacji i w∏a-

snej seksualnoÊci. Z tego powodu spotyka∏o

Go wiele niezrozumienia…

Tadeusz Boy-˚eleƒski by∏ rozpoznawalnà

osobowoÊcià swoich czasów i podzieli∏ On

M∏odà Polsk´ na „tatrzaƒskà” i „szataƒskà”,

pokazujàc w ten sposób najwa˝niejsze obsza-

ry zainteresowaƒ mu wspó∏czesnych. By∏ eru-

dytà i autorem licznych felietonów spo∏eczno-

obyczajowych oraz teatralnych, a tak˝e z za-

kresu historii literatury – wydanych jeszcze za

jego ˝ycia. Po wybuchu II wojny Êwiatowej

wyjecha∏ do Lwowa; i w paêdzierniku 1939

roku kierownictwo Uniwersytetu Lwowskie-

go powo∏a∏o go na kierownika katedry histo-

rii literatury francuskiej. JednoczeÊnie dzia∏a∏

w lwowskim oddziale Zwiàzku Literatów

Polskich. Wkrótce po zaj´ciu Lwowa przez

Niemców, w nocy z 3 na 4 lipca 1941, zosta∏

aresztowany oraz tej samej nocy zamordowa-

ny. Miejsce jego pochówku jest nieznane. Tak

samo nieznane jest miejsce pochówku mego

Dziadka po mieczu, um´czonego we Lwowie

za to, ˝e by∏… Polakiem.

Pierwszy raz us∏ysza∏am nazwisko „˚e-

leƒski”, gdy majàc 13 lat mieszka∏am w Le-

gnicy, bo tu Mama pracowa∏a w Domu

Dziecka. Pewnego razu przyjecha∏ „teatr ob-

jazdowy” z operà W∏adys∏awa ˚eleƒskiego

p.t. „Janek”. Rzadko zdarza∏y si´ takie atrak-

cje, a potem Mama opowiada∏a ciekawe wie-

Êci, o autorze i o Jego synach; nawet cytowa-

∏a klasyczne „S∏ówka Boya”. 

Po latach, uczàc si´ w Gdaƒskiej Szkole

Piel´gniarskiej, na zaj´ciach z pediatrii, z lecz-

nictwa otwartego, czy po∏o˝nictwa – nauczy-

ciele równie˝ powo∏ywali si´ na Boya. 

Za Jego czasów, ale tak˝e i po  w ca∏ej po-

wojennej Polsce starano si´ przywo∏aç tamte

praktyczne zalecenia. 

Bibliografia u autorki

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

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Chwila wspomnień
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, 
odesz∏aÊ tak nagle…”

Naszej Koleżance 
Agnieszce Krzysztofik 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy 
składa Pielęgniarka Oddziałowa z zespołem Izby

Przyjęć SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

Pielęgniarce Pani Barbarze Biernat
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią

Matki
składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ 

w Świętochłowicach wraz z Przełożoną Pielęgniarek, 
pielęgniarkami i położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
dla Koleżanki Grażyny Łabor 
składają pielęgniarki Oddziału Rehabilitacyjnego

WSS Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju

Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich… 

Słowa pocieszenia i otuchy
z powodu śmierci

Syna 
Koleżance Annie Kwiatkowskiej 

składają członkowie 
i Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP

w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w KatowicachWyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy 
Położnej Iwonie Pilszczek 

składają koleżanki z Oddziału Endokrynologii 
Ginekologicznej SPCSK SUM w Katowicach

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

Wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
Pani Bożenie Wątrobie

składają Pielęgniarki Oddziału Chirurgii Ogólnej
wraz z Pielęgniarką Naczelną 

i Pełnomocnym Przedstawicielem ORPiP,
WSS Nr 1 w Tychach Mimo, ˝e odchodzà, w sercach naszych

pozostajà na zawsze… 
Łącząc się w głębokim żalu i smutku 

z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Dorocie Suszczewicz 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z zastępcą, 

Dyrekcja i Pełnomocnik ORPiP, Pielęgniarka
Oddziałowa, pielęgniarki i współpracownicy 

Oddziału Psychiatrii SPZOZ WSZS Nr 14 w Bytomiu

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

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Mirosławie Onuszkiewicz

najszczersze wyrazy współczucia 
składa cały zespół Oddziału Pneumonologii SP CSK

im. K. Gibińskiego w Katowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Męża
Koleżance Magdalenie Graniecznej 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają Dyrekcja, 

Pełnomocny Przedstawiciel Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych i koleżanki z SPZLA 

w Katowicach oraz pielęgniarki i położne
Przychodni Nr 3 w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Męża
Naszej Koleżanki Haliny Zięby 

składają pielęgniarki ze Szpitala Chorób Płuc
w Orzeszu oraz pielęgniarki 

nieistniejącego już oddziału IV

Wyrazy szczerego, 
głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Syna 
Pielęgniarce Annie Kwiatkowskiej 

składają Pielęgniarka Naczelna 
oraz pielęgniarki i położne 

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

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

Wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci 

Ukochanego Syna
Pielęgniarce Annie Kwiatkowskiej 

składają koleżanki i koledzy

z Oddziału Chorób Wewnętrznych 

w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach

Łączymy się w smutku i żalu 
z Naszą Koleżanką 

Małgorzatą Lalewicz-Metlerską
z powodu śmierci 

Mamy
Wyrazy szczerego współczucia

składają pielęgniarki SPSK Nr 5 w Katowicach

Wiemy, ˝e nic nie ukoi Twego bólu i ˝alu,
jesteÊmy z Tobà…

Koleżance Mirosławie Dudzie
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy 

składają koleżanki z Bloku i Oddziału Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej w Katowicach

Koleżance Katarzynie Anioł
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składa cały personel Izby Przyjęć Ogólnej 

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

Łączymy się w smutku i żalu
z Koleżanką Beatą Pokorską

z powodu śmierci
Ojca

Wyrazy współczucia 
składają Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki i położne 

WSP S.A w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego współczucia 

dla Pani Bożeny Gawlik 
z powodu śmierci 

Męża 
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z zastępcą, 

pielęgniarki i współpracownicy, Dyrekcja 
i Pełnomocnik ORPiP, SP ZOZ WSzS Nr 4 w Bytomiu 

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Naszej Koleżanki Darii Dorożały 
składają koleżanki z Kliniki Chorób Wewnętrznych 

i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M Katowice

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Naszej Koleżanki Pauliny Gęca 
składają koleżanki z Kliniki Chorób Wewnętrznych

i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M Katowice

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Krystynie Nieradzik
najszczersze wyrazy współczucia 

składają Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek 
wraz z wszystkimi pielęgniarkami 

Szpitala św. Józefa w Mikołowie

Naszej Koleżance 
Iwonie Jakubowskiej 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty 
składa Pielęgniarka Oddziałowa

z zespołem SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

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

Naszej Drogiej Koleżance 
członkowi Zarządu Regionu Śląskiego

OZZPiP 
Justynie Smorąg 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Taty 
składa Przewodnicząca 

oraz członkowie zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance Elżbiecie Wrotny

składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki 
i położne Szpitala Powiatowego w Mikołowie

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Taty 
Koleżance Urszuli Stachowicz 

składają Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarka
Oddziałowa oraz koleżanki Bloku Operacyjnego 

Szpitala Specjalistycznego im. Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej

Łączymy się z Tobą bólu i smutku,
w tych trudnych chwilach,
sercem jesteśmy z Tobą.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Bogumile Liszka

składają pielęgniarki Oddziału Kardiologicznego,
Pielęgniarka Oddziałowa i Naczelna Pielęgniarka
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1

w Tychach

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca 
Pani Barbarze Figurze

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału
Kardiologii

składają Pielęgniarka Przełożona, Pielęgniarki
Epidemiologiczne, Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP

w Katowicach oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Ludzie, których kochamy zostajà na zawsze,
bo zostawili Êlady w naszych sercach…

Wyrazy serdecznego współczucia 
i wsparcia

z powodu śmierci 

Taty
Koleżance Marlenie Grzesiuk

składają Pielęgniarka Oddziałowa,
Pełnomocnik, pielęgniarki i współpracownicy

Przyklinicznej Poradni Okulistycznej
SP Szpitala Klinicznego Nr 5 w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
Koleżanki Sitek Barbary 

składają pielęgniarki z Izby Przyjęć 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 

w Jastrzębiu Zdroju

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Naszej Koleżanki 

Brygidy Chwałek-Behrendt 
składają koleżanki z Kliniki Chorób Wewnętrznych

i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M Katowice

Pani Małgorzacie Habeli 
wyrazy serdecznego żalu i głębokiego

współczucia
z powodu śmierci 

Taty 
składa Pielęgniarka Naczelna Szpitala

Specjalistycznego im. Starkiewicza w Dąbrowie
Górniczej

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

Wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Taty 
Koleżance Elżbiecie Tkacz 

składają pielęgniarki Oddziału Chirurgii Przewodu
Pokarmowego SP CSK im. K. Gibińskiego 

w Katowicach

Pielęgniarce Pani Barbarze Lamenta
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca
składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ 

w Świętochłowicach wraz z Przełożoną Pielęgniarek 
i pracownikami Zespołu Opieki Zdrowotnej



Konkursy
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
przełożonej pielęgniarek, naczelnych pielęgniarek/pielęgniarzy i pielęgniaek oddziałowych

Konkursy Kwiecień-Maj 2011
Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju 
Przełożona Pielęgniarek: Irena Pudełko

ZOZ Wodzisław Śląski 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii: Beata Brzezinka
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: Karina Bonk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: Barbara Tkocz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej: Danuta Hajska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Urszula Kupka

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VI Rehabilitacyjnego: Sylwia Szefer
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VI Chirurgii Ręki: Dorota Rabsztyn

Centrum Pediatrii w Sosnowcu 
Naczelna Pielęgniarka: Mariola Paliga
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii dla Dzieci: Alicja Kowalczyk

Szpital Kliniczny Nr 3 w Zabrzu
Przełożona Pielęgniarek: Sylwia Kryjak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologii: Mariola Tańcula

Szpital Kliniczny Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu im. St. Szyszko
Naczelny Pielęgniarz: Jarosław Panek

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu: Alina Diduch

SP Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie 
Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa: Dorota Augustyn

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Katarzyna Wojna
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodków Bloku 3: Marta Dyduch

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dermatologii: Izabela Rejek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii: Urszula Burek

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Szpital Kliniczny Nr 6 w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka: Sabina Losa 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii i Urologii: Katarzyna Kozłowska
Pielęgniarka Oddziałowa Poradni Specjalistycznych: Agata Zapała-Adamczyk
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: Joanna Klimek

SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 
Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Joanna Skupińska
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć: Zofia Sobczyk

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



Dyżury
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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:
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.

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:

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




