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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W numerze wrzeÊniowym przedstawiamy cz´Êç I informacji o kursach 

dokszta∏cajàcych i specjalistycznych oraz kwalifikacjach, jakie po ukoƒczonych
kursach uzyskujà piel´gniarki/piel´gniarze i po∏o˝ne.

Polecamy tekst o Matce Ewie von Tiele-Winkler, niezwyk∏ej piel´gniarce, 
opiekunce, fundatorce i za∏o˝ycielce domów pomocy dla ludzi ubogich, dzieci 
osieroconych, bezdomnych i upoÊledzonych oraz diakonatu w Miechowicach, 
obecnej dzielnicy Bytomia.

Podejmujemy ponownie temat techniki karmienia piersià. Czytajàc opisywa-
ne techniki – na pozór oczywiste – warto mieç na uwadze znane s∏owa 
C. Baumann „Kobiety cywilizowane utraci∏y tak wiele ze swej wiedzy instynktow-
nej, ˝e zachodzi koniecznoÊç dodania wiedzy Êwiadomej, by odzyska∏y w∏aÊciwy
kontakt ze sferà instynktu”.

Prezentujemy cz´Êç I problemów specyficznych dla okresu starzenia si´. Opis
problemów akcentuje nieuniknione starzenie si´ biologiczne organizmu ludzkie-
go. W artykule opisane sà stany wieloprzyczynowe, przewlek∏e, trudne do leczenia
oraz g∏ówne cele i dzia∏ania opiekuƒcze piel´gniarki.

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Co powiedzia∏ je˝

By nie popaÊç w tarapaty,
trzeba s∏uchaç mamy, taty.
Nawet babci czasem te˝.
Tak powiedzia∏ màdry je˝.
Myszka g∏ówkà pokiwa∏a,
w notesiku zapisa∏a.
Od tej pory ma∏a Psota
nie podchodzi ju˝ do kota.

Z Tomiku wierszy Bronis∏awy Sybigi „Dwie myszy”

Na ok∏adce: Pocztówka z wakacji
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XX-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych

▼

Tak swojà ksià˝k´, pt.: „Idea samorzàdnoÊci. Wspomnienia, rozmowy, fakty” rozpocz´∏a wspania∏a autorka, pierwsza Prezes NRPiP

w Warszawie: Urszula Krzy˝anowska-¸agowska. Tak te˝, mo˝na by i dziÊ podsumowaç nasze dwudziestolecie.

Mariola Bartusek ● Przewodniczàca 

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

Kieruj swoim życiem…
• JeÊli jesteÊ piel´gniarkà lub po∏o˝nà niezadowolonà z tego, co si´ dzieje w twojej pracy, 
• JeÊli czujesz si´ niedowartoÊciowana, niedoceniona i z tego powodu masz zani˝one poczucie wartoÊci, 
• JeÊli w dodatku za to wszystko winisz innych,
• JeÊli w dodatku tymi innymi sà Twoje kole˝anki i koledzy z pracy,
• JeÊli w dodatku myÊlisz, ˝e niepotrzebnie musisz codziennie p∏aciç 1% ze swojej pensji na rzecz samorzàdu,
• JeÊli uwa˝asz, ˝e samorzàd nic nie zrobi∏ dla piel´gniarek i po∏o˝nych i na dodatek dalej nic nie robi,
• A Ty wiesz, co nale˝y zrobiç i marzysz o tym…
To wiedz, ˝e ka˝dy ma marzenia, ale tylko nieliczni majà odwag´, by je realizowaç.

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!!

W ostatnich miesiàcach wiele mówi∏o si´ o samorzàdzie, a to za sprawà Jubileuszu XX-lecia samorzàdu zawodowego. Czasem
myÊl´: czy nie za cz´sto o tym wspominamy? Czy temat nie b´dzie przeterminowany? 
Ale te˝, kiedy rozmawiam z kole˝ankami, które tworzy∏y samorzàd, myÊl´, ˝e nie. Ma∏o tego, chcia∏oby si´ powiedzieç: szkoda,
˝e tego nie widzieliÊmy!!! Nie czuliÊmy pot´gi wspólnoty!!! Jak nic min´∏o 20 lat ci´˝kiej pracy nad kszta∏towaniem i budowa-
niem struktur i horyzontów, które stanowi∏y podwaliny tak silnej konstrukcji, jakà jest samorzàd. Wielu spoÊród inicjatorów ju˝
odesz∏o, ale pami´ç o nich pozostanie…
12 wrzeÊnia 2011 w Warszawie mia∏a miejsce podsumowujàca w Polsce uroczystoÊç. Zaproszeni przez Naczelnà Rad´ Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych goÊcie oraz przedstawiciele samorzàdu z ca∏ej Polski, podsumowali czas ostatnich lat pracy. WÊród honoro-
wych goÊci znaleêli si´ m.in.: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Dyrektor Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych przy MZ: Be-
ata Cholewka, wicedyrektor Jolanta Skolimowska, Przewodniczàca Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego Dorota Kilaƒska.



XX-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych

4 Nasze Sprawy ● W r z e s i e ń 2 0 11

▼

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych równie˝ otrzyma∏a Medal XX-lecia samorzàdu za-
wodowego. To dla nas szczególnie wa˝ne, ˝e w∏o˝ony trud w powstanie i tworzenie samo-

rzàdu zosta∏ uznany. To dla nas zaszczyt, ale na tym nie poprzestaniemy. Przeciwnie,
to zach´ca nas do dalszej konstruktywnej pracy na rzecz Kole˝anek i Kolegów. 
Nast´pne lata wype∏nione b´dà mistycznà pracà w oprawie przekszta∏conych za-
k∏adów, wype∏nione zmianami, ale i wymagajàcymi wiedzy Êwie˝ej, nowej i trwa-
∏ej. My nie musimy si´ tego obawiaç, mo˝emy stawiç czo∏a zmianom. Samorzàd
w Polsce jest silny, skupia wokó∏ siebie prawie 300 tysi´cy piel´gniarek i po∏o˝nych,

to prawie tyle, ilu mieszkaƒców ma miasto Katowice (306 826), Bia∏ystok
(295198), Gdynia (247324), albo te˝ ile liczy liczba samych kobiet w ¸odzi czy

w Krakowie. 

W naszym natomiast regionie liczba ponad 30 tysi´cy piel´gniarek i po∏o˝nych porównana mo-
˝e byç z miastem Augustów woj. Podlaskie, Bochnià woj. Ma-
∏opolskie, Cieszynem woj. Âlàskie, a tak˝e bli˝szym nam Cze-
chowicom-Dziedzicom, Czeladzi… tylko nieco wi´cej miesz-
kaƒców ma miasto Knurów czy Miko∏ów. Czy to nie jest
ogromna liczba Polaków? Màdrych, silnych i odpowiedzial-
nych? 

Dlatego na kolejne miesiàce i dni, ˝ycz´ wszystkim Paƒstwu
wszelkiej pomyÊlnoÊci, odwagi w podejmowaniu decyzji, si∏y
i wytrwa∏oÊci, niech one Was ∏àczà, budujà oraz systematyzu-
jà wiedz´ i prac´ merytorycznà. Wszystkiego dobrego!!!

Mi∏ym akcentem by∏o wr´czenie Medali osobom wyró˝niajàcym si´ przez 20 lat w pracy w samorzàdzie. WÊród odznaczonych
by∏y trzy osoby z OIPiP Katowic: Maria Grabowska, Hanna Paszko i Henryk Wójs. Gratulujemy!!! Wiemy, ˝e dla samorzà-
du zas∏ugi przynios∏o wiele osób i nie sposób uhonorowaç wszystkich, ale te˝ im wszystkim z serca dzi´kujemy!!!
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20 lat minęło, jak jeden dzień...

Naczelna Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych ● Warszawa, 12 wrzeÊnia 2011 r.

12wrzeÊnia br. w Warszawie, Naczelna

Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych (NI-

PiP) podsumowa∏a 20 lat swojej dzia∏alno-

Êci. Zaprezentowano nie tylko sukcesy mi-

nionych lat, ale dyskutowano tak˝e o wy-

zwaniach, jakie stojà przed organizacjà w dy-

namicznie rozwijajàcym si´ sektorze us∏ug

piel´gniarskich. 

Spotkanie przebieg∏o pod has∏em „Piel´-

gniarstwo w XXI wieku – nowoczesne, sa-

morzàdne, odpowiedzialne”. Te trzy cechy

zosta∏y uznane za kluczowe dla organizacji

i jego funkcjonowania na dynamicznie zmie-

niajàcym si´ rynku us∏ug zdrowotnych. Dla-

tego tak du˝y nacisk k∏adziemy na kluczowe

obszary dzia∏alnoÊci samorzàdu zawodowe-

go – profesjonalizm – odpowiedzialnoÊç –

zaufanie spo∏eczne”.

Podczas spotkania z mediami w ka˝dej

z kategorii zaprezentowano kluczowe zadania

realizowane przez Naczelnà Izb´ Piel´gniarek

i Po∏o˝nych. „Jako organizacja skupiajàca

oko∏o 300 tysi´cy piel´gniarek i po∏o˝nych

wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nasze-

go Êrodowiska zawodowego, ale tak˝e chce-

my reprezentowaç interesy pacjentów, aby jak

najlepiej odpowiadaç na potrzeby zdrowotne

spo∏eczeƒstwa” – mówi El˝bieta Buczkowska

Prezes NRPiP. PodkreÊlono, i˝ samorzàdnoÊç

organizacji wyra˝a si´ w: sprawowaniu pieczy

i nadzoru nad nale˝ytym wykonywaniem za-

wodów oraz stwierdzaniu prawa wykonywa-

nia zawodu osobom, które legitymujà si´ od-

powiednimi kwalifikacjami i dajà gwarancj´

rzetelnego wykonywania zadaƒ zawodowych,

okreÊlaniem kierunków rozwoju zawodowe-

go, wypowiadaniem si´ w sprawach zdrowia

spo∏eczeƒstwa oraz polityki zdrowotnej paƒ-

stwa. Uczestniczàc w opiniowaniu aktów

prawnych dotyczàcych ochrony zdrowia sa-

morzàd podejmowa∏ wiele inicjatyw i uwag

legislacyjnych. 

„Dynamiczne zmiany demograficzne,

kulturowe, odkrywanie nowych chorób, no-

we zadania i zakresy obowiàzków determi-

nujà zmiany w zawodzie piel´gniarki/po∏o˝-

nej. Za kluczowy obszar rozwoju zawodo-

wego uznajemy edukacj´, przede wszystkim

podyplomowà oraz dobrà praktyk´ zawodo-

wà. Edukacja to nowoczesny system przygo-

towania do zawodów, który obecnie jest na

poziomie studiów wy˝szych oraz zreformo-

wany system kszta∏cenia podyplomowego –

mamy 26 specjalizacji (22 w piel´gniarstwie

oraz 4 w po∏o˝nictwie)” – mówi El˝bieta

Garwacka-Czachor Wiceprezes NRPiP 

Reforma polskiego systemu ochrony

zdrowia wp∏yn´∏a na przemiany równie˝

w piel´gniarstwie. 

„Profesjonalna praktyka zawodowa oraz

samodzielnoÊç w wykonywaniu zadaƒ zawo-

dowych wià˝à si´ z poszerzaniem zakresu

kompetencji, zarzàdzaniu praktykà piel´-

gniarskà przez same piel´gniarki/po∏o˝ne,

standaryzacjà praktyki zawodowej, zawiera-

niem umów bezpoÊrednio z Narodowym

Funduszem Zdrowia na Êwiadczenia piel´-

gniarskie i po∏o˝nicze” – mówi El˝bieta

Buczkowska Prezes NRPiP. 

Za nowoczesne podejÊcie do zawodu

uznano kwesti´ samodzielnoÊci i zwiàzanej

z tym zwi´kszonej odpowiedzialnoÊci zawo-

dowej piel´gniarek i po∏o˝nych. Samorzàd po-

siada wewn´trzny system odpowiedzialnoÊci

zawodowej - rzecznika odpowiedzialnoÊci za-

wodowej oraz sàd piel´gniarek i po∏o˝nych.

Prowadzony jest rejestr ukaranych. Te struktu-

ry m.in. wp∏ywajà na zwi´kszenie bezpieczeƒ-

stwa pacjentów oraz kszta∏tujà zachowania

i postawy etyczne piel´gniarek i po∏o˝nych. 
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4 czerwca

7 czerwca

8 czerwca
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12 czerwca
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14 czerwca
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16 czerwca
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20-21 czerwca

21 czerwca

22 czerwca

27 czerwca

27-28 czerwca

W Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja „Poprawa
komunikacji w jednostkach ochrony zdrowia” organizowana przez firmę Bredox.
W Katowicach odbyła się konferencja „Akademia Szczepionkowa” organizowana przez NIPiP oraz firmę
Glaxo. Udział w konferencji wzięła Jadwiga Zasuń, członek ORPiP w Katowicach.
Odbyła się konferencja pt: „Konsekwencje medyczne, ekonomiczne i prawne outsorcingu medycznych
usług diagnostycznych” organizowana przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych oraz Śląską Izbę
Lekarską. Udział w konferencji wzięła Małgorzata Lipińska, członek Komisji Etyki.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyły się VII Raciborskie Dni Promocji Zdrowia organizowane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu oraz Urząd Miasta Racibórz. Udział wzięła Przewod-
nicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek organizowane przez Samodzielny Pu-
bliczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Udział w spotkaniu wzięła Przewod-
nicząca ORPiP Mariola Bartusek.
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów położnym spe-
cjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka.
Odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna i XII Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej organi-
zowane przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz III Katedrę i Oddział Kliniczny Kardiologii
SUM. Udział w konferencji wzięła Krystyna Cieślik członek ORPiP w Katowicach.
Odbyły się uroczyste obchody XX-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Udział wzię-
ła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyła się V Konferencja naukowo-szkoleniowa „Cukrzyca - choroba nie tylko XX wieku” organizowana
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe w Siemianowicach Śląskich. Udział wzięła Jadwi-
ga Zasuń członek ORPiP w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. norm zatrudnienia w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek.
W Katowicach odbyła się III regionalna konferencja „Zakażenia szpitalne - działajmy razem” organizowana
przez Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Udział w konferencji wzięła Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek.
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbył się festyn rodzinny.
W Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach odbyło się XIII Spotkanie Kadry Za-
rządzającej w Pielęgniarstwie.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej organizowane przez
pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Udział w spotkaniu wzięła Ma-
riola Paliga członek ORPiP w Katowicach.
W Ogrodach Arcybiskupa przy Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbył się festyn rodzinny
współorganizowany przez OIPiP.
W Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia
Położnej zorganizowana przez pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. W spotkaniu udział
wzięły Pani Hanna Paszko i Pani Zofia Kamińska, członkowie Komisji Etyki.
W Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja „Poprawa
komunikacji w jednostkach ochrony zdrowia” organizowana przez firmę Bredox.
W Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych odbyła się Debata pt. „Opieka zdro-
wotna na rozdrożu – dyskusja nad nowym pakietem ustaw zdrowotnych”.
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów specjalistom
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym
członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzy-
mały Pani Czesława Brylak-Kozdraś oraz Pani Jolanta Chudzik.
W Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja „Poprawa
komunikacji w jednostkach ochrony zdrowia” organizowana przez firmę Bredox.

Kalendarium 20.05.2011 r. – 19.08.2011 r.
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Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Kalendarium planowanych wydarzeń na wrzesień 2011 r.

28 czerwca

28 czerwca
28 czerwca
29 czerwca
20 czerwca
– 1 lipca

5 lipca

7 lipca

12 lipca
12-13 lipca

15 lipca

22 lipca

26 lipca

27 lipca

29 lipca

9 sierpnia

12 sierpnia

17 i 26 sierpnia
17 sierpnia

6-7 września

6 września
7 września
7 września
8-9 września

9 września

12-15 września

13 września

20 września

22 września

27 września

Odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu XX-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Opolu. Udział w uroczystości wziął Sekretarz ORPiP w Katowicach Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
W Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja „Poprawa
komunikacji w jednostkach ochrony zdrowia” organizowana przez firmę Bredox.
W Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja „Poprawa
komunikacji w jednostkach ochrony zdrowia” organizowana przez firmę Bredox.
Odbyło się posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ka-
towicach. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP w Katowicach.
W Miejskich Zakładach Opieki Zdrowotnej w Żorach odbyła się konferencja wyjazdowa poświęcona odpo-
wiedzialności i etyce zawodowej w pracy pielęgniarek i położnych oraz ustawie o działalności leczniczej.
W SP Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie odbyła się konferencja wyjazdowa poświęcona odpowie-
dzialności i etyce zawodowej w pracy pielęgniarek i położnych oraz ustawie o działalności leczniczej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Kosztów NIPiP w Warszawie. Udział w spotkaniu wzięła Skarbnik ORPiP
w Katowicach Anna Grelowska.
Odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
W WSS Nr 1 w Tychach odbyła się konferencja wyjazdowa poświęcona odpowiedzialności i etyce zawo-
dowej w pracy pielęgniarek i położnych oraz ustawie o działalności leczniczej.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
W ZOZ w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja wyjazdowa poświęcona odpowiedzialności i etyce
zawodowej w pracy pielęgniarek i położnych oraz ustawie o działalności leczniczej.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP, 6 września o godz. 1000,
7 września o godz. 1000.
Spotkanie Zespołu ds. DPS. Siedziba OIPiP, godz. 1200.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP, godz. 1300.
Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Położnych „Fakty i mity w opiece nad noworodkiem”.
Konferencja „Odpowiedzialność zawodowa a etyka pielęgniarska w pracy pielęgniarek i położnych” w Mi-
kołowie, godz. 1000 .
Uroczyste obchody XX-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie organizowa-
ne przez NRPIP, połączone z Posiedzeniem NRPiP.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godz. 1500.
Konferencja „Odpowiedzialność zawodowa a etyka pielęgniarska w pracy pielęgniarek i położnych” Szpi-
tal Specjalistyczny Nr 1 Bytom.
Wojewódzka Konferencja Naukowa „Niwelowanie Różnic - zwiększenie równości w dostępie do opieki me-
dycznej” organizowana przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach,
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego w Mikołowie.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godz. 1500.

Przeczyt@j w internecie
• Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapytań związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej, więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-07-21 14:11:05

• Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie, więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-07-19 15:08:53

• Stop Zakażeniom Szpitalnym, więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-07-19 10:25:05
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach

w dniu 1 czerwca 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 prawie wy-
konywania zawodu pielęgniarki,

• wymiany zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

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

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

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

• wymiany zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu położnej,

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

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

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

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

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

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

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• przyznania pożyczek dla odpłatnie stu-
diujących położnych,

• umorzenia części niespłaconej po-
życzki pieniężnej w wyniku śmierci po-
życzkobiorcy,

• spłaty zaległych składek członkow-
skich,

• wytypowania kandydatur do nagrody
„Marka – Śląskie”.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach
w dniu 15 czerwca 2011 roku

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

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

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

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

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

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• zorganizowania I Regionalnej Konfe-

rencji pt.: „Pielęgniarka i położna
w bloku operacyjnym”.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 29 czerwca 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 19 kwietnia
2011 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 11
maja 2011 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 1
czerwca 2011 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 15
czerwca 2011 roku,

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

• wymiany zaświadczeń o prawie wyko-
nywania 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,

• 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,

• wpisu do rejestru indywidualnych spe-
cjalistycznych praktyk pielęgniarek
i położnych,

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

• powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa
psychiatrycznego,

• refundacji kosztów kształcenia,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-

go”,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• udzielenia pomocy finansowej z fundu-

szu samopomocowego,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie

przez Zespół ds. położnych Woje-
wódzkiej Konferencji Naukowo-Szko-
leniowej nt.: „Fakty i mity w opiece nad
noworodkiem”,

• zmiany zasad przekazywania danych
osobowych z rejestru pielęgniarek i re-
jestru położnych do Centralnego Reje-
stru Pielęgniarek i Położnych,

• zatwierdzenia liczby delegatów VI ka-
dencji na Okręgowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, 

• zatwierdzenia wyników wyborów dele-
gatów VI kadencji na Okręgowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 27 lipca 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 29 czerw-
ca 2011 roku,

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

• stwierdzenia ograniczonego prawa wy-
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konywania zawodu pielęgniarza, wpisu
do rejestru pielęgniarek i na listę człon-
ków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach oraz skierowa-
nia do odbycia stażu podyplomowego,

• wymiany zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

• wymiany zaświadczeń o ograniczonym
prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki,

• 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,

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

• wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą indywidu-
alnych praktyk pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze podmio-
tów wykonujących działalność leczni-
czą indywidualnej praktyki pielęgniarki,

• wykreślenia wpisu w rejestrze podmio-
tów wykonujących działalność leczni-
czą indywidualnej praktyki położnej,

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą in-
dywidualnej praktyki pielęgniarki,

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą in-
dywidualnej praktyki położnej,

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą
grupowych praktyk pielęgniarek,

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

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

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

szu charytatywnego,
• udzielenia Pani Joannie Jeńczak po-

mocy finansowej z funduszu charyta-
tywnego,

• udzielenia pomocy finansowej z fundu-
szu samopomocowego.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Katowicach
w dniu 17 sierpnia 2011 roku

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach

• wydania duplikatu zaświadczenia
o 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,

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu położ-
nej,

• wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą indywidu-
alnej praktyki pielęgniarki,

• wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą indywidu-
alnej praktyki,

• zmiany danych we wpisie w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność
leczniczą indywidualnej praktyki pielę-
gniarki,

• wykreślenia wpisu z rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczni-
czą indywidualnej praktyki pielęgniarki, 

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze,

• wytypowania przedstawiciela Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach do Rady Społecznej,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu, 

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• zorganizowania III Konferencji Ogólno-

polskiej pt.: „Pielęgniarka w kardiolo-
gii”.

• zorganizowania I Regionalnej Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: „Nie
bójmy się chorych psychicznie”.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach „Oddaj krew”, które będą miały miejsce podczas organizowanych przez Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach konferencji.
Zapraszamy w dniu 7 października 2011 roku na ul. Grażyńskiego 49a, w okolice Domu Lekarza. W ramach IV Konferencji nauko-
wo-szkoleniowej nt. Rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w programie „Szpital bez bólu” w aspekcie monitorowania 
bólu i bezpieczeństwa, autobus do pobierania krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach będzie
do Państwa dyspozycji w godzinach od 1100 do 1400.
W dniu 21 listopada zapraszamy pod Hotel „Qubus” w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13, gdzie podczas III Konferencji 
„Pielęgniarka w kardiologii” autobus do pobierania krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach bę-
dzie ponownie do Państwa dyspozycji w godzinach od 1100 do 1400.
Żywię nadzieję, że dar krwi będzie naszym najcenniejszym darem życia dla drugiego człowieka.

Mariola Bartusek
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
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Wmyśl postanowień art. 44 ust. 1
ustawy z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.) -
zwanej dalej ustawa o PRM, zespół ratow-
nictwa medycznego transportuje osobę
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
do najbliższego, pod względem czasu do-
tarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego
lub do szpitala wskazanego przez dyspozy-
tora medycznego lub lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego.
Natomiast art. 45 ust. 1 ustawy o PRM sta-

nowi, iż w przypadku, gdy u osoby w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie
stwierdzony stan, który zgodnie ze stan-
dardami postępowania, o których mowa
w art. 43, wymaga transportu z miejsca
zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w któ-
rym znajduje się centrum urazowe albo do
jednostki organizacyjnej szpitala wyspecja-
lizowanej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa
medycznego, lub gdy tak zadecyduje le-
karz systemu obecny na miejscu zdarze-
nia, osobę taką transportuje się bezpo-

średnio do wskazanego szpitala, w którym
znajduje się centrum urazowe albo wska-
zanej jednostki organizacyjnej szpitala wy-
specjalizowanej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla
ratownictwa medycznego. W przypadku
transportu poza rejon operacyjny transport
koordynuje lekarz koordynator ratownictwa
medycznego.
Z podanych ww. zapisów wynika, iż osoba
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
powinna być przetransportowana do naj-
bliższego szpitalnego oddziału ratunkowe-

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011 r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego lub udaru

krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się jednostka
organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa

medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego 
poza rejon operacyjny dysponenta jednostki.

Napodstawie zapisów Ustawy z dnia
5 grudnia 2008 roku o zapobiega-

niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz.U. 234, poz.1570), dążeniu
do osiągnięcia jak najlepszego funkcjonowa-
nia systemu zapobiegania zakażeniom szpi-
talnym, a poprawnością realizacji w zakła-
dach opieki zdrowotnej zapisów prawnych in-
formuję, iż:
Art. 11. 1. w/w ustawy nakłada na kierowni-
ków zakładów opieki zdrowotnej oraz inne
osoby udzielające świadczeń zdrowotnych
obowiązek podejmowania działań zapobie-
gających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych. Działania o których mowa
w ust. 1, obejmują w szczególności ocenę
ryzyka wystąpienia zakażenia związanego
z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.
W art. 14. 1. Ustawa stanowi, iż kierownicy
szpitali lub zespołów zakładów opieki zdro-
wotnej, w skład których wchodzi szpital, są
obowiązani do wdrożenia i zapewnienia
funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych, obejmu-
jącego między innymi ocenę ryzyka i moni-
torowanie występowania zakażeń szpital-
nych i czynników alarmowych. 
Wprowadzenie do dokumentacji oceny ry-
zyka zakażenia przy przyjęciu pacjenta do

szpitala jest wymogiem potwierdzonym na-
stępującymi aktami prawnymi:
- ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5
grudnia 2008 r. (Dz.U. 234, poz.1570).
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27
maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumen-
towania realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
oraz warunków i okresu przechowywania
tej dokumentacji.
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27
maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu
i częstotliwości prowadzenia kontroli we-
wnętrznej w obszarze realizacji działań za-
pobiegających szerzeniu się zakażeń i cho-
rób zakaźnych.
Ocena ryzyka jest działaniem, które
w obecnym stanie prawnym powinna mieć
charakter kompleksowy i wynikać z istnieją-
cych w poszczególnych placówkach rze-
czywistych zagrożeń. 
Już w momencie przyjmowania pacjenta do
szpitala zalecana jest wstępna ocena ryzyka
związanego z indywidualnymi cechami pa-
cjenta, jego stanem ogólnym, okolicznościa-
mi wystąpienia choroby oraz towarzyszącymi
problemami zdrowotnymi. Jest to poszerze-
nie badania przedmiotowego i podmiotowe-

go pacjenta w izbie przyjęć lub oddziale, ma-
jące na celu oszacowanie zagrożeń związa-
nych z planowanym zakresem działań w trak-
cie hospitalizacji. W pierwszym etapie oceny
ryzyka, konieczna jest kompleksowa ocena
stanu zdrowia pacjenta oraz identyfikacja
czynników zwiększających zagrożenie wy-
stąpienia zakażenia szpitalnego. Ustalenie
tych czynników oraz poinformowanie o stop-
niu ryzyka personel medyczny jest ważnym
elementem zarządzania ryzykiem. 
Obecny stan prawny nie wskazuje osoby,
która jest odpowiedzialna za przeprowadza-
nie oceny ryzyka i wpis do dokumentacji.
W mojej opinii czynności te, powinny być
wykonywane przez lekarza izby przyjęć lub
lekarza prowadzącego pacjenta. Członko-
wie Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpital-
nych mają obowiązek w ramach kontroli we-
wnętrznej dokonać analizy prawidłowości
i skuteczności prowadzonej przez personel
oceny ryzyka występowania zakażeń zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych wprowadzonej jako obowiązkowy ele-
ment dokumentacji pacjenta. 

Mirosława Malara
Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego 

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
w sprawie przeprowadzania oceny ryzyka występowania zakażeń związanych 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala
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go lub szpitala, który jest wskazany przez
dyspozytora medycznego lub lekarza koor-
dynatora ratownictwa medycznego w opar-
ciu o posiadane informacje dotyczące po-
tencjału medycznego jednostki szpitalnej
(które są ujęte w Wojewódzkim Planie
Działania Systemu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego, tworzonego na pod-
stawie art. 21 ustawy o PRM), czyli możli-
wości niezbędnej diagnostyki i procesu
leczniczo-terapeutycznego konkretnego
pacjenta z problemem zdrowotnym.
Decyzje o transporcie do szpitala innego
niż najbliższy względem czasu dotarcia,
czyli transportu z miejsca zdarzenia bezpo-
średnio do szpitala, w którym znajduje się
centrum urazowe albo jednostka organiza-
cyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych nie-
zbędnych dla ratownictwa medycznego
(wskazanego przez dyspozytora medycz-
nego lub lekarza koordynatora ratownictwa
medycznego) może być podjęta tylko
przez lekarza systemu (o którym mowa
w art. 3 pkt. 3 ustawy o PRM) obecnego
na miejscu zdarzenia. W tym przypadku
ustawodawca określił role lekarza koordy-
natora ratownictwa medycznego jako koor-
dynującą w przypadku transportu poza re-
jon operacyjny.
Mając na względzie jak najszybsze prawi-
dłowe zabezpieczenie medyczne osób
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
a w szczególności:
a) dotarcie pacjentów z symptomatologią

ostrego zespołu wieńcowego do jedno-
stek organizacyjnych szpitala zapewnia-
jących kardiologię interwencyjną;

b) dotarcie pacjentów z symptomatologią
udaru niedokrwiennego lub udaru krwo-
tocznego do jednostek organizacyjnych
szpitala zapewniających leczenie uda-
rów;

c) dotarcie pacjentów urazowych, o któ-
rych mowa w art. 3 pkt. 12 ustawy
o PRM, do centrum urazowego (art. 3
pkt. 11 ustawy o PRM);

Należy również mieć na uwadze inne czyn-
niki współtowarzyszące opiniowanej kwestii.
1. Do chwili obecnej nie zostały opubliko-

wane standardy postępowania o któ-
rych mowa w art. 43 ustawy o PRM -
stąd nie można się do nich odwołać.
Faktem jest, iż standardy, o których mo-
wa w art. 43 ustawy o PRM, powinny
wynikać wprost z aktualnej wiedzy me-
dycznej.

Wiedza ta jest zaś przekazywana w ramach
przedmiotów nauczania w procesie kształ-
cenia zarówno pielęgniarek systemu, ra-
towników medycznych, jak i lekarzy syste-
mu. Osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych po-
winni znać algorytm postępowania wobec
osób będących w stanie nagłego zagroże-
nia zdrowotnego w poszczególnych symp-
tomatologiach chorób. Jednak wiedza me-
dyczna ulega systematycznym zmianom
i modyfikacjom w miarę postępów w roz-
woju medycyny i regulowanie tego obszaru
w formie aktu prawnego wymaga częstych
aktualizacji. Pomimo, iż wiedza medyczna
jest egzekwowana w procesie kształcenia
oraz w procesie dalszego doskonalenia za-
wodowego członków zespołu ratownictwa
medycznego, to brak jest aktu
prawnego wprowadzającego standardy
medyczne postępowania, a przez to sank-
cjonującego ich stosowanie.
2. Brak uregulowań prawnych dotyczą-

cych zlecania leków drogą radiową i te-
lefoniczną z poza listy zawartej w:

a) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju
i zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabili-
tacyjnych udzielanych przez pielęgniar-
kę albo położną samodzielnie bez zlece-
nia lekarskiego (Dz.U. Nr 210, poz.
1540) – w odniesieniu do pielęgniarek
systemu;

b) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu medycznych czynności
ratunkowych, które mogą być podejmo-
wane przez ratownika medycznego
(Dz.U. z 2007 r. Nr 4 poz. 33, z pózn.
zm.) – w odniesieniu do ratowników me-
dycznych.

Z zapisów przytoczonych rozporządzeń
wynika brak możliwości podawania leków
nie umieszczonych ww. listach.
3. Brak uregulowań prawnych dotyczą-

cych konsultacji medycznych wykony-
wanych drogą radiową i telefoniczną.

4. Brak uregulowań prawnych dotyczą-
cych teletransmisji zapisu elektrokardio-
graficznego i jego zdalnej interpretacji –
stąd należy traktować jej role jako po-
mocniczą w diagnozowaniu objawów
pacjenta (pomimo prób uregulowań
w tym zakresie w wojewódzkich planach
działania systemu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego).

5. Cytowane zapisy ustawy nie precyzują,

czy decyzja podjęta przez lekarza syste-
mu obecnego na miejscu zdarzenia od-
nosi się również do transportów pacjen-
tów przez podstawowe zespoły ratow-
nictwa medycznego (a więc bez lekarza
systemu w danym zespole ratownictwa
medycznego) z miejsca zdarzenia do
ośrodków wyspecjalizowanych w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycz-
nego, znajdujących się często poza re-
jonem operacyjnym.

6. W przypadku bezpośredniego transpor-
tu pacjenta z miejsca zdarzeni, do szpi-
tala poza rejonem operacyjnym, opusz-
czenie przez zespół ratownictwa me-
dycznego rejonu operacyjnego powin-
no skutkować zadysponowaniem przez
lekarza koordynatora ratownictwa me-
dycznego lub dysponenta jednostki in-
nego zespołu ratownictwa medycznego
włączonego do systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego w ten rejon,
z zachowaniem zgodności w zakresie
czasu dotarcia do miejsca wezwania
zgodnie z postanowieniem art. 24 usta-
wy o PRM.

Opisywane kwestie rodzą problemy odpo-
wiedzialności prawnej za podejmowane
działania między innymi w zakresie:
a) podjęcia decyzji przez kierownika pod-

stawowego zespołu ratownictwa me-
dycznego o transporcie pacjenta nie do
najbliższego pod względem czasu do-
tarcia szpitalnego oddziału ratunkowe-
go, lecz do szpitala w którym znajduje
się centrum urazowe albo jednostka or-
ganizacyjna szpitala wyspecjalizowana
w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych niezbędnych dla ratownictwa
medycznego, w szczególności gdy znaj-
duje się ona poza rejonem operacyj-
nym;

b) decyzji wyżej wymienionej skutkującym
czasowym brakiem zespołu ratownictwa
medycznego w rejonie operacyjnym
i obszarze działania (art. 3 pkt. 13 usta-
wy o PRM), a przez to pogorszenie za-
bezpieczenia obszaru działania zespołu
ratownictwa medycznego, co w konse-
kwencji wpłynąć może na niezapewnie-
nie realizacji parametrów czasów dotar-
cia zespołu ratownictwa medycznego
na miejsce zdarzenia, o których mowa
w art. 24 ustawy o PRM, w odniesieniu
do innych osób w stanie nagłego zagro-
żenia zdrowotnego;

c) przekroczenia kompetencji poprzez po-
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danie leków innych niż zawarte w wyżej
wymienionych regulacjach prawnych;

d) niepełnego rozpoznania wskazań lub
ich braku do leczenia w ośrodku kardio-
logii interwencyjnej.

W myśl postanowień ustawy o PRM, ze-
społy ratownictwa medycznego mają każ-
dej osobie w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego zapewnić pomoc poprzez
medyczne czynności ratunkowe (art. 1
i art. 3 pkt. 4 ustawy o PRM). Kierownik ze-
społu ratownictwa medycznego podejmuje
decyzje o zastosowanych procedurach
medycznych czynności ratunkowych na
postawie objawów chorobowych u danego
pacjenta. W zespołach ratownictwa me-
dycznego, możliwości wykonania badań
diagnostycznych są ograniczone. Dlatego
kierujący medycznymi czynnościami ratun-
kowymi nie ma możliwości dokładnego
zdiagnozowania i stwierdzenia rozpoznania
danego problemu zdrowotnego u pacjen-
ta, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania
symptomów chorobowych stanowiących
podstawę diagnostyki. Określenie „ewi-
dentny zawał mięśnia serca” nie jest precy-
zyjnym określeniem funkcjonującym w ter-
minologii medycznej. Proponuję, aby
w przypadku pacjentów z symptomatologią
ostrego zespołu wieńcowego używać defi-
nicji zgodnej np. z Komunikatem Ministra
Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2009 roku
w sprawie standardu kwalifikacji pacjentów
z ostrymi zespołami wieńcowymi do lecze-
nia inwazyjnego, wypracowany przez ze-
spół kardiologów na czele z prof. Grzego-
rzem Opolskim – Konsultantem Krajowym
w dziedzinie kardiologii. Proponowane roz-
wiązania organizacyjne, które w myśl obo-
wiązujących regulacji prawnych mogą
maksymalnie skrócić czas dotarcia pacjen-
ta kwalifikującego się do podjęcia leczenia
w ramach ośrodka wyspecjalizowanego
w interwencyjnym leczeniu pacjentów
z rozpoznanym ostrym zespołem wieńco-
wym, to szybkie zabezpieczenie i zdiagno-
zowanie oraz kwalifikacja do leczenia inwa-
zyjnego pacjentów z symptomami ostrego
zespołu wieńcowego.
Dlatego:
1) w przypadku, gdy czas dotarcia specja-

listycznego zespołu ratownictwa me-
dycznego do chorego z podejrzeniem
ostrego zespołu wieńcowego nie prze-
kracza czasu 15 minut od momentu
przyjęcia zgłoszenia, kierowany powi-
nien być specjalistyczny zespół ratow-

nictwa medycznego (z lekarzem syste-
mu), który transportuje pacjenta bezpo-
średnio do szpitala posiadającego jed-
nostkę organizacyjną wyspecjalizowaną
do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie kardiologii inwazyjnej, po
zdiagnozowaniu przez lekarza systemu
u pacjenta ostrego zespołu wieńcowe-
go, kwalifikującego się do leczenia in-
wazyjnego (art. 45 ust. 1 ustawy
o PRM) lub transportuje pacjenta
z symptomami ostrego zespołu wieńco-
wego do najbliższego szpitalnego od-
działu ratunkowego lub szpitala, gdy le-
karz systemu zespołu nie zakwalifikuje
pacjenta do leczenia inwazyjnego (art.
44 ust. 1 ustawy o PRM);

2) w przypadku, gdy czas dotarcia specjali-
stycznego zespołu ratownictwa medycz-
nego do chorego z podejrzeniem ostre-
go zespołu wieńcowego przekracza 15
minut od momentu zgłoszenia, a czas
dotarcia najbliższego dla miejsca we-
zwania podstawowego zespołu ratow-
nictwa medycznego jest krótszy niż czas
dotarcia specjalistycznego zespołu ra-
townictwa medycznego, podstawowy
zespół ratownictwa medycznego powi-
nien po przybyciu na miejsca wezwania:

a) zabezpieczyć pacjenta z podejrzeniem
ostrego zespołu wieńcowego,

b) wykonać EKG (oraz teletransmisje zapi-
su 12-odprowadzeniowe EKG jeśli do-
stępna - w ramach współpracy do od-
działów wykonujących przezskórne in-
terwencje wieńcowe - PCI i leczenie
trombolityczne),

c) dokonać konsultacji zapisu EKG z leka-
rzem analizującym,

d) przygotować pacjenta do przetranspor-
towania przez specjalistyczny zespół ratow-
nictwa medycznego lub śmigłowcowy ze-
spół ratownictwa medycznego HEMS do
szpitala, wybranego przez lekarza systemu
danego zespołu. Celem przyspieszenia
przekazania pacjenta do specjalistycznego
zespołu ratownictwa medycznego lub śmi-
głowcowego zespołu ratownictwa medycz-
nego HEMS pacjent może być przetrans-
portowany przez podstawowy zespół ratow-
nictwa medycznego do miejsca lądowania
śmigłowca HEMS lub miejsca przekazania
pacjenta pod opiekę lekarza systemu ze
specjalistycznego zespołu ratownictwa me-
dycznego. W przypadku zespołów ratow-
nictwa medycznego to lekarz systemu po-
winien zabezpieczyć transport bez przeno-
szenia pacjenta pomiędzy ambulansami;

e) transportować pacjenta do ośrodka kar-
diologii interwencyjnej w przypadku gdy
czas dotarcia do tego ośrodka jest krót-
szy lub porównywalny z transportem do
najbliższego szpitalnego oddziału ratun-
kowego lub przewidywany czas oczeki-
wania na zespół specjalistyczny lub
HEMS wraz przekazaniem i transportem
spowodowałby istotne opóźnienie pod-
jęcia leczenia przyczynowego;

3) w przypadku, gdy czas dotarcia zespołu
ratownictwa medycznego (specjalistycz-
nego i podstawowego) do chorego z po-
dejrzeniem ostrego zespołu wieńcowe-
go przekracza czas 15 minut od momen-
tu zgłoszenia i czas przetransportowania
osoby z podejrzeniem ostrego zespołu
wieńcowego do najbliższego szpitalne-
go oddziału ratunkowego od momentu
zgłoszenia przekracza czas 30 minut od
momentu zgłoszenia, powinno nastąpić
wezwanie śmigłowcowego zespołu ra-
townictwa medycznego HEMS Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego z jednocze-
snym wysłaniem najbliższego pod wzglę-
dem czasu dotarcia dla miejsca wezwa-
nia zespołu ratownictwa medycznego;
w tym przypadku zespół ratownictwa me-
dycznego powinien zabezpieczyć pa-
cjenta do przetransportowania przez
śmigłowcowy zespół ratownictwa me-
dycznego HEMS do szpitala wybranego
przez lekarza systemu śmigłowcowego
zespołu ratownictwa medycznego;

4) w przypadku, kiedy na miejsce wezwa-
nia do pacjenta z podejrzeniem ostrego
zespołu wieńcowego został wysłany
podstawowy zespół ratownictwa me-
dycznego i nie jest możliwe szybkie
wsparcie przetransportowania pacjenta
przez zespół z lekarzem systemu: spe-
cjalistyczny zespół ratownictwa medycz-
nego lub śmigłowcowy zespół ratownic-
twa medycznego HEMS Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego; podstawowy ze-
spół ratownictwa medycznego transpor-
tuje pacjenta do najbliższego pod
względem czasu dotarcia szpitalnego
oddziału ratunkowego lub szpitala, tego
który jest wskazany przez dyspozytora
medycznego lub lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego (art. 44 ust. 1
ustawy o PRM);

5) w przypadku przetransportowania pa-
cjenta z podejrzeniem ostrego zespołu
wieńcowego do najbliższego, pod
względem czasu dotarcia, szpitalnego
oddziału ratunkowego lub szpitala, ko-
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nieczne jest skrócenie pobytu pacjenta
w tym szpitalu do koniecznego mini-
mum (nieprzekraczającego 90 minut od
przybycia zespołu ratownictwa medycz-
nego do pacjenta) wykonania niezbęd-
nej dostępnej diagnostyki kwalifikującej
pacjenta z ostrymi zespołami wieńcowy-
mi do leczenia inwazyjnego (art. 33 ust.
1 ustawy o PRM);

6) w szpitalu nieposiadającym potencjału
medycznego do interwencji kardiolo-
gicznych, w przypadku zakwalifikowania
pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym
do leczenia inwazyjnego, ze szpitalnego
oddziału ratunkowego lub izby przyjęć
szpitala dokonuje się niezwłocznie trans-
portu pacjenta specjalistycznym zespo-
łem transportu sanitarnego do szpitala
posiadającego jednostkę organizacyjną
wyspecjalizowaną do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie kardiologii
inwazyjnej - pacjent powinien być do-
starczony do jednostki kardiologii inwa-
zyjnej w czasie nieprzekraczającym 120
minut od momentu przybycia zespołu ra-
townictwa medycznego do pacjenta (art.
33 ust. 2 ustawy o PRM);

7) specjalistyczny zespół transportu sani-
tarnego, o którym mowa w pkt. 6 nie
może być zespołem ratownictwa me-
dycznego włączonym do systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego;

8) specjalistyczny zespół transportu sani-
tarnego, o którym mowa w pkt. 6 i 7
musi spełniać minimalne wymagania
techniczne i jakościowe wynikające
z obowiązującej normy PN-EN 1789 dla
ambulansu typu C, czyli ambulansu dro-
gowego skonstruowanego i wyposażo-
nego do transportu, zaawansowanego
leczenia i monitorowania pacjenta pod-
czas transportu, a także zapewniać
możliwość podjęcia natychmiastowych
czynności ratunkowych (art. 33. pkt. 2
ustawy o PRM);

9) celem zapewnienia zaawansowanego
leczenia i monitorowania pacjenta pod-
czas transportu sanitarnego międzyszpi-
talnego zaleca się, aby w skład specjali-
stycznego zespołu transportu sanitarne-
go, o którym mowa w ust. 6 - 8, wcho-
dziły co najmniej trzy osoby uprawnione
do wykonywania świadczeń opieki zdro-
wotnej, w tym:

a) lekarz specjalista posiadający specjali-
zacje lub tytuł specjalisty z następują-
cych dziedzin medycyny: anestezjologii
i intensywnej terapii, chorób wewnętrz-

nych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecię-
cej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii
plastycznej, kardiochirurgii, kardiologii,
medycyny rodzinnej, medycyny sado-
wej, medycyny transportu, neurochirur-
gii, neurologii, ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, pediatrii, położnictwa
i ginekologii, urologii,

b) pielęgniarka posiadająca tytuł specjali-
sty lub specjalizująca się w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjo-
logii i intensywnej opieki, chirurgii, kar-
diologii, pediatrii, albo pielęgniarka po-
siadająca ukończony kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowe-
go, anestezjologii i intensywnej opieki,
chirurgii, kardiologii, pediatrii, albo pie-
lęgniarka posiadająca ukończony kurs
specjalistyczny w zakresie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej,

c) ratownik medyczny posiadający prawo
jazdy i spełniający warunki, o których
mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.
908, z pózn. zm.).

Zespół ratownictwa medycznego włączony
do systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, zapewniający gotowość do
udzielania medycznych czynności ratunko-
wych, nie może realizować w tym czasie zle-
ceń od innych podmiotów oraz udzielać
świadczeń wynikających z realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w innych zakresach świadczeń, a w szcze-
gólności:
1) leczenia szpitalnego,
2) nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki

lekarskiej i pielęgniarskiej,
3) transportu sanitarnego w podstawowej

opiece zdrowotnej,
4) transportu sanitarnego pacjenta po ho-

spitalizacji do miejsca zamieszkania,
5) transportu sanitarnego neonatologicz-

nego,
6) transportu sanitarnego międzyszpitalne-

go,
7) transportu sanitarnego wewnątrzszpital-

nego,
8) transportu sanitarnego osób, które znaj-

dują się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego do i od szpitalnego od-
działu ratunkowego z i do lądowiska
śmigłowca ratunkowego.

Niedopuszczalna jest w sytuacji braku pod-
staw i odmienności interpretacji prawnych

omawianych powyżej, jakakolwiek forma wy-
wierania presji (np. konieczność sporządza-
nia notatek z określeniem powodu dla które-
go pacjent nie został przewieziony bezpo-
średnio do ośrodka kardiologii interwencyj-
nej, utrudnianie przekazania pacjenta do
szpitala - uzależniając od wykonania badań
diagnostycznych, nie przyjmowanie pacjen-
tów i wymuszanie do przetransportowania
ich do innego szpitala lub szpitala posiadają-
cego jednostkę organizacyjną wyspecjalizo-
waną do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie kardiologii inwazyjnej, nakładanie
kar finansowych) na członków podstawo-
wych zespołów ratownictwa medycznego,
do podejmowania działań przekraczających
kompetencje nadane w ustawie o PRM
i ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217).
Przedstawione zalecenia są zgodne z wy-
tycznymi Europejskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego (ESC) dotyczącego postę-
powania w ostrym zawale serca z utrzymu-
jącym się uniesieniem odcinka ST, oraz
wytycznymi dotyczącymi rewaskularyzacji
mieśnia sercowego.
Zalecenia te w kwestii generalnych zasad
dotyczące transportu pacjentów poza rejon
operacyjny należy również odnieść do pa-
cjentów transportowanych do centrów ura-
zowych oraz pacjentów z objawami udaru
niedokrwiennego lub krwotocznego.
Podejmując lokalne rozwiązania każdora-
zowo należy odnieść się do oczekiwanych
korzyści i zagrożeń w podjęciu lub zanie-
chaniu działań mając na uwadze dobro pa-
cjenta, bezpieczeństwo zespołu udzielają-
cego medycznych czynności ratunkowych
wraz ze zgodnością z obowiązującym pra-
wem.
Poprzez uregulowania prawne konieczne
jest wdrożenie standardów postępowania
i wypracowanych wytycznych medycz-
nych, w szczególności dotyczące leczenia
pacjentów urazowych, leczenia zawału
serca oraz postępowanie w udarze mózgu.
Mając na uwadze ciągły rozwój medycyny
ratunkowej, metod diagnostycznych i tera-
peutycznych opinia ta odnosi się do aktu-
alnej sytuacji prawnej i organizacyjnej jed-
nostek ratownictwa medycznego.

Z poważaniem
Konsultant Krajowy 

w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Ratunkowego

mgr Marek Maślanka
www.izbapiel.org.pl
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Bart∏omiej Rupik ● Specjalista ds. prawnych, Okr´gowa Izba Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych w Katowicach

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez pielęgniarki i położne. 
Kursy dokształcające i specjalistyczne cz. I
Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek sta∏e-

go aktualizowania swojej wiedzy i umie-

j´tnoÊci zawodowych oraz prawo do dosko-

nalenia zawodowego w ró˝nych rodzajach

kszta∏cenia podyplomowego. Kszta∏cenie po-

dyplomowe powinno zawieraç treÊci progra-

mowe zgodne z aktualnym stanem wiedzy

medycznej (art. 10b ustawy o zawodach pie-

l´gniarki i po∏o˝nej /tj. Dz. U. z 2009 r. Nr

151, poz. 1217 z póên. zm./). 

W obowiàzujàcej ustawie o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej ustawodawca
przewidzia∏ cztery rodzaje kszta∏cenia
podyplomowego piel´gniarek i po∏o˝-
nych:
1) szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje),

2) kursy kwalifikacyjne,

3) kursy specjalistyczne,

4) kursy dokszta∏cajàce. 

Pierwsza cz´Êç niniejszego artyku∏u po-

Êwi´cona zostanie kursom dokszta∏cajàcym

i kursom specjalistycznym.

Kurs dokszta∏cajàcy ma na celu pog∏´bie-

nie i aktualizacj´ wiedzy i umiej´tnoÊci za-

wodowych piel´gniarki, po∏o˝nej. Dla kur-

sów dokszta∏cajàcych Centrum Kszta∏cenia

Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych

nie opracowuje ramowych programów kur-

sów, lecz Centrum zatwierdza indywidualnie

opracowane przez ka˝dego z organizatorów

kszta∏cenia szczegó∏owe programy kursów

dokszta∏cajàcych. 

W bie˝àcym roku kalendarzowym Okr´-
gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach prowadzi nast´pujàce kur-
sy dokszta∏cajàce:

1) Zasady podnoszenia i przemieszczania

chorych (program przeznaczony dla

piel´gniarek i po∏o˝nych),

2) Zasady ˝ywienia dojelitowego i pozaje-

litowego (program przeznaczony dla

piel´gniarek i po∏o˝nych),

3) Ochrona pracowników w miejscu pracy

– promieniowanie (program przezna-

czony dla piel´gniarek i po∏o˝nych),

4) Szko∏a rodzenia dla po∏o˝nych (pro-

gram przeznaczony dla po∏o˝nych),

5) Poradnia laktacyjna dla po∏o˝nych (pro-

gram przeznaczony dla po∏o˝nych),

6) Profilaktyka zaka˝eƒ szpitalnych (pro-

gram przeznaczony dla piel´gniarek

i po∏o˝nych),

7) Profilaktyka zaka˝eƒ (w Podstawowej

Opiece Zdrowotnej) – (program prze-

znaczony dla piel´gniarek i po∏o˝nych),

8) Sztuka kszta∏towania prawid∏owego

procesu komunikacji interpersonalnej

(program przeznaczony dla piel´gniarek

i po∏o˝nych),

9) Opieka nad pacjentem z cukrzycà (pro-

gram przeznaczony dla piel´gniarek

i po∏o˝nych),

10) Rola piel´gniarki w opiece nad chorymi

ze schorzeniami nefrologicznymi (pro-

gram przeznaczony dla piel´gniarek).

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie

przez piel´gniark´, po∏o˝nà kwalifikacji do

wykonywania okreÊlonych czynnoÊci zawo-

dowych przy udzielaniu Êwiadczeƒ piel´gna-

cyjnych, zapobiegawczych, diagnostycz-

nych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia

w sprawie rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ zapo-

biegawczych, diagnostycznych, leczniczych

i rehabilitacyjnych udzielanych przez piel´-

gniark´ albo po∏o˝nà samodzielnie bez zlece-

nia lekarskiego (Dz.U. z 2007 r. Nr 210,

poz. 1540), przewiduje i˝ do samodzielnego

wykonywania przez piel´gniark´, po∏o˝nà

okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych wyma-

gane sà dodatkowe kwalifikacje. 

Piel´gniarka, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego, jest uprawniona
do wykonywania samodzielnie bez zlece-
nia lekarskiego:
1) Êwiadczeƒ zapobiegawczych obejmujà-

cych:

a) psychoedukacj´ chorych z zaburzeniami

psychicznymi i uzale˝nieniami oraz ich

rodzin,

b) wykonywanie szczepieƒ ochronnych

w ramach kalendarza szczepieƒ i na zlece-

nie w∏aÊciwych jednostek organizacyj-

nych s∏u˝by zdrowia oraz wystawianie

zwiàzanych z tym zaÊwiadczeƒ;

2) Êwiadczeƒ diagnostycznych obejmujà-

cych:

a) wykonywanie badania fizykalnego umo˝-

liwiajàcego wczesne wykrywanie chorób

sutka,

b) wykonywanie EKG,

c) ocen´ stopnia i powierzchni oparzeƒ oraz

podj´cie dzia∏aƒ leczniczych w ramach

pomocy przedlekarskiej,

d) ocen´ stopnia przewodnienia pacjenta

dializowanego,

e) ocen´ i monitorowanie bólu oraz innych

objawów u przewlekle chorych obj´tych

opiekà paliatywnà oraz ocen´ wydolnoÊci

fizycznej chorego,

f) ocen´ jakoÊci ̋ ycia chorego obj´tego opie-

kà paliatywnà;

3) Êwiadczeƒ leczniczych obejmujàcych:

a) dobór sposobów i opatrywanie oparzeƒ,

ran, odle˝yn (do III{\f1 \u65518\’3f}

w∏àcznie) oraz przetok,

b) zdejmowanie szwów,

c) podawanie do˝ylne leków oraz kroplowe

przetaczanie do˝ylne p∏ynów w ramach po-

st´powania w resuscytacji krà˝eniowo-od-

dechowej wed∏ug obowiàzujàcych standar-

dów post´powania w stanach naglàcych,

d) kroplowe przetaczanie do˝ylne p∏ynów,

podawanie do˝ylne leków (Heparinum,
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Natrium Chloratum 0,9%, Glucosum

5%, Natrium Chloratum 10%, Calcium

10%) oraz modyfikacj´ ich dawki,

w trakcie trwania dializy, zgodnie z pla-

nem leczenia ustalonym dla danego pa-

cjenta oraz obowiàzujàcymi w danym

zak∏adzie opieki zdrowotnej standarda-

mi,

e) doraênà modyfikacj´ dawki leczniczej le-

ku przeciwbólowego i leków stosowa-

nych w celu ∏agodzenia innych dokuczli-

wych objawów (dusznoÊç, nudnoÊci, wy-

mioty, l´k, delirium) u chorych obj´tych

opiekà paliatywnà,

f) podawanie na zlecenie lekarskie do˝ylne,

zewnàtrzoponowe i podskórne leków ∏a-

godzàcych dokuczliwe objawy u chorych

obj´tych opiekà paliatywnà, z uwzgl´d-

nieniem nowoczesnych technik (stosowa-

nie analgezji sterowanej przez chorego -

PCA, ciàg∏ego podawania leków i p∏ynów

podskórnie przy u˝yciu zestawu “Buter-

fly” oraz infuzorów),

g) przygotowanie chorych (i ich rodzin) le-

czonych metodami: Ciàg∏a Ambulato-

ryjna Dializa Otrzewnowa (CADO),

Automatyczna Dializa Otrzewnowa

(ADO) i hemodializa oraz hiperalimen-

tacja - do wspó∏udzia∏u w prowadzonym

leczeniu,

h) wykonywanie defibrylacji,

i ) prowadzenie psychoterapii podstawowej

oraz wykorzystanie elementów psychote-

rapii kwalifikowanej;

4) Êwiadczeƒ rehabilitacyjnych obejmujà-

cych:

a) prowadzenie aktywizacji podopiecznych

z wykorzystaniem elementów terapii zaj´-

ciowej,

b) prowadzenie terapii kreatywnej i rehabili-

tacji chorych wymagajàcych opieki palia-

tywnej,

c) prowadzenie instrukta˝u w zakresie tre-

ningu p´cherza moczowego u chorych

z problemem nietrzymania moczu,

d) prowadzenie instrukta˝u w zakresie har-

towania i kszta∏towania kikuta amputo-

wanej koƒczyny,

e) rehabilitacj´ podopiecznych z zaburzenia-

mi psychicznymi.

Po∏o˝na, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego, jest uprawniona do wy-
konywania samodzielnie bez zlecenia le-
karskiego:
1) Êwiadczeƒ zapobiegawczych obejmujà-

cych:

a) prowadzenie poradnictwa w zakresie

przygotowania rodziny do pe∏nienia

funkcji prokreacyjnej,

b) wykonywanie szczepieƒ ochronnych

u noworodków w ramach kalendarza

szczepieƒ;

2) Êwiadczeƒ diagnostycznych obejmujà-

cych:

a) wykonywanie EKG;

3) Êwiadczeƒ leczniczych obejmujàcych:

a) prowadzenie porodu w wodzie,

b) dobór sposobów i opatrywanie ran, odle-

˝yn (do III{\f1 \u65518\’3f} w∏àcznie),

c) zdejmowanie szwów z ran pooperacyj-

nych,

d) podawanie do˝ylne leków oraz kroplowe

przetaczanie do˝ylne p∏ynów w ramach

post´powania w resuscytacji krà˝eniowo-

oddechowej wed∏ug obowiàzujàcych

standardów post´powania w stanach na-

glàcych,

e) doraênà modyfikacj´ dawki leczniczej le-

ku przeciwbólowego w leczeniu choroby

nowotworowej u chorych przewlekle,

f) wykonywanie defibrylacji;

4) Êwiadczeƒ rehabilitacyjnych obejmujà-

cych:

a) aktywizacj´ podopiecznych z wykorzysta-

niem elementów terapii zaj´ciowej.

Zadaniem Centrum Kszta∏cenia Podyplo-

mowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych jest opra-

cowanie programów ramowych poszczegól-

nych rodzajów kursów, obejmujàcych

w szczególnoÊci umiej´tnoÊci wynikowe uzy-

skiwane wskutek ukoƒczeniu danego kursu. 

Organizator kszta∏cenia podyplomowego

piel´gniarek i po∏o˝nych przed rozpocz´ciem

danego kursu jest obowiàzany uzyskaç pozy-

tywnà decyzj´ Centrum Kszta∏cenia Podyplo-

mowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych zatwier-

dzajàcà szczegó∏owy program kszta∏cenia

oraz uzyskaç wpis do rejestru podmiotów

prowadzàcych kszta∏cenie podyplomowe pie-

l´gniarek i po∏o˝nych prowadzonego przez

w∏aÊciwà okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝-

nych. 

W bie˝àcym roku kalendarzowym Okr´-
gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach prowadzi nast´pujàce kur-
sy specjalistyczne:
1) Resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa

(program przeznaczony dla piel´gniarek

i po∏o˝nych),

2) Resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa no-

worodka (program przeznaczony dla pie-

l´gniarek i po∏o˝nych),

3) Wykonywanie i interpretacja zapisu elek-

trokardiograficznego (program przezna-

czony dla piel´gniarek i po∏o˝nych),

4) Szczepienia ochronne (program przezna-

czony dla piel´gniarek),

5) Szczepienia ochronne noworodków (pro-

gram przeznaczony dla po∏o˝nych),

6) Wykonanie badania spirometrycznego

(program przeznaczony dla piel´gnia-

rek),

7) Wykonywanie i ocena testów skórnych

(program przeznaczony dla piel´gniarek),

8) Prowadzenie porodu w wodzie (program

przeznaczony dla po∏o˝nych).

Poni˝ej przedstawiamy umiej´tnoÊci wy-

nikowe nabywane przez piel´gniarki i po∏o˝-

ne, po ukoƒczeniu kursów specjalistycznych

organizowanych przez Okr´gowà Izb´ Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach.

Ramowy program kursu specjalistyczne-

go Resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa

(Nr 01/11) – program przeznaczony dla pie-

l´gniarek i po∏o˝nych.

Celem kursu jest rozpoznanie przez pie-

l´gniark´, po∏o˝nà stanu nag∏ego zagro˝enia

zdrowotnego i podj´cie dzia∏ania resuscyta-

cyjnego u osób doros∏ych oraz dzieci i nie-

mowlàt zgodnie ze wspó∏czesnà wiedzà z za-

kresu ratownictwa medycznego.

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu specjalistycznego Resuscytacja
krà˝eniowo-oddechowa (Nr 01/11) pie-
l´gniarka, po∏o˝na powinna:

1) rozpoznaç i oceniç stan nag∏ego zagro-

˝enia zdrowotnego,

2) wymieniç objawy ryzyka nag∏ej Êmierci

sercowej,

3) podjàç dzia∏ania ratunkowe w stanach

nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego,

4) realizowaç zasady post´powania w od-

wracalnych przyczynach zatrzymania

krà˝enia,

5) wykonaç defibrylacj´ u osoby doros∏ej

i dziecka zgodnie z obowiàzujàcymi za-

sadami,

6) zabezpieczyç i utrzymaç dost´p naczy-

niowy (w tym wk∏ucie centralne),

7) podaç pacjentowi leki w stanach nag∏e-

go zagro˝enia zdrowotnego zgodnie

z obowiàzujàcymi standardami,

8) podaç p∏yny infuzyjne stosowane pod-

czas stanów nag∏ego zagro˝enia zdro-

wotnego oraz po skutecznej resuscytacji

krà˝eniowo-oddechowej,

9) wdro˝yç standardy post´powania

w ostrych zespo∏ach wieƒcowych,

10) monitorowaç stan pacjenta podczas resu-

scytacji krà˝eniowo-oddechowej i w okre-

sie poresuscytacyjnym,

11) omówiç zasady i metody opieki poresu-

scytacyjnej,
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§
12) rozpoznawaç i przeciwdzia∏aç nast´p-

stwom nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego,

13) wspó∏pracowaç z zespo∏em ratownictwa

medycznego. 

Ramowy program kursu specjalistyczne-

go Resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa no-

worodka (Nr 01/07) – program przeznaczo-

ny dla piel´gniarek i po∏o˝nych.

Celem kursu jest rozpoznanie przez pie-

l´gniark´, po∏o˝nà stanów zagro˝enia ˝ycia

noworodka i podj´cie dzia∏aƒ resuscytacyj-

nych w ramach kompetencji zawodowych.

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu specjalistycznego Resuscytacja
krà˝eniowo-oddechowa noworodka (Nr
01/07) piel´gniarka, po∏o˝na powinna:
1) oceniç stan noworodka za pomocà skali

Apgar i skali Silvermana,

2) monitorowaç bezprzyrzàdowo i przyrzà-

dowo czynnoÊci ˝yciowe noworodka,

3) omówiç i rozpoznaç stany kliniczne do-

prowadzajàce do niewydolnoÊci krà˝enio-

wo-oddechowej noworodka,

4) wykonaç poczàtkowe zabiegi resuscyta-

cyjne u noworodka tj. zabezpieczyç przed

utratà ciep∏a, udro˝niç drogi oddechowe,

stymulowaç dotykiem,

5) podjàç zaawansowane zabiegi resuscyta-

cyjne u noworodka z wy∏àczeniem intu-

bacji dotchawiczej tj. tlenoterapi´ biernà,

wentylacj´ workiem samorozpr´˝alnym,

zewn´trzny masa˝ serca oraz zastosowaç

nCPAP, 

6) monitorowaç stan noworodka po resu-

scytacji, 

7) stosowaç Êrodki ochrony przed zaka˝e-

niem.

Ramowy program kursu specjalistycz-

nego Wykonanie i interpretacja zapisu elek-

trokardiograficznego (Nr 03/07) - pro-

gram przeznaczony dla piel´gniarek i po-

∏o˝nych.

Celem kursu jest wykonanie przez piel´-

gniark´, po∏o˝nà standardowego, spoczyn-

kowego badania elektrokardiograficznego

oraz rozpoznanie cech elektrokardiograficz-

nych stanów zagro˝enia ˝ycia i zdrowia. 

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu specjalistycznego Wykonanie
i interpretacja zapisu elektrokardiografic-
znego (Nr 03/07) piel´gniarka, po∏o˝na
powinna:
1) wykonaç standardowe, spoczynkowe ba-

danie elektrokardiograficzne,

2) oceniç prawid∏owy zapis EKG,

3) wst´pnie oceniç patologiczny zapis EKG,

4) rozpoznaç cechy elektrokardiograficzne

stanów zagro˝enia ˝ycia i zdrowia.

Ramowy program kursu specjalistyczne-

go Szczepienia ochronne (Nr 03/08) - pro-

gram przeznaczony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest samodzielne wykonanie

przez piel´gniark´ szczepienia ochronnego.

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu specjalistycznego Szczepienia
ochronne (Nr 03/08) piel´gniarka po-
winna:

1) omówiç zasady wykonywania i finanso-

wania szczepieƒ ochronnych na podsta-

wie obowiàzujàcych przepisów praw-

nych,

2) scharakteryzowaç rodzaje odpornoÊci

oraz czynniki modyfikujàce odpornoÊç

organizmu,

3) wymieniç wskazania i przeciwwskazania

do wykonywania szczepieƒ ochronnych,

4) omówiç obowiàzujàcy w Polsce Pro-

gram Szczepieƒ Ochronnych (PSO),

5) scharakteryzowaç poszczególne rodzaje

szczepionek, 

6) wymieniç zasady stosowane przy uk∏a-

daniu indywidualnego kalendarza szcze-

pieƒ,

7) transportowaç, przechowywaç oraz

przygotowaç do podania poszczególne

szczepionki zgodnie z obowiàzujàcymi

przepisami i procedurami,

8) wykonaç zgodnie z obowiàzujàcymi za-

sadami szczepienia ochronne pacjentów

w ró˝nym wieku,

9) wykonaç i odczytaç prób´ tuberkulino-

wà zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami,

10) przedstawiç interakcje pomi´dzy szcze-

pionkami,

11) przestrzegaç obowiàzujàcych zasad przy

post´powaniu ze sprz´tem i materia∏em

zu˝ytym przy wykonywaniu szczepieƒ,

12) rozpoznawaç i klasyfikowaç niepo˝àdane

odczyny poszczepienne (NOP) oraz po-

dejmowaç stosowne dzia∏ania w przy-

padku ich wystàpienia,

13) przedstawiç zasady obowiàzujàce przy

wykonywaniu szczepieƒ w szczególnych

sytuacjach,

14) dokumentowaç wykonane szczepienia

ochronne,

15) sporzàdziç sprawozdanie z realizacji

szczepieƒ oraz dokonaç analizy wyko-

nalnoÊci szczepieƒ,

16) edukowaç dzieci, m∏odzie˝ oraz ich ro-

dziców/opiekunów w zakresie szczepieƒ,

17) zorganizowaç i wyposa˝yç punkt/gabi-

net szczepieƒ,

18) wspó∏pracowaç z instytucjami sprawujà-

cymi nadzór nad organizacjà i wykony-

waniem szczepieƒ ochronnych.

Ramowy program kursu specjalistycznego

Szczepienia ochronne noworodków (Nr

04/08) – program przeznaczony dla po∏o˝-

nych.

Celem kursu jest samodzielne wykona-

nie przez po∏o˝nà szczepienia ochronnego

noworodków w ramach kalendarza szcze-

pieƒ.

W wyniku realizacji programu kszta∏cenia
kursu specjalistycznego Szczepienia ochron-
ne noworodków po∏o˝na powinna:
1) omówiç zasady wykonywania i finansowa-

nia szczepieƒ ochronnych na podstawie

obowiàzujàcych przepisów prawnych,

2) scharakteryzowaç rodzaje odpornoÊci

oraz czynniki modyfikujàce odpornoÊç

organizmu,

3) wymieniç wskazania i przeciwwskazania

do wykonywania szczepieƒ ochronnych,

4) omówiç obowiàzujàcy w Polsce Pro-

gram Szczepieƒ Ochronnych (PSO),

5) scharakteryzowaç poszczególne rodzaje

szczepionek, 

6) wymieniç zasady stosowane przy uk∏a-

daniu indywidualnego kalendarza szcze-

pieƒ,

7) transportowaç, przechowywaç oraz

przygotowaç do podania poszczególne

szczepionki zgodnie z obowiàzujàcymi

przepisami i procedurami,

8) wykonaç zgodnie z obowiàzujàcymi zasa-

dami szczepienia ochronne noworodka,

9) przedstawiç interakcje pomi´dzy szcze-

pionkami,

10) przestrzegaç obowiàzujàcych zasad przy

post´powaniu ze sprz´tem i materia∏em

zu˝ytym przy wykonywaniu szczepieƒ,

11) rozpoznawaç i klasyfikowaç niepo˝àdane

odczyny poszczepienne (NOP) oraz po-

dejmowaç stosowne dzia∏ania w przy-

padku ich wystàpienia,

12) przedstawiç zasady obowiàzujàce przy

wykonywaniu szczepieƒ w szczególnych

sytuacjach,

13) dokumentowaç wykonane szczepienia

ochronne noworodka,

14) sporzàdziç sprawozdanie z realizacji

szczepieƒ ochronnych noworodków

oraz dokonaç analizy wykonalnoÊci

szczepieƒ,

15) edukowaç rodziców/opiekunów w za-

kresie szczepieƒ,

▼
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16) wskazaç wymogi w zakresie organizacji

i wyposa˝enia punktu/gabinetu szczepieƒ, 

17) wspó∏pracowaç z instytucjami sprawujà-

cymi nadzór nad organizacjà i wykony-

waniem szczepieƒ ochronnych.

Ramowy program kursu specjalistyczne-

go Wykonanie badania spirometrycznego -

program przeznaczony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest wykonanie przez piel´-

gniark´ badania spirometrycznego oraz oce-

na typu zaburzeƒ wentylacji p∏uc w trakcie

wykonywania badania u pacjenta.

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu specjalistycznego Wykonanie
badania spirometrycznego piel´gniarka
powinna:
1) omówiç patofizjologi´ chorób b´dàcych

przyczynà zaburzeƒ czynnoÊci uk∏adu od-

dechowego oraz ich wp∏yw na wynik ba-

dania spirometrycznego,

2) przygotowaç pracowni´ i specjalistyczny

sprz´t do badania spirometrycznego,

3) przygotowaç pacjenta do badania spiro-

metrycznego,

4) wykonaç badanie spirometryczne u doro-

s∏ego i dziecka,

5) dokonywaç oceny zaburzeƒ wentylacji

p∏uc w trakcie wykonywania badania spi-

rometrycznego.

Ramowy program kursu specjalistyczne-

go Wykonanie i ocena testów skórnych –

program przeznaczony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest wykonanie przez pie-

l´gniark´ testów skórnych i ocena wyni-

ków badania oraz przeprowadzenie dzia∏aƒ

edukacyjnych podczas wykonywania zabie-

gu.

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu specjalistycznego Wykonywanie
i ocena testów skórnych piel´gniarka po-
winna:
1) scharakteryzowaç najcz´Êciej wyst´pujàce

choroby alergiczne,

2) omówiç testy skórne,

3) wykonaç testy skórne,

4) dokonaç pomiaru testów skórnych i oce-

niç wyniki,

5) kszta∏towaç postawy i zachowania proz-

drowotne pacjenta i jego rodziny, 

6) przestrzegaç norm bezpieczeƒstwa w trak-

cie i po wykonaniu testów skórnych.

Ramowy program kursu specjalistyczne-

go Prowadzenie porodu w wodzie - pro-

gram przeznaczony dla po∏o˝nych.

Celem kursu jest przygotowanie po∏o˝nej

do samodzielnego prowadzenia i przyjmo-

wania porodów w wodzie. 

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu specjalistycznego Prowadzenie
porodu w wodzie po∏o˝na powinna:
1) przygotowaç par´ rodzicielskà do odby-

cia porodu w wodzie,

2) wskazaç zalety odbycia porodu w wodzie,

3) oceniç etap porodu, w którym mo˝na za-

proponowaç rodzàcej wejÊcie do wody,

4) prowadziç I i II okres porodu w wodzie,

a III okres porodu ponad wodà,

5) rozpoznaç stany i sytuacje, w których

prowadzenie porodu w wodzie jest nie-

korzystne lub przeciwwskazane,

6) podjàç dzia∏ania zapobiegajàce wyst´powa-

niu powik∏aƒ w czasie porodu w wodzie,

7) stosowaç standardy post´powania w za-

kresie zapobiegania zaka˝eniom na od-

dziale, w którym odbywajà si´ porody

w wodzie,

8) omówiç zasady organizacji i funkcjono-

wania sali do prowadzenia porodów

w wodzie.

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
pielęgniarki naczelnej i pielęgniaek oddziałowych

Konkursy Kwiecień-Maj 2011
SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w
Katowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii: Urszula Kulczyk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Elektrokardiologii: Małgorzata Freihoefer
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii I: Jolanta Moczelany

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Naczelna Pielęgniarka: Teresa Piątek

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej: Małgorzata Nabrdalik

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II SP Szpital Kliniczny Nr 6 SUM w
Katowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Marzena Tomczyk

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

Konkursy
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Kandydatka do Senatu RP

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
prezentujemy Wam Kandydatki do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Wyborach Parlamentarnych 2011. 
To bardzo wa˝ne dla ca∏ego naszego Êrodowiska zawodowego, by w Parlamencie zasiada∏y przedstawicielki piel´gnia-
rek i po∏o˝nych. 
Wszystkie Kole˝anki i Kolegów prosz´ o udzia∏ w wyborach w dniu 9 paêdziernika 2011 r.  
Naszym Kandydatkom serdecznie dzi´kuj´ za start w wyborach i ˝ycz´ sukcesu!!!

Serdecznie pozdrawiam
Mariola Bartusek

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

Kandydatki do Sejmu i Senatu RP 
w wyborach parlamentarnych

Iwona Borchulska – kandydatka do Senatu RP

Szanowne Kole˝anki i Koledzy, 
Zwracam si´ do Was z proÊbà o poparcie, a zatem pójÊcie do wyborów i oddanie g∏osu na mojà
kandydatur´ na Senatora RP. Kampani´ prowadz´ jako niezrzeszona. Za∏o˝y∏am razem z kole-
˝ankami Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Borchulskiej. Przy ogromnym wsparciu – Kole˝a-
nek z wszystkich organizacji, a w szczególnoÊci: Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
Okr´gowych Izb Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, Bielsku-Bia∏ej, Cz´stochowie, Oddzia-
∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego i Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Po∏o˝nych w Kato-
wicach, Polskiego Towarzystwa Piel´gniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddzia∏
Âlàski oraz ˝yczliwych mi osób zebra∏yÊmy ogromnà iloÊç podpisów poparcia i uda∏o si´  jestem za-
rejestrowanà kandydatkà! 
Teraz du˝o zale˝y od Nas samych. Kampani´ prowadz´ pod has∏em „Partiom ju˝ dzi´kujemy”.

Dlaczego tak ostro? Bo upomina∏yÊmy si´ o popraw´ warunków pracy od zawsze, bo u˝ywamy ró˝nych narz´dzi (czasem
kontrowersyjnych) aby nag∏oÊniç i uwidoczniç Nasze problemy, bo wszystkie mo˝liwe opcje polityczne ju˝ by∏y u steru w∏a-
dzy i co? Zawsze du˝o obiecujà... Wprowadzajàc Ustaw´ o dzia∏alnoÊci leczniczej, nikt nie zwraca∏ uwagi na nasze pro-
testy przeciw przekszta∏ceniom przymusowym szpitali, przeciw zapisom o samozatrudnieniu piel´gniarek i po∏o˝nych
(tzw. kontraktów). Przy procedowaniu nad ustawà o dzia∏alnoÊci leczniczej zwróci∏am si´ do 13(!) Senatorów Naszego
Województwa o pomoc, posi∏kujàc si´ opinià Dr Adama Bodnara z Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka. 
Odpowiedzi nie otrzyma∏am od nikogo… Dlatego postanowi∏am korzystajàc z okr´gów jednomandatowych wziàç spra-
wy w swoje r´ce. Najwi´cej zale˝y teraz od kole˝anek i kolegów z miast Jaworzno i Sosnowiec. Bo to jest mój okr´g wybor-
czy nr 77. Mam nadziej´ na pospolite ruszenie. Przekonajcie rodziny, sàsiadów i znajomych. 
Mo˝e tym razem Nam si´ uda. Dajmy sobie wspólnà szans´. Jedyne, co obiecuj´, to… to, ˝e si´ nie zmieni´. OczywiÊcie
„jedna jaskó∏ka nie czyni wiosny”, ale od czegoÊ trzeba zaczàç. Szczegó∏y programu wyborczego oraz mój ˝yciorys na stro-
nie: www.iwonaborchulska.pl. 

Majàc nadziej´ na sukces Êrodowiska, pozostajàc z wyrazami szacunku
Iwona Borchulska
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Kandydatki do Sejmu RP

Ewa Rogula – kandydatka do Sejmu RP

Lista nr 5, pozycja nr 16, okr´g 31 obejmujàcy powiat bieruƒsko-l´dziƒski oraz miasta na prawach
powiatu: Chorzów, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlàskie, Ruda Âlàska, Siemianowice Âlàskie, Âwi´-
toch∏owice, Tychy.

Jestem piel´gniarkà anestezjologicznà od 27 lat. Z tej te˝ dziedziny posiadam specjalizacj´. Piel´gniarskie studia
magisterskie ukoƒczy∏am w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, gdzie studiowa∏am tak˝e na kierun-
ku Zarzàdzanie Jednostkami Opieki Medycznej.

Dzia∏alnoÊç zawodowà ∏àcz´ z dzia∏alnoÊcià zwiàzkowà i spo∏ecznà.
Wspó∏tworzy∏am Oddzia∏ Âlàski Polskiego Towarzystwa Piel´gniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, któ-
rego obecnie jestem przewodniczàcà.

Dlaczego kandyduj´?
„Uwa˝am, ˝e im wi´cej nas piel´gniarek i po∏o˝nych znajdzie si´ w Sejmie, tym wi´ksze b´dà szanse na prowadze-
nie dobrej polityki zdrowotnej z uwzgl´dnieniem naszej grupy zawodowej. Mo˝e nareszcie to my b´dziemy mia∏y de-
cydujàcy g∏os w sprawach i problemach, które bezpoÊrednio nas dotyczà”.

Ewa Molka – kandydatka do Sejmu RP

Lista nr 5, pozycja nr 12, okr´g 31 obejmujàcy powiat bieruƒsko-l´dziƒski oraz miasta na prawach
powiatu: Chorzów, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlàskie, Ruda Âlàska, Siemianowice Âlàskie, Âwi´-
toch∏owice, Tychy.

O mnie: 
Urodzi∏am si´ 24 grudnia 1972 roku w Namys∏owie. Ukoƒczy∏am Liceum Medyczne w K´dzierzynie-Koêlu, studia
magisterskie prowadzone przez Âlàskà Akademi´ Medycznà, a obecnie jako doktorant Âlàskiego Uniwersytetu Medycz-
nego wcià˝ pog∏´biam swojà wiedz´ z zakresu wymagajàcej nauki, jakà bez wàtpienia jest piel´gniarstwo. 

W roku 2005 z mojej inicjatywy powsta∏a Sekcja Piel´gniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego. Aktywnie uczestnicz´ w pracach samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych pe∏niàc funkcj´
cz∏onka Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych i Prezydium Okr´gowej Rady, a tak˝e zast´pcy Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. Od kilku lat pe∏ni´ tak˝e funkcj´ cz∏onka Komisji Egzaminacyjnej 
Egzaminu Paƒstwowego koƒczàcego specjalizacj´ w dziedzinie Piel´gniarstwa kardiologicznego. 

W wyborach parlamentarnych bior´ udzia∏, poniewa˝ tylko zdecydowany g∏os reprezentantów Êrodowiska piel´gnia-
rek i po∏o˝nych stanowi gwarancj´ skutecznej walki o prawa naszej grupy zawodowej.
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▼

Katarzyna Wojak – kandydatka do Sejmu RP

PO zdrowie
Lista nr 7, miejsce 13, Okr´g 29 Powiaty: gliwicki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu:
Bytom, Gliwice, Zabrze

Po∏o˝na lat 50, m´˝atka, doros∏y syn. 
Jestem zwiàzana ze s∏u˝bà zdrowia prawie 30 lat. Pracowa∏am w charakterze po∏o˝nej, a obecnie pe∏ni´ funkcj´ wice-
prezesa w Spó∏ce z o.o. w NZOZ VITA-MED w Bytomiu. Przez te lata widzia∏am zarówno tragedie, rozpacz, zwiàza-
ne z utratà zdrowia, jak i pi´kno rodzàcego si´ ˝ycia. Nigdy nie zerwa∏am z moim zawodem. Uwa˝am, ˝e jest to jedna
z pi´kniejszych prac, które mog∏am wykonywaç. Nigdy nie uchyla∏am si´ od pomocy swoim kole˝ankom. Wspiera∏am je
dobrà radà, wiedzà i pomocà w czasie organizowanych kursów i szkoleƒ specjalistycznych przez Okr´gowà Izb´ Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych. Równie˝ sprawy spo∏eczne nie sà mi obce. Jako przewodniczàca NSZZ „SolidarnoÊç” w dawnym Zak∏a-
dzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu rozwiàzywa∏am sprawy zwyk∏ych ludzi - wydawa∏oby si´ nierozwiàzywal-
ne. Zrozumia∏am, ˝e tylko w zespole, w harmonijnej wspó∏pracy i zaufaniu mo˝na przezwyci´˝yç wiele trudnoÊci. Ta idea
przyÊwieca mi równie˝ dzisiaj, kiedy „prezesuj´”, pozostajàc ciàgle po∏o˝nà cieszàcà si´ z widoku rozeÊmianego bobasa.
Wiele spraw zmieni∏o si´ na lepsze, ale ciàgle nie jest tak jakbyÊmy tego chcieli i oczekiwali. Ale powoli, z pozytywnym
przes∏aniem b´dziemy kontynuowaç naszà prac´ dla dobra nas wszystkich.

Wioleta Wajdman – kandydatka do Sejmu RP

Pani Wioleta Wajdman jest 45-letnià piel´gniarkà z 25-letnim sta˝em pracy (piel´gniarka diabetologiczna,
geriatryczna, Êrodowiskowo-rodzinna). Aktualnie od 5 lat prowadzi tylko dzia∏alnoÊç gospodarczà na rzecz
ró˝nych NZOZ oraz pracuje w pe∏nym wymiarze godzin w jedynej na Âlàsku Poradni Immunologicznej.

Pani Wioleta startuje z Listy nr 4, pozycja nr 21 w okr´gu 31, który obejmuje powiat bieruƒsko-l´dziƒski oraz
miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlàskie, Ruda Âlàska, Siemianowice Âlàskie,
Âwi´toch∏owice, Tychy.

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
System ochrony zdrowia, jaki zafundowali nam politycy to mury, dyplomy, certyfikaty i stojàcy po kàtach sprz´t.
W tym systemie nie liczà si´ ani rzeczywiste kompetencje lekarza ani piel´gniarki ani po∏o˝nej. Nie liczà si´ oceny
i opinie pacjentów. Ministerstwo i NFZ wiedzà lepiej, co majà leczyç, pacjent nikogo nie obchodzi.
Wchodzi∏am do zawodu (jak wi´kszoÊç z nas) z ch´cià niesienia pomocy ludziom, a tymczasem kolejne pomys∏y rzàdzà-
cych sprowadzajà si´ do tego, czego mi robiç nie wolno, (bo nikt mi za to nie zap∏aci). Pacjent jest rozsy∏any po ca∏ym
regionie, rzekomo dla jego dobra. Tak dalej byç nie mo˝e. System ochrony zdrowia ma s∏u˝yç pacjentowi a nie wygodzie
urz´dników z Ministerstwa czy NFZ. Za kilka lat w ca∏ym kraju zabraknie najpierw piel´gniarek (corocznie z zawo-
du odchodzi 10 razy wi´cej ni˝ przychodzi nowych absolwentów), a póêniej lekarzy. DoÊwiadczeni interniÊci i pediatrzy
odsy∏ani sà na margines, bo nie majà podspecjalizacji, a w tym czasie wyd∏u˝ajà si´ „kolejki oczekujàcych”. Lekarz ro-
dzinny, który mia∏ zajmowaç si´ kompleksowà opiekà nad pacjentem, zosta∏ maksymalnie ograniczony zarówno w mo˝-
liwoÊciach diagnostycznych jak i terapeutycznych. System, w którym co roku zmieniajà si´ zasady funkcjonowania, nie
ma ˝adnych perspektyw reagowania na realne potrzeby spo∏eczeƒstwa. Mamy wi´cej oÊrodków kardiologii inwazyjnej
ni˝ Niemcy, za to likwiduje si´ oddzia∏y geriatryczne czy oÊrodki opieki d∏ugoterminowej. Takie przyk∏ady mo˝na mno-
˝yç. Zmiany w systemie opieki zdrowotnej nie mogà byç realizowane przez polityków oderwanych od Êrodowiska.
Ka˝dy oddany przez Was g∏os, Szanowne Kole˝anki i Koledzy, to g∏os nie tylko na mojà osob´, ale przede wszystkim
na system ochrony zdrowia ukierunkowany na jakoÊç opieki i satysfakcj´ pacjenta, a nie na odcz∏owieczone procedury.

Pozostajàc z wyrazami szacunku.
Wioleta Wajdman
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Warto wiedzieć

▼

Matka Ewa z Miechowic – jak Florencja Nightingale…

Hanna Paszko ● Piel´gniarka, Wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

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

Historia, w którà wpisany jest czas mi-

niony, motywuje, niezmiennie od lat,

do poszukiwaƒ, do odkrywania ma∏o zna-

nych, nieraz zapomnianych kart dni wczo-

rajszych. W tych dzia∏aniach ukryta jest tak-

˝e, ludzka potrzeba, poszukiwania osób pro-

stolinijnych a zarazem niezwyk∏ych. Takich,

które zapisa∏y si´ na sta∏e w ÊwiadomoÊci

ludzkiej, poprzez czyny i stworzone, pracà

swoich ràk, dzie∏a ponadczasowe. Tych,

o wyjàtkowych cechach charakteru, o b∏y-

skotliwej inteligencji i sercu przepe∏nionym

˝yczliwoÊcià i otwartoÊcià na potrzeby dru-

giego (cz´sto s∏abego, chorego, odtràcone-

go) cz∏owieka, na p∏acz osieroconych dzieci. 

Historia piel´gniarstwa tak˝e, poprzez

dzia∏ania wielu ludzi, którzy „poszukujà” –

wcià˝ dostarcza nam, wspó∏czeÊnie trwajàcym

w zawodzie, bardzo wielu informacji nowych

lub przekazanych w nowej, ubogaconej i bar-

dziej zrozumia∏ej formie. Jestem przekonana,

˝e do grupy (tych pi´knych a ma∏o znanych!)

informacji nale˝à te, które bezpoÊrednio zwià-

zane sà z ˝yciem, pracà i dzie∏em, które zapo-

czàtkowa∏a Ewa von Tiele-Winckler. Niezwy-

k∏a piel´gniarka, niestrudzona opiekunka, za-

∏o˝ycielka domów pomocy dla ubogich, pro-

pagatorka „czystego otoczenia wokó∏ chore-

go” oraz pracy charytatywnej czynionej na

rzecz cz∏owieka potrzebujàcego. Podobna,

poprzez ̋ yciorys, podobna w motywacji i jak-

˝e podobna w wielkiej mi∏oÊci do cz∏owieka

realizowanej w piel´gnowaniu, do prekursor-

ki zawodu F. Nightingale. Stàd moje za∏o˝e-

nie w tytule tekstu.

„F.N.  dwie tylko litery zafascynowa∏y na-

ukowca, opanowa∏y jego myÊli. /-/ A wi´c

osoba, którà tu ju˝ tak dawno pochowano,

dzi´ki odwadze lub Êwiat∏oÊci umys∏u doko-

na∏a czegoÊ, co nie skoƒczy∏o si´ wraz z jej

˝yciem, lecz b´dzie trwaç mo˝e po wszystkie

czasy tak, ˝e wydawa∏o si´ niepotrzebne by

komunikowaç Êwiatu imi´ i nazwisko. Cia∏o

nie ˝yje wiecznie, przemija. Nazwisko? Nie-

wa˝ne. Wa˝ny jest czyn, czyn ràk, ducha lub

serca. A jednak ludzie czepiajà si´ nazwisk.

ZnajomoÊç nazwiska pozwala rozró˝niaç

osoby, nadaje im Êwiat∏o i kolor. F.N. znaczy

Florence Nightingale” [1]. 

Prawdà jest, ˝e F. Nightingale, niezwyk∏a,

pi´knego charakteru kobieta, za∏o˝ycielka

pierwszych szkó∏ piel´gniarskich, propaga-

torka dobrego piel´gnowania i pomagania,

mimo up∏ywu lat, nieustannie inspiruje do

nowego spojrzenia na cz∏owieka i jego ˝ycio-

we potrzeby. Dzie∏o, które zapoczàtkowa∏a,

rozros∏o si´ obejmujàc swym zasi´giem ca∏y

Êwiat i wcià˝ si´ doskonali, wzbudzajàc nie

jeden raz, zachwyt i podziw dla idei piel´-

gniarstwa i piel´gnowania. Szczególnego

znaczenia nabiera dzisiaj, w trzecim tysiàcle-

ciu, gdy piel´gnowanie jest „piel´gnowaniem

holistycznym”, a jego przedstawiciele wcho-

dzà w sk∏ad zespo∏ów interdyscyplinarnych.

Stàd te˝, powracamy, przy ró˝nych okazjach,

do prekursorki zawodu oraz do uznania, ja-

kie zdoby∏a na ca∏ym Êwiecie niosàc dobro,

pomoc i opiek´. Nadal medalem o najwi´k-

szym znaczeniu, przyznawanym za zas∏ugi

podczas dzia∏aƒ wojennych lub pokojowych,

jest medal jej imienia. 

Moim zdaniem, jest jeszcze coÊ, co napa-

wa zadumà i wzrusza. Wzrusza szczególnie

teraz, gdy tak du˝à wartoÊç ma pieniàdz

i ogromna ch´ç jego posiadania i gromadze-

nia. Wzrusza, poza nieskazitelnoÊcià charak-

teru osoby, sam fakt dokonanego ˝yciowego

wyboru. Przecie˝ F. Nightingale pochodzi∏a

z dobrze sytuowanej angielskiej rodziny. By-

∏a kobietà atrakcyjnà, inteligentnà, mog∏a

„op∏ywaç w luksusach” i nie widzieç cierpie-

nia, bólu i strasznej Êmierci, która zabiera∏a

˝o∏nierzy na polach wojny. Mog∏a ˝yç wy-

godnie, bezpiecznie, noszàc na szyi prawdzi-

we per∏y… Mog∏a… Wiemy, ˝e to ˝ycie bez

trosk zamieni∏a na inne. Wiemy, ˝e swoje ˝y-

cie zamieni∏a Êwiadomie i dobrowolnie,

w ustawicznà prac´ na rzecz drugiego cz∏o-

wieka, na trosk´ o chorych, rannych i opusz-

czonych. 

Cokolwiek by do tego jeszcze dodaç, to

i tak stwierdzimy, ˝e w tej decyzji, w tym

osobistym „wyrzeczeniu si´ dobrobytu i ˝y-

ciowego luksusu” po to, aby ˝yç i pracowaç

dla innych, ofiarowujàc potrzebujàcym „ca∏à

siebie” – kryje si´ pewnego rodzaju tajemni-

ca. Tajemnica, która niezmiennie od lat przy-

ciàga i fascynuje! 

Wczytujàc si´ w ˝yciorys Ewy von Tiele-

Winckler (nazywanej póêniej Matkà Ewà)

oraz poznajàc decyzje, które podejmowa∏a

i dzie∏o, które zapoczàtkowa∏a, stwierdziç

mo˝emy, ˝e w wszystkim ukazuje si´ (nam –

wspó∏czesnym) ten sam duch niezwyk∏ego

piel´gnowania i pracy dla drugiego cz∏owie-

ka, którym kierowa∏a si´ F. Nightingale. Nie

ukrywam, ˝e osobiÊcie jestem od wielu ju˝

lat, pod du˝ym wra˝eniem tego, co uczyni∏a

i stworzy∏a Matka Ewa z Miechowic – obec-

nej dzielnicy Bytomia. Jak niezwyk∏e, godne

naÊladowania by∏o piel´gnowanie dzieci

i doros∏ych, któremu nadawa∏a realny kszta∏t

i wymiar. 

Ewa von Tiele-Winckler urodzi∏a si´

w pa∏acu miechowickim, w roku 1866, jako

jedno z dziewi´ciorga dzieci ówczesnego

magnata w´glowego i w∏aÊciciela Miecho-

wic, Huberta Thiele. Z natury nieÊmia∏a

i niezwykle skromna, wyró˝nia∏a si´ wÊród

rodzeƒstwa, wyjàtkowà zdolnoÊcià postrze-

gania i obserwowania ludzi i Êwiata, który jà

otacza∏. Wychowywana w dostatku i dobro-

bycie, z dost´pem do wiedzy i mo˝liwoÊcià

kszta∏cenia si´ na wybranych, Êwiatowych

uczelniach, wybra∏a nauk´ piel´gnowania.

Wybra∏a piel´gniarstwo, jako drog´ w∏asne-

go ˝ycia. 

W tym celu wyjecha∏a do Bielefeld, aby

uczyç si´ piel´gnowania i pomagania naj-

biedniejszym spoÊród biednych. Po powro-

cie do Miechowic, zacz´∏a pomagaç, ju˝ pro-

fesjonalnie i na wi´kszà skal´. A pracy nie

brakowa∏o. Z zachowanych wspomnieƒ [2],

mo˝emy si´ dowiedzieç, mi´dzy innymi, jak

wiele wysi∏ku i pracy wymaga∏a opieka nad

ludêmi podczas epidemii szkarlatyny. Epide-

mia obj´∏a wtedy, swoim rozmachem i cho-

robowà zjadliwoÊcià, ca∏à wieÊ Miechowice

i przylegajàcy do Miechowic, Karb. Âmier-

telnoÊç, zw∏aszcza wÊród niemowlàt i dzieci,

by∏a ogromna. Przera˝enie ludzi, niewy-

obra˝alne! Nawet ówczesny (jedyny dost´p-

ny na tym terenie lekarz), ze strachu przed

zagro˝eniem, wyjecha∏ z Miechowic, z ca∏à

swojà rodzinà. 

Tylko Ewa (prawdziwa ksi´˝niczka

z miechowickiego pa∏acu), m∏oda, zaledwie
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dwudziestoletnia, dzielna i odwa˝na kobie-

ta, z gruntownà wiedzà z zakresu piel´gno-

wania, pomaga∏a i piel´gnowa∏a, z pe∏nym

podziwu poÊwieceniem, a˝ do czasu wyga-

Êni´cia epidemii. Piel´gnowa∏a i pomaga∏a

w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu, szyjàc na-

wet ubranka dla zmar∏ych niemowlàt, przed

w∏o˝eniem ich cia∏ do trumienek. Czyni∏a to

wszystko osobiÊcie, przy niewielkiej liczbie

osób, które jej pomaga∏y. Po zderzeniu z tak

wielkim i niewyobra˝alnie trudnym do-

Êwiadczeniem, wcià˝ czu∏a niedosyt w dzia-

∏aniu i niedosyt w praktycznej pomocy.

Tych, którym pomóc nale˝a∏o, wcià˝ przy-

bywa∏o. 

Ojciec, widzàc zaanga˝owanie swojej

córki w dzie∏o niesienia pomocy chorym,

ubogim i cierpiàcym, wybudowa∏ dla Ewy

pierwszy dom dla potrzebujàcych, z zaled-

wie czterema ∏ó˝eczkami dzieci´cymi i poko-

jem ambulatoryjnym. Zosta∏ nazwany

„Ostojà Pokoju”. Od tego momentu Ewa

nie chcia∏a ju˝ mieszkaç w wygodnym i ob-

szernym miechowickim pa∏acu. Zamieszka∏a

w skromnym pokoiku, razem z tymi, któ-

rych przygarnia∏a, dla których tworzy∏a

miejsce do opieki, do rozwoju i do ˝ycia.

Mówi∏a, ˝e nie mog∏aby mieszkaç ju˝ ni-

gdzie indziej, jak tylko wÊród tych, którymi

si´ opiekowa∏a. Zadziwia fakt, ˝e informacja

o wielkim sercu Matki Ewy (tak zacz´to na-

zywaç piel´gniark´, która zosta∏a diakonisà)

dociera∏a szybko do ró˝nych miejscowoÊci.

Matki same przynosi∏y i pozostawia∏y swoje

dzieci, proszàc o pomoc i ratunek. Przycho-

dzili ˝ebracy, wi´êniowie i starzy rodzice,

którym w∏asne dzieci odmawia∏y „kàta”

w swoich domach. Ludzie przychodzili, sia-

dali i zostawali…

Podobnie, jak wspomniana wy˝ej F. Ni-

ghtingale, Matka Ewa, zamieni∏a ̋ ycie w do-

brobycie, dostatku i luksusie na ˝ycie

w skromnych warunkach, na ˝ycie w pracy,

opiece i nieustannym czuwaniu. Pi´kne, je-

dwabne suknie, uczty i pa∏acowe uroczysto-

Êci, per∏y noszone na szyi, zamieni∏a na

skromnà sukienk´ w kolorze granatowym,

która stanowi∏a odtàd jej sta∏y ubiór. Ca∏à

siebie, ze zdolnoÊciami, wiedzà, pracà, mi∏o-

Êcià oraz finansowaniem dzia∏alnoÊci, po-

Êwi´ci∏a tym, którzy pomocy potrzebowali.

Jej dzie∏o, na samym poczàtku skromne,

z czasem rozrasta∏o si´. Matka Ewa, finanso-

wa∏a budow´ kolejnych domków. Z biegiem

lat by∏y to 24 domki (dla sierot i biednych

oraz dla matek z dzieçmi) w Miechowicach,

szpitalik dla 80 chorych (istnieje do dziÊ –

obecnie jako DPS) oraz 40 domków poza

Miechowicami.

Za∏o˝y∏a w Miechowicach diakonat,

a ch´tne do pracy kandydatki, same si´ zg∏a-

sza∏y. Wszystkie siostry z diakonatu miecho-

wickiego by∏y piel´gniarkami i opiekunkami.

Zajmowa∏y si´ dzieçmi i doros∏ymi, opieko-

wa∏y si´ niepe∏nosprawnymi, trwa∏y przy

umierajàcych, prowadzi∏y prac´ z zakresu re-

socjalizacji m∏odzie˝y. Z zachowanych (histo-

rycznych) êróde∏ dowiadujemy si´, ˝e ∏àczne,

w dziele stworzonym przez Mat-

k´ Ew´, pomoc i opiek´ znalaz∏y

tysiàce ludzi i sierot. Z kolei sa-

ma dzia∏alnoÊç piel´gniarska

i charytatywna diakonis, rozsze-

rzy∏a si´ na dzia∏ania a˝ na czte-

rech kontynentach. 

„Na podstawie danych

z 1923 roku mo˝na stwierdziç,

˝e w 61 domach „Ostoi Pokoju”

znalaz∏o opiek´ 14 050 dzieci,

pracowa∏o wtedy 538 sióstr

(piel´gniarek). Nowe rozwiàza-

nia wychowawcze Matki Ewy

wÊród dzieci, do których nale˝a-

∏o zaliczyç, mi´dzy innymi,

tworzenie tzw. „rodzinek” (jed-

na diakonisa pod swojà opiekà

mia∏a 10-12 dzieci) czy funkcje

opieki diakonijnej w formie

„stacji diakonijnych” na Âlàsku

by∏y wa˝nymi elementami s∏u˝-

by zdrowia, które po latach, na

nowo by∏y wykorzystywane np.

w formie rodziny zast´pczej za-

miast „domu dziecka”, piel´-

gnacji chorego w domu zamiast pobytu

w zak∏adzie opieki…” [3]. 

Matka Ewa, szczodrobliwa córka bogate-

go ojca, by∏a te˝ utalentowanà i g∏´boko

uduchowionà pisarkà i poetkà, autorkà wie-

lu ksià˝ek. Ju˝ w m∏odoÊci, w jednym ze

swoich wierszy wskaza∏a, jak bardzo wa˝-

nym dla niej by∏ „lud ojczysty”.

„Ludu mej Ojczyzny, wÊród dymów i mg∏y,
Tobie chc´ byç wierna po kres moich dni.
Oddajà Ci, me serce i ca∏e swe ˝ycie, 
Me si∏y i mojà m∏odoÊç chc´ daç ca∏kowicie.
Twojà chc´ byç zawsze, po kres moich dni,
Ludu mej Ojczyzny, wÊród dymów i mg∏y!” [2]. 

Zanim zmar∏a w 1930 roku, ta niezwyk∏a

kobieta, piel´gniarka i opiekunka, Matka

Ewa, pozostawi∏a zapisany w∏asnor´cznie te-

stament, który obecnie nazywany jest „testa-

mentem Matki Ewy”. Oto jego fragment: /-

/ „moim usilnym ˝yczeniem jest, aby „Osto-

ja Pokoju” równie˝ w czasach przysz∏ych

mia∏a zawsze otwarte drzwi i serce dla wszel-

kiej ludzkiej niedoli i by ka˝dy, kto znajduje

si´ w jakiejÊ ziemskiej potrzebie, czy to natu-

ry fizycznej czy duchowej, znajdowa∏ tutaj

rad´, pociech´, pomoc, a jeÊli to jest po-

trzebne i mo˝liwe, równie˝ przyj´cie i schro-

nienie. Nigdy nie powinien duch Êwieckiego

wyrachowania czy ludzkich kalkulacji braç

gór´ nad Êwi´tym impulsem mi∏oÊci Jezuso-

wej. By∏by to bowiem poczàtek najpierw

wewn´trznej jego Êmierci, a póêniej i ze-

wn´trzny upadek naszego dzie∏a” [4]. 

Uwa˝am, i˝ s∏usznym jest, ˝e w ostatnich

latach, coraz wi´cej jest publikacji poÊwi´co-

nych Matce Ewie – niezwyk∏ej piel´gniarce.

Historia, oraz potrzeba poszukiwania êróde∏

– majà tu bardzo wiele do zrobienia. Zach´-

cam do osobistych w´drówek, o ile czas na

to pozwoli, po ˝yciowych i zawodowych

Êcie˝kach prawdziwej ksi´˝niczki z miecho-

wickiego pa∏acu. W´drówki Êladami Matki

Ewy oraz w´drówki Êladami F. Nightingale

(moim zdaniem) majà wiele wspólnego…
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Fot. ze zbioru prywatnego I. WiltosiƒskiejEwa von Tiele-Winckler w wieku dwunastu lat
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Karmienie piersià jest sztukà, której uczy

si´ mama i dziecko w pierwszych dni-

ach po porodzie. Kobiety karmiàce swoje

pierwsze dziecko sà cz´sto zdziwione, ˝e to

co zdawaç by si´ mog∏o takie naturalne, wy-

maga tyle trudu i wcale nie przychodzi ∏atwo.

Tajemnicà sukcesu jest podstawowe ABC
laktacji, czyli:
A – dobry poczàtek

B – prawid∏owa technika karmienia

C – odpowiedni sposób post´powania

Dobry poczàtek, to przede wszystkim

wczesne rozpocz´cie karmienia, najlepiej

w pierwszej godzinie po porodzie. Noworo-

dek jest wtedy aktywny i szuka piersi, a mama

równie˝ nastawiona jest na zaspokojenie po-

trzeb swojego dziecka. Po kilkunastu godzi-

nach oboje mogà byç zm´czeni i nie wykazy-

waç aktywnoÊci. Noworodki, którym opóênia

si´ pierwsze karmienie, majà wi´cej k∏opotów

ze ssaniem piersi. Kontakt „skóra do skóry”

pozwala na osiedlenie si´ na skórze dziecka

niegroênych dla niego bakterii ze skóry matki

i jednoczeÊnie wzmacnia odruch szukania

i ssania u dziecka i odruchy wyzwalajàce lakta-

cj´ u matki. Je˝eli przy pierwszym karmieniu

pomaga po∏o˝na lub doradca laktacyjny, mo˝-

na uznaç to za bardzo dobry poczàtek.

Prawid∏owa technika karmienia, to pod-

stawa laktacji i unikni´cie problemów np.:

bolesnych brodawek, zastoju pokarmu itp.

Na prawid∏owà technik´ karmienia sk∏a-

da si´ odpowiednia pozycja i prawid∏owe

przystawienie dziecka do piersi.

Zasady odpowiedniej pozycji
• g∏owa dziecka w zgi´ciu ∏okciowym,

przedrami´ matki podtrzymuje plecy,

a d∏oƒ poÊladki,

• kr´gos∏up dziecka wyprostowany, g∏owa

nie zgina si´ do przodu, ani do ty∏u –

Êwiadczy o tym linia prosta przechodzàca

przez ucho, rami´ i biodro dziecka,

• twarz dziecka zwrócona w stron´ matki,

ca∏e cia∏o dziecka zwrócone do cia∏a matki

(brzuch do brzucha),

• g∏owa dziecka znajduje si´ na wysokoÊci

piersi, a usta naprzeciw brodawki,

• mama podtrzymuje pierÊ czterema palca-

mi od spodu, a kciuk uk∏ada delikatnie na

piersi, daleko od otoczki.

Cechy prawidłowego 
przystawienia
• dziecko jest blisko matki, g∏owa blisko

piersi, czubek nosa i broda dotykajà piersi,

• wargi dziecka sà wywini´te na zewnàtrz

(jak u ryby),

• du˝a cz´Êç otoczki (1,5-2 cm od podstawy

brodawki) jest w buzi dziecka,

• otoczka nie marszczy si´,

• kàt mi´dzy górnà a dolnà wargà dziecka

jest rozwarty,

• policzki nie zapadajà si´ podczas ssania,

• nie s∏ychaç odg∏osów cmokania,

• ssanie nie jest bolesne, matka odczuwa de-

likatne pociàganie, ale nie ból,

• po kilku szybszych i p∏ytszych ruchach,

rozpoczynajà si´ ruchy miarowe, wolniej-

sze i g∏´bsze, przy których s∏ychaç po∏yka-

nie (post´kiwanie).

Na le˝àco czy na siedzàco? Mo˝e byç

i tak, i tak. Ka˝da „para” przy piersi znajdzie

takà pozycj´, w której b´dzie jej wygodnie.

1. Pozycja le˝àca na boku – wygodna zaraz

po porodzie, idealna równie˝ w nocy.

2. Pozycja le˝àca na plecach – idealna po ci´-

ciu cesarskim, oraz przy nadmiernym wy-

p∏ywie pokarmu.

3. Pozycja klasyczna – wygodna niemal zawsze.

4. Pozycja krzy˝owa – przydatna szczególnie

gdy dziecko jest niespokojne, mo˝na go

wówczas lekko przytrzymaç r´kà.

5. Pozycja spod pachy (futbolowa) – idealna

w przypadku bliêniàt.

Aby prawid∏owo przystawiç dziecko do
piersi, nale˝y kolejno wykonaç nast´pujà-
ce czynnoÊci:
• przyjàç wygodnà pozycj´,

• dotykajàc brodawkà ust dziecka, pobudziç

szerokie otworzenie buzi,

• energicznym ruchem ca∏ego ramienia „na-

∏o˝yç” otwartà buzi´ dziecka na pierÊ,

• oceniç czy przystawienie jest prawid∏owe,

• je˝eli wystàpi∏ b∏àd, nale˝y przerwaç kar-

mienie wk∏adajàc ma∏y palec w kàcik ust

dziecka i powtórzyç wy˝ej wymienione

czynnoÊci.

Jednym z podstawowych zmartwieƒ ka˝-

dej mamy jest to, czy dziecko na pewno si´

najad∏o. Gdy pije mleko z piersi, nigdy nie

wiadomo dok∏adnie ile zjad∏o, ale mierzenie

iloÊci zjadanego pokarmu nie jest potrzebne.

Ka˝de dziecko ma inne potrzeby i samo re-

guluje, ile i kiedy b´dzie ssa∏o.

Podane ni˝ej wskazówki, tzw. wskaêniki

skutecznego karmienia, pomagajà oceniç czy

dziecko na pewno dostaje to, czego potrze-

buje.

• dziecko ssie pierÊ prawid∏owo i efektyw-

nie, odg∏os po∏ykania jest s∏yszalny przy-

najmniej przez 5-15 minut,

• karmieƒ jest 8-12 /dob´ (1-2 w nocy),

• u matki dobrze dzia∏a odruch wyp∏ywu

pokarmu, cz´Êç kobiet czuje w tym mo-

mencie mrowienie, napi´cie w piersi, kro-

ple pokarmu p∏ynà z drugiej piersi, matka

odczuwa rozluênienie w piersi po karmie-

niu: wyraênie odczuwa w pierwszych ty-

godniach po porodzie, po ustabilizowaniu

laktacji po szóstym tygodniu i gdy karmie-

nia sà cz´ste, piersi sà mi´kkie przed i po

karmieniu,

• dziecko jest zadowolone, zasypia po kar-

mieniach lub spokojnie czuwa, przez przy-

najmniej 4 godziny w ciàgu doby, jest ak-

tywne i reaguje na bodêce, 

• oddaje 3-4 lub wi´cej stolców w ciàgu do-

by, stolce sà luêne, papkowate, ̋ ó∏te (od 5.

doby do koƒca 6 tygodnia). Oko∏o 6

tygodnia rytm wypró˝nieƒ zmienia si´

wraz ze zmianà pokarmu na dojrza∏y,

stolce mogà si´ pojawiaç raz na kilka dni

(nie rzadziej ni˝ 1/10 dni),

• w ciàgu doby moczy przynajmniej 6 pie-

luch (od 3. doby), mocz jest jasny bez-

wonny,

Technologia karmienia piersią, czyli o tym co kobieta pierwotna 
wiedziała, a czego my musimy się uczyć
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• obserwuje si´ odpowiednie przyrosty ma-

sy cia∏a.

Âredni przyrost masy cia∏a wg Lawrance
0-3 mies. 26-31 g/dob´

3-6 mies. 17-18 g/dob´

6-9 mies. 12-13 g/dob´

9-12 mies. 9 g/dob´

Normy przyrostu masy cia∏a wg Mochr-
bacher:
Pierwsze 3-4 mies. Êrednio 24 g/dob´ <16-

20 g/dob´ – alarm

170 g/tydzieƒ <113-142 g/tydzieƒ – alarm

907 g/mies. < 454-681 g/mies. – alarm

Od 46 mies. 113-142 g/tydzieƒ < 85-113

g/tydzieƒ – alarm

< 454 g/mies. – alarm

Od 6-12 mies. 57-113 g/tydzieƒ <57 g/ty-

dzieƒ – alarm

Bezpieczna utrata masy cia∏a po porodzie 
5-7% 

Alarm!!!
7-10%

Tylko prawid∏owa technika i prawid∏owe

post´powanie w laktacji zapewnia odpo-

wiednià produkcj´ mleka. Podane wy˝ej za-

sady zapewniajà utrzymanie laktacji na od-

powiednim poziomie przez d∏ugi czas,

a dzi´ki temu d∏ugie i skuteczne karmienie

dziecka kobiecym pokarmem.

Âwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)

zaleca wy∏àczne karmienie piersià niemowlàt

do koƒca szóstego miesiàca ˝ycia.

Pojawi∏y si´ jednak nowe badania na temat

karmienia piersià weryfikujàce i polemizujàce

ze stanowiskiem WHO. Czy Âwiatowa Orga-

nizacja Zdrowia zmieni zalecenia w tej kwe-

stii? Czekamy na najnowsze doniesienia.

Bibliografia u autorki. 

Fot. Anna Stachulska
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Medycyna dotyka subtelnie kobiecej

istoty poprzez zg∏´bienie problemów

delikatnych i wstydliwych. Takim proble-

mem jest mi´dzy innymi zespó∏ napi´cia

przedmiesiàczkowego, cz´sto wcià˝ pomija-

ny przez niektórych lekarzy.

Ró˝ne, nasilone przypad∏oÊci zwiàzane

z fazà lutealnà cyklu p∏ciowego dotykajà

wiele kobiet na Êwiecie. Z racji znacznej

ucià˝liwoÊci nazywane sà mianem „przekleƒ-

stwami pramatki Ewy”. Znane ju˝ by∏y au-

torom doby staro˝ytnej. Poczàtkowo pre-

zentowano je g∏ównie nie w kontekÊcie ko-

biecego cierpienia, lecz w aspekcie ucià˝li-

woÊci dla partnerów. Dopiero w 1953 roku,

psychiatra – Katrina Dalton z Wielkiej Bry-

tanii, sformu∏owa∏a po raz pierwszy poj´cie

zespo∏u napi´cia przedmiesiàczkowego. Jej

badania doprowadzi∏y w 1981 r. do uznania

przez sàdy brytyjskie owego zespo∏u za oko-

licznoÊç ∏agodzàcà przy orzekaniu wyroków

w pierwszych dwóch precedensowych pro-

cesach. W nast´pnych latach kolejni autorzy,

zajmujàcy si´ omawianym problemem, su-

gerowali, by ze wzgl´du na mnogoÊç i roz-

maitoÊç objawów nie u˝ywaç definicji ze-

spo∏u lecz zespo∏ów. 

Zespó∏ napi´cia przedmiesiàczkowego

z ang. Premenstrual Syndrom, w skrócie

PMS, to wg klasyfikacji ICD 10 – dolegli-

woÊci o umiarkowanym nasileniu, które po-

jawiajà si´ w sposób cykliczny, rozpoczynajà

si´ po owulacji, utrzymujà si´ w drugiej po-

∏owie cyklu miesiàczkowego i koƒczà si´

wraz z pojawieniem miesiàczki. 

Jeszcze w latach 90-tych w literaturze

opisywano ten zespó∏ jako zaburzenie pole-

gajàce na niespecyficznych somatycznych,

psychologicznych i behawioralnych obja-

wach nawracajàcych w fazie przedmiesiàcz-

kowej cyklu. Objawy mia∏y byç na tyle nasi-

lone, aby zak∏ócaç funkcjonowanie ˝ycia ko-

biety w sferze rodzinnej, spo∏ecznej lub za-

wodowej.

Jak widaç, wszelkie zmiany nastroju i ob-

jawy fizyczne zwiàzane z fazà lutealnà cyklu

p∏ciowego okreÊlane by∏y mianem zespo∏u

napi´cia przedmiesiàczkowego. DziÊ ju˝

wiadomo, ˝e oprócz PMS wyst´puje rów-

nie˝ PMDD – zespó∏ przedmiesiàczkowych

zaburzeƒ dysforycznych (premenstrual dys-

phoric disorder), czy PME – przedmiesiàcz-

kowe zaostrzenie (premenstrual exarceba-

tiom), w którym ulega nasileniu wiele zabu-

rzeƒ ogólnych i psychicznych w okresie

przedmiesiàczkowym (np. migrenowe bóle

g∏owy).

Jak wi´c rozró˝niç przypad∏oÊci, które

dotykajà kobiety w okresie poprzedzajàcym

miesiàczk´? 

Po pierwsze nale˝y pami´taç, ˝e oko∏o

75% regularnie miesiàczkujàcych kobiet do-

Êwiadcza pewnych objawów PMS, nato-

miast przedmiesiàczkowe zaburzenie dysfo-

ryczne dotyka jedynie 3-8% kobiet w wieku

reprodukcyjnym. PMDD jest zdecydowanie

rzadszym schorzeniem w porównaniu

z PMS. Dlatego tak wa˝ne sà jednoznaczne

kryteria diagnostyczne PMS.

Typowe objawy PMS zosta∏y zdefiniowane

przez American Collage of Obstetricians and

Gynecologists (ACOG). Teoretycznie tylko na

podstawie jednego objawu, nawet dolegliwo-

Êci fizycznej mo˝na by∏oby rozpoznaç PMS,

chocia˝ w praktyce czyni si´ to rzadko.

Kryteria diagnostyczne PMS: 
1) PMS mo˝na rozpoznaç, je˝eli u kobiety

wyst´puje co najmniej jeden z wymienio-

nych objawów zaburzeƒ nastroju i soma-

tycznych w ciàgu pi´ciu dni przed mie-

siàczkà, w ka˝dym z trzech wczeÊniej-

szych cykli miesiàczkowych (ocena retro-

spektywna), lub w dwóch cyklach w oce-

nie prospektywnej:

a) Zaburzenia nastroju

• Depresja

• Wybuchy gniewu, z∏oÊci

• L´k

• Zak∏opotanie, niepewnoÊç

• Wycofanie spo∏eczne

b) Objawy somatyczne

• BolesnoÊç piersi

• Wzd´cia

• Bóle g∏owy

• Obrz´ki koƒczyn

2) W ciàgu 4 dni od wystàpienia miesiàczki

dochodzi do ustàpienia objawów, które

pojawiajà si´ ponownie nie wczeÊniej ni˝

13. dnia cyklu.

3) Objawy wyst´pujà u kobiety, która nie

stosuje ˝adnego leczenia farmakologicz-

nego, nie przyjmuje hormonów, nie u˝y-

wa narkotyków ani alkoholu.

4) Objawy powtarzajà si´ w dwóch cyklach

w obserwacji prospektywnej.

5) Kobieta doÊwiadcza zaburzeƒ funkcjono-

wania spo∏ecznego lub ekonomicznych

konsekwencji w wyniku wyst´powania

objawów.

Du˝e znaczenie w diagnostyce PMS ma

wykluczenie innych jednostek chorobo-

wych mogàcych przebiegaç z podobnymi ob-

jawami. W ró˝nicowaniu nale˝y uwzgl´dniç

alergie, przede wszystkim pokarmowe, scho-

rzenia gruczo∏u piersiowego, choroby powo-

dujàce przewlek∏e os∏abienie (anemia, prze-

wlek∏a infekcja CMV), choroby endokrynolo-

giczne (hiperandrogenizm, zespó∏ Cushinga,

hiperprolaktynemia, niedoczynnoÊç tarczy-

cy), schorzenia ginekologiczne (zespó∏ bólo-

wy miednicy mniejszej, endometrioza), cho-

roby przewodu pokarmowego (zespó∏ dra˝li-

wego jelita, schorzenia zapalne jelit), choroby

neurologiczne (migrena, padaczka) oraz cho-

roby psychiczne (nerwica, choroba afektywna

dwubiegunowa, zaburzenia osobowoÊci, sta-

ny l´kowe, nadu˝ywanie leków).

Je˝eli zastanowimy si´ nad przyczynami

wyst´powania zespo∏u napi´cia przedmie-

siàczkowego, to nie uzyskamy jednoczesnej

odpowiedzi. Liczba teorii próbujàcych wyja-

Êniç mechanizm tego zaburzenia jest zbli˝o-

na do liczby wyst´pujàcych objawów. Jedna

z nich zak∏ada, ˝e hormony p∏ciowe i zwià-

zane z owulacjà ich wahania mogà mieç zna-

czenie w genezie objawów PMS. Druga

obarcza winà progesteron, którego st´˝enie

PMS – zespół napięcia przedmiesiączkowego
„Kobieta rodzi si´ gwiazdom podleg∏a i kwiatom”. 

Juliusz S∏owacki

Ewa Urbaƒska ● Mgr po∏o˝nictwa, Blok Porodowy SP Centralny Szpital

Kliniczny w Katowicach-Ligocie
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▼ obni˝a si´ przed wystàpieniem miesiàczki.

Ostatnio coraz wi´kszà rol´ w etiogenezie

PMS przypisuje si´ prolaktynie, której st´˝e-

nie u niektórych, zw∏aszcza m∏odych kobiet

mo˝e ulec znacznemu podwy˝szeniu. Kon-

sekwencjà tego mo˝e byç zablokowanie

owulacji, a w efekcie równie˝ du˝y niedobór

progesteronu pod koniec cyklu, co generuje

objawy PMS. Jedno jest pewne, ˝e PMS jest

zespo∏em wieloczynnikowym, który niewàt-

pliwie ma równie˝ pod∏o˝e genetyczne.

Nie istnieje w chwili obecnej jedna,

w pe∏ni skuteczna metoda leczenia zespo∏u

napi´cia przedmiesiàczkowego. Rodzaj tera-

pii zale˝y przede wszystkim od charakteru

i nasilenia objawów. 

Leczenie PMS powinno obejmowaç naj-

pierw post´powanie niefarmakologicz-

ne, czyli: dieta oparta na z∏o˝onych w´glo-

wodanach, wzbogacona o magnez, witami-

n´ E i wapƒ, ograniczenie spo˝ycia kofeiny,

alkoholu, soli, t∏uszczów, cukru rafinowane-

go. Nast´pnie zaleca si´ çwiczenia fizyczne,

ró˝ne techniki relaksacyjne a tak˝e fototera-

pi´. Ostatnie badania potwierdzajà, ˝e foto-

terapia silnie zwi´ksza st´˝enie melatoniny,

która bezpoÊrednio wp∏ywa na wzrost st´˝e-

nia serotoniny i podtrzymuje mechanizm

dzia∏ania selektywnych inhibitorów zwrot-

nego wychwytu serotoniny w leczeniu PMS.

Z kolei leczenie farmakologiczne opiera si´

g∏ównie na podawaniu leków takich jak: in-

hibitory zwrotnego wychwytu serotoniny

(SSRI), anksjolityków, niesteroidowych le-

ków przeciwzapalnych (NLPZ), czy agoni-

stów gonadoliberyny (GNRH).

Zespó∏ napi´cia przedmiesiàczkowego

nie mo˝e byç b∏´dnie mylony z zespo∏em za-

burzeƒ dysforycznych (PMDD), który cha-

rakteryzuje si´ g∏´bokimi objawami obni˝o-

nego nastroju, niepokojem, labilnoÊcià emo-

cjonalnà i rozdra˝nieniem; objawy te poja-

wiajà si´ cyklicznie w fazie lutealnej cyklu

miesiàczkowego i znikajà wraz z poczàtkiem

miesiàczki. Oba zespo∏y ró˝nià si´ od siebie

nasileniem objawów, a przede wszystkim

kryteriami diagnostycznymi!

Bardzo istotne jest odró˝nienie przed-

miesiàczkowego zespo∏u zaburzeƒ dysfo-

rycznych od zespo∏u napi´cia przedmiesiàcz-

kowego, w którym objawy sà mniej nasilone

i nie wp∏ywajà tak istotnie na styl ˝ycia.

Amerykaƒskie Towarzystwo Psychiatrycz-

ne wymaga, aby do rozpoznania PMDD

spe∏nionych by∏o pi´ç kryteriów – objawów

wyst´pujàcych w okresie przedmiesiàczko-

wym, przy czym przynajmniej jednym z nich

musi byç jakaÊ postaç zaburzeƒ nastroju. Ob-

jawy muszà pojawiaç si´ cyklicznie w fazie lu-

tealnej, chocia˝ okres wolny od objawów nie

jest wyraênie zdefiniowany. Objawy muszà

powodowaç zaburzenie funkcjonowania

w pracy, w szkole, lub zwiàzkach z innymi.

Tak˝e zespó∏ objawów nie powinien stano-

wiç zaostrzenia objawów innego schorzenia,

np. du˝ej depresji, zaburzenia l´kowego z na-

padami paniki, dystymii czy zaburzeƒ osobo-

woÊci, chocia˝ PMDD mo˝e nak∏adaç si´ na

ka˝de z tych zaburzeƒ. Kryteria te muszà byç

potwierdzone w codziennych obserwacjach

prospektywnych prowadzonych przez co naj-

mniej dwa kolejne cykle, w którym wyst´pu-

jà objawy. W tym celu lekarze mogà poin-

struowaç swoje pacjentki aby prowadzi∏y

dzienniczek, w którym b´dà notowa∏y obja-

wy i ich nasilenie.

Przyczyny powstawania przedmiesiàczko-

wego zaburzenia dysforycznego sà podobne

jak w zespole napi´cia przedmiesiàczkowego.

Leczenie PMDD powinno obejmowaç naj-

pierw post´powanie niefarmakologiczne,

czyli: dieta oparta na z∏o˝onych w´glowoda-

nach, wzbogacona o magnez, witamin´

E i wapƒ, ograniczenie spo˝ycia kofeiny, al-

koholu, soli, t∏uszczów, cukru rafinowanego.

Nast´pnie zaleca si´ çwiczenia fizyczne, ró˝-

ne techniki relaksacyjne a tak˝e fototerapi´.

Ostatnie badania potwierdzajà, ˝e fototera-

pia silnie zwi´ksza st´˝enie melatoniny, która

bezpoÊrednio wp∏ywa na wzrost st´˝enia se-

rotoniny i podtrzymuje mechanizm dzia∏ania

selektywnych inhibitorów zwrotnego wy-

chwytu serotoniny w leczeniu PMDD. Z ko-

lei leczenie farmakologiczne opiera si´ g∏ów-

nie na podawaniu leków takich jak: SSRI,

które uwa˝ane sà za z∏oty standard w lecze-

niu PMDD, anksjolityków, niesteroidowych

leków przeciwzapalnych (NLPZ), czy agoni-

stów gonadoliberyny (GNRH). Amerykaƒ-

ska Agencja do spraw ˝ywnoÊci i leków

(FDA) dopuszcza tylko fluoksetyn´ i sertali-

n´ do leczenia PMDD, a w Polsce preparaty

te sà zarejestrowane tylko do leczenia psy-

chiatrycznego. Dlatego przed ich zastosowa-

niem konieczna jest szczegó∏owa rozmowa

ginekologa z pacjentkà i dok∏adne wyjaÊnie-

nie celowoÊci kuracji.

Nale˝y dà˝yç do poprawy rozpoznawa-

nia i leczenia PMS/PMDD, poniewa˝

ma to ogromne znaczenie dla poprawy jako-

Êci ˝ycia milionów kobiet. Du˝à wartoÊç ma

tak˝e edukacja kobiet, uÊwiadomienie im,

skàd biorà si´ dolegliwoÊci, jak z nimi wal-

czyç i gdzie szukaç pomocy w razie potrzeby.

Mimo, ˝e objawy zespo∏u napi´cia przed-

miesiàczkowego sà cz´stym zjawiskiem

w skali Êwiatowej, to odsetek polskich kobiet

zg∏aszajàcych si´ z ich powodów do poradni

ginekologicznych jest znikomy. Wynika to

z kszta∏towanego w naszym kraju od stuleci

stereotypu cierpiàcej niewieÊciej natury. Dzie-

siàtki pokoleƒ babek i matek wpaja∏y dorasta-

jàcym dziewcz´tom, ˝e skrz´tnie ukrywane

przypad∏oÊci sà niejako wpisane w kobiecy

los; z pozoru ich znoszenie uwznioÊla i uszla-

chetnia, stajàc si´ kobiecym pos∏annictwem. 

Taka sytuacja budzi refleksje i mobilizuje do

podj´cia odpowiednich kroków, które przynio-

s∏yby zmian´ w sferze mentalnej kobiet.
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Wokresie schy∏kowej niewydolnoÊci ne-

rek organizm nie jest w stanie samo-

dzielnie usunàç zgromadzonych toksyn. Je-

dynym sposobem utrzymania chorego przy

˝yciu staje si´ wtedy leczenie nerkozast´pcze.

Mimo, ˝e rozwój dializoterapii przebiega

bardzo dynamicznie, aparatura, sk∏ad p∏ynów

dializacyjnych, b∏ony dializatorów sà coraz

bardziej przyjazne dla Êrodowiska wewn´trz-

nego chorego, to chory na przewlek∏à chorob´

nerek jest nadal nara˝ony na szereg powik∏aƒ,

wynikajàcych z samego przebiegu schorzenia.

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforano-

wej wp∏ywajàce na niew∏aÊciwà przebudow´

mineralnà koÊci sà przyczynà chorobowoÊci

i ÊmiertelnoÊci dializowanych chorych. Zwi´k-

szone st´˝enie fosforu nieorganicznego w su-

rowicy indukuje przytarczyce do wydzielania

parathormonu, a proces ten w miar´ czasu

prowadzi do wtórnej nadczynnoÊci przytar-

czyc, wymagajàcej leczenia chirurgicznego. 

Fosfor jest bardzo rozpowszechnionym

sk∏adnikiem w wi´kszoÊci produktów spo˝yw-

czych, szczególnie tych bogatych w bia∏ko,

oraz w produktach zbo˝owych, piwie, napo-

jach gazowanych, w pokarmach z du˝à iloÊcià

proszku do pieczenia, w konserwantach stoso-

wanych do utrwalenia ˝ywnoÊci. O ile potas

∏atwo mo˝na wyeliminowaç z organizmu

podczas zabiegu hemodializy, tak fosfor jest

trudno usuwalny podczas sesji zabiegu i ulega

kumulacji w organizmie, tworzàc w tkankach

z∏ogi wapniowo-fosforanowe. Stosowanie le-

ków wià˝àcych fosfor w przewodzie pokar-

mowym nie jest wystarczajàce. Konieczne do

prawid∏owego funkcjonowania i zapobiegania

powik∏aniom jest ograniczanie przyjmowania

produktów wysokofosforanowych. 

Przeci´tna dieta powinna zawieraç 800-

1000 mg fosforu na dob´, wi´ksze ogranicze-

nie staje si´ niemo˝liwe przy zbilansowanej

diecie, bowiem b´dzie prowadziç do niedo˝y-

wienia. Po spo˝yciu 1000 mg fosforu dializa-

tor jest w stanie usunàç zaledwie 250 mg –

ograniczenia dietetyczne sà w tym przypadku

bardziej znaczàce ni˝ w przypadku potasu,

którego nadmiar ∏atwo usuwa sesja dializy.

W przypadku hiperfosfatemii lub zwi´kszo-

nych ponad dopuszczalne st´˝enia PTH po-

da˝ fosforu powinna byç ograniczona do mi-

nimum, ponadto nale˝y dodatkowo zastoso-

waç preparaty wià˝àce fosfor w przewodzie

pokarmowym. Modyfikacja leczenia dializa-

mi mo˝e równie˝ wp∏ywaç pozytywnie na

normalizacj´ wyników. Nie ma doniesieƒ od-

noÊnie wy˝szoÊci poszczególnych b∏on diali-

zacyjnych w usuwaniu fosforu, natomiast lite-

ratura donosi, ˝e zastosowanie schematu co-

dziennej dializy lub przed∏u˝enia czasu zabie-

gu i zastosowania dializatora wysokoprzep∏y-

wowego mogà pozytywnie wp∏ynàç na usu-

wanie nadmiaru fosforu z krwi chorego. 

Z przeprowadzonych przeze mnie badaƒ

wynika, ˝e chorzy postrzegali fosfor jako

pierwiastek szczególnie niebezpieczny, wie-

dzieli, ˝e nadmiar jest skàpoobjawowy, nato-

miast konsekwencje bardzo powa˝ne; nato-

miast prawie u po∏owy badanych chorych

wartoÊci st´˝eƒ w surowicy krwi przekracza-

∏y przyj´tà norm´.

Tabela 1.

Legenda: 1 – poniżej normy, 2 – norma,
3 – powyżej normy. Jako normę przyjęto
wartości 3,5-5,5 mg/dl 

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosfo-

ranowej pojawiajà si´ stosunkowo wczeÊnie

u chorych dializowanych. Zaburzone wydala-

nie fosforanów, upoÊledzona produkcja ak-

tywnych postaci witaminy D3 prowadzà do

zmniejszenia wch∏aniania wapnia w przewo-

dzie pokarmowym. Zaburzenia te stymulujà

przytarczyce do produkcji PTH prowadzàc

do powstania wtórnej nadczynnoÊci przytar-

czyc. Pojawiajà si´ bóle koÊci, os∏abienie si∏y

mi´Êniowej, w konsekwencji nieustanne wy-

p∏ukiwanie wapnia z koÊci prowadzi do oste-

oporozy i niskoenergetycznych z∏amaƒ u dia-

lizowanych. 

Zwi´kszone st´˝enie parathormonu jest

bezpoÊrednim nast´pstwem zwyrodnienia

komórek przytarczyc. Dochodzi do zaburzeƒ

mineralizacji koÊci. St´˝enie parathormonu

roÊnie w surowicy krwi chorego wraz z roz-

wojem niewydolnoÊci nerek. Wzrost ten jest

zwiàzany z uruchomieniem mechanizmu

kompensacji na zmniejszone wch∏anianie

wapnia w przewodzie pokarmowym i nagro-

madzeniu fosforu nieorganicznego, którego

wydalanie jest utrudnione. Zaburzenia te pro-

wadzà do upoÊledzenia metabolizmu kostne-

go i rozwoju osteoporozy. Powsta∏a na wsku-

tek zaburzeƒ nadczynnoÊç przytarczyc prowa-

dzi do miopatii mi´Êniowej, utrudniajàcej

znacznie swobodne poruszanie si´ choremu.

Iloczyn 
wapniowo-fosforanowy

Powa˝nym nast´pstwem zaburzeƒ gospo-

darki wapniowo-fosforanowej sà pojawiajàce

si´ zwapnienia pozakostne, dotyczàce w szcze-

gólnoÊci serca, uk∏adu naczyniowego.

Wysokie st´˝enia wapnia i fosforu w su-

rowicy krwi prowadzà do pojawienia si´ wy-

sokich wartoÊci iloczynu wapniowo-fosfora-

nowego. Literatura donosi, ˝e ju˝ dwie trze-

cie chorych rozpoczynajàcych dializoterapi´

wykazuje w badaniach zwapnienie w uk∏a-

dzie naczyniowym. Proces zwapnienia uk∏a-

du sercowo-naczyniowego dotyczy wapnie-

nia Êrodkowej Êciany naczynia, jak i we-

wn´trznej Êciany. Wapnienia warstwy we-

wn´trznej przede wszystkim dotyczà proce-

su mia˝d˝ycowego, który ulega znacznemu

przyÊpieszeniu w mocznicy, czego skutkiem

sà pojawiajàce si´ zw´˝enia Êwiat∏a naczyƒ,

zakrzepy i zatory. Natomiast zmiany poja-

wiajàce si´ w Êcianie Êrodkowej wp∏ywajà na

Fosfor – udręką dla hemodializowanego 
pacjenta 

Anna Janus ● Mgr piel´gniarstwa, starsza zmianowa, Mi´dzynarodowe

Centrum Dializ w Zabrzu
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sztywnoÊç naczynia, podnoszà wartoÊci t´t-

na i ciÊnienia t´tniczego. Wysokie wartoÊci

iloczynu wapniowo-fosforanowego wykazu-

jà silnà korelacj´ ze ÊmiertelnoÊcià wÊród

chorych przewlekle dializowanych. 

W zwiàzku z powy˝szym hemodializo-

wany pacjent szczególnie wymaga intensyw-

nej troski ze strony personelu medycznego.

Odpowiednia edukacja dotyczàca sposobu

od˝ywiania i przyjmowania leków powinna

wp∏ynàç na popraw´ wyniku iloczynu wap-

niowo-fosforanowego wÊród chorych. Âwia-

doma wspó∏praca chorego mo˝e wp∏ynàç na

wyrównanie zaburzeƒ i zapobiec okaleczajà-

cej parathyreoidektomii. 

Zadaniem personelu stacji dializ jest

przygotowanie chorego do samoopieki. JeÊli

pacjent zrozumie, pozna problemy wynika-

jàce z jednostki chorobowej, mo˝e przeciw-

dzia∏aç powik∏aniom i próbowaç wp∏ynàç

ogólnie na popraw´ wyników medycznych

jak i komfortu ˝ycia, stàd edukacja stanowi

kluczowy element pracy piel´gniarki. Poni-

˝ej przedstawiono list´ produktów, które po-

winien unikaç pacjent z hiperfosfatemià,

oraz przyk∏ad diety niskofosforanowej, po-

mocnej podczas edukacji chorego.

Produkty, które chory powinien unikaç:
• Mleko skondensowane w proszku 

• Sery, ˝ó∏te, topione, typu camembert, brie 

• Kasza gryczana

• Musli, p∏atki owsiane, màka j´czmienna

i ˝ytnia, pieczywo pe∏noziarniste, chleb 

• Ciasta z du˝à zawartoÊcià proszku do pie-

czenia

• Podroby – wàtróbka, serca, cynaderki,

mó˝d˝ek

• Ciel´cina, g´Ê, dzikie ptactwo, królik, dzi-

czyzna 

• Ryby, szczególnie te w´dzone – Êledê, ma-

krela, sardynki, szprot, ∏osoÊ, pstràg, kre-

wetki, kawior

• Warzywa – fasola, groch, soczewica, szpinak 

• Grzyby 

• Owoce suszone

• Orzechy 

• Kakao, czekolada do picia, czekolada toffi,

czekoladowe ciastka, herbatniki 

• Marcepan, mas∏o orzechowe

• Piwo

• Napoje typu coca-cola, fanta spray

• Sproszkowana ˝ywnoÊç zawierajàca du˝à

iloÊç konserwantów.

Przyk∏ad diety z ograniczeniem fosforu 
Âniadanie
• Sok owocowy lub owoc, lub herbata lub

kawa z ekspresu 

• P∏atki na mleku (uwaga dzienna iloÊç mle-

ka lub przetworów mlecznych 150 ml)

• Chleb graham + 50 g chudego twaro˝ku

• Zamiennie chleb z mas∏em lub margarynà,

miód lub d˝em 

Drugie Êniadanie
• Kawa z ekspresu lub herbata 

• Ciastko dro˝d˝owe

Obiad
• Chude mi´so (nie wi´cej ni˝ 75 g) lub ry-

ba (nie wi´cej ni˝ 100 g) lub jaja (nie wi´-

cej ni˝ 2 razy w tygodniu) lub twaro˝ek

(nie wi´cej ni˝ 100 g)

• Warzywa 

• Ziemniaki (gotowane, puree lun frytki)

• Owoce Êwie˝e lub z puszki 

Podwieczorek 
• Herbata, kawa, woda mineralna do wyboru

• Biszkopty lub ciasto dro˝d˝owe 

Kolacja 
• Mi´so (nie wi´cej ni˝ 50 g) lub ryba (nie

wi´cej ni˝ 75 g), lub jaja ( nie wi´cej ni˝

1) twaro˝ek (nie wi´cej ni˝ 100 g)

• Chleb, lub ry˝ lub makaron lub owoc.

Wybrane wymienniki 
fosforanowe 
Ka˝dy z poni˝szych produktów zawiera 100

mg fosforu: 

Przeci´tna dieta powinna zawieraç 800-

1100 mg fosforu na dob´

• Ser edamski t∏usty – 20 g

• Ser parmezan – 12 g

• Ser twarogowy homogenizowany – 70 g

• Ser topiony edamski – 17 g

• Jaja kurze – 50 g

• Ciel´cina ∏opatka – 50 g

• Wieprzowina – 60 g

• Wo∏owina – 50 g

• Wàtróbka wieprzowa – 30 g

• Kurczak tuszka – 50 g

• Kie∏basa toruƒska – 50 g

• Pol´dwica sopocka – 46 g

• Salami – 50 g

• Pasztet pieczony – 47 g

• Dorsz Êwie˝ – 54 g

• Halibut Êwie˝y – 50 g

• Makrela Êwie˝a – 40 g

• Âledê solony – 30 g

• Makrela w´dzona – 40 g

• Sardynki w oleju – 20 g

• Kasza gryczana – 20 g

• Kasza jaglana – 40 g

• Kasza manna – 100 g

• Chleb ˝ytni pe∏noziarnisty – 40 g

• Chleb ˝ytni razowy – 50 g

• Musli z suszonymi owocami – 40 g

• Otr´by pszenne – 8 g

• Fasola bia∏a sucha – 23 g

• Groch suchy – 26 g

• Soczewica sucha – 33 g

• Soja sucha – 13 g

• Ketchup – 50 g

Najbardziej skutecznym sposobem ogra-

niczenia przyjmowania fosforanów jest za-

stosowanie diety niskobia∏kowej. Produkty

bogate w bia∏ko sà zarazem obfite w fosfor.

Zastosowanie diety ubogobia∏kowej wyma-

ga jednak wnikliwej analizy stanu chorego.

Nie zaleca si´ ograniczeƒ u chorych niedo˝y-

wionych lub pacjentom, u których regular-

nie dochodzi do utraty masy mi´Êniowej

i istnieje ryzyko niedo˝ywienia bia∏kowo-ka-

lorycznego. Bia∏ko stanowi jedyny budulec

w organizmie cz∏owieka, zatem jego niedo-

bór prowadzi do spadku odpornoÊci, pog∏´-

bienia niedokrwistoÊci, ubytku masy mi´-

Êniowej a w konsekwencji do wyniszczenia,

co mo˝e byç przyczynà zgonu pacjenta. Na-

tomiast w∏aÊciwy stan od˝ywienia chorego

pozwala na zastosowanie diety niskobia∏ko-

wej, (do 0,8 g/kg masy cia∏a) prowadzonej

zawsze czasowo pod kontrolà lekarza. Nale-

˝y okresowo wykonywaç badania laborato-

ryjne st´˝enia bia∏ka ca∏kowitego i albumin. 

Ze wzgl´du na wysokà zawartoÊç konser-

wantów, a wi´c zarazem i fosforanów

w ˝ywnoÊci garma˝eryjnej nie zaleca si´, aby

chory z przewlek∏à choroba nerek korzysta∏

z posi∏ków w barach lub nieznanych restau-

racjach. Poni˝ej zamieszczono przyk∏ad die-

ty z ograniczonà iloÊcià bia∏ka.

Przyk∏adowy jad∏ospis (2011 kcal, 42,7 g
bia∏ka)
Âniadanie
• Herbata 

• Pieczywo z mas∏em (chleb skrobiowy 100 g,

mas∏o 5 g)

• Ser twarogowy 30 g, cebula 10 g, mleko

50 g

• Pomidor 50 g

Drugie Êniadanie
• Owoc (jab∏ko 150 g)

Obiad
• Zupa jarzynowa (w∏oszczyzna 50 g, màka

5 g, Êmietana 20 g)

• Ziemniaki (200 g)

• Bitka wo∏owa (60 g) olej 15 g

• Marchewka (130 g) olej 15 g

• Kompot (truskawki 100 g, cukier 10 g)

Podwieczorek
• Herbata z mlekiem (50 g)

• Pieczywo z mas∏em (chleb skrobiowy 50 g

mas∏o 10 g)

• Miód 40 g

Kolacja
• Mleko (150 g)

• Pieczywo z mas∏em (chleb zwyk∏y 100 g,

mas∏o 10 g)

• Jajko 15 g

Literatura u autorki
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Lidia Kulawik ● Mgr piel´gniarstwa, Specjalista piel´gniarstwa 

rodzinnego, piel´gniarka w SP ZLA „Moja Przychodnia” w Katowicach

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

w Zak∏adzie Promocji Zdrowia i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego 

Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach

Wielkie problemy geriatryczne. Część I
StaroÊç wià˝e si´ z narastaniem specyficz-

nych problemów zdrowotnych w wyni-

ku których dochodzi do upoÊledzeƒ funkcjo-

nalnych, a w dalszej kolejnoÊci do ogranicze-

nia samodzielnoÊci i sprawnoÊci osób star-

szych. Do tych szczególnych problemów na-

zwanych wielkimi problemami geriatryczny-

mi zalicza si´: upadki oraz zaburzenia loko-

mocji, upoÊledzenie wzroku i s∏uchu, nie-

trzymanie moczu i stolca, zespo∏y ot´pienne

i depresje wieku podesz∏ego.

Wielkie zespo∏y geriatryczne to stany

wieloprzyczynowe, przewlek∏e, trudne do

leczenia oraz powodujàce stopniowà utrat´

niezale˝noÊci przez osoby starsze. 

Upadki oraz zaburzenia 
lokomocji

Upadki sà istotnym problemem wyst´pu-

jàcym w populacji ludzi starszych. W ich

wyniku dochodzi do urazów, b´dàcych przy-

czynà ograniczenia aktywnoÊci ˝yciowej,

a w niektórych przypadkach do inwalidztwa

i Êmierci. Czynnikiem predysponujàcym do

wyst´powania upadków jest istniejàca w tym

okresie ˝ycia polipatologia geriatryczna. Me-

dycyna mianem upadku okreÊla zwykle na-

g∏à, niezamierzonà zmian´ pozycji, polegajà-

cà na utracie równowagi podczas chodzenia

lub wykonywania innych czynnoÊci. Upadki

to efekt wynikajàcy z niestabilnoÊci postural-

nej spowodowanej zaburzeniami równowa-

gi. Majà bardzo powa˝ny wp∏yw na losy

osoby starszej i to nie tylko ze wzgl´du na

konsekwencj´ wystàpienia urazów. Odpo-

wiadajà równie˝ za wyst´powanie nieko-

rzystnych zmian psychicznych takich jak sta-

ny l´kowe i depresje, wycofywanie si´ oraz

ograniczenie aktywnoÊci ruchowej.

Przyczyny upadków mogà byç uwarun-

kowane czynnikami zewn´trznymi, zwiàza-

nymi ze Êrodowiskiem ˝ycia oraz wewn´trz-

nymi, które sà zale˝ne od osoby chorej.

G∏ówne przyczyny Êrodowiskowe to przede

wszystkim Êliska lub nierówna pod∏oga, wy-

stajàce progi, z∏e oÊwietlenie, strome schody

i ba∏agan na pod∏odze. Przyczyny wewn´trz-

ne indukujà zmiany inwolucyjne oraz nak∏a-

dajàce si´ na nie przewlek∏e i ostre schorze-

nia. Upadki to tak˝e g∏ówna przyczyna zgo-

nów w wyniku nieszcz´Êliwych wypadków.

Literatura podaje, ˝e w grupie wiekowej po-

wy˝ej 75 roku ˝ycia stanowià 70% przypad-

ków przyczyny Êmierci w wyniku nieszcz´-

Êliwego wypadku.

Wystàpienie upadku mo˝e równie˝ sy-

gnalizowaç wystàpienie ostrych chorób, ta-

kich jak zawa∏ mi´Ênia sercowego, zaka˝enie

dróg moczowych, czy zapalenie p∏uc. Wyst´-

pujàce choroby przewlek∏e predysponujà do

wi´kszej cz´stoÊci upadków, a w szczególno-

Êci choroba Parkinsona, choroba Alzheime-

ra, przebyty udar mózgu, zaburzenia rytmu

serca, hipoglikemia, hipotonia ortostatycz-

na, zaburzenia wodno-elektrolitowe, scho-

rzenia narzàdu ruchu i narzàdów zmys∏ów

oraz przyjmowane leki zw∏aszcza hipotensyj-

ne oraz polipragmazja. Upadki to cz´sta

przyczyna hospitalizacji, wyd∏u˝ajàca czas

pobytu w szpitalu. Skutkujà równie˝ zwi´k-

szonym zapotrzebowaniem na opiek´ spe-

cjalistycznà. W konsekwencji pogorszenia

funkcjonowania osoby starszej wi´ksze obo-

wiàzki sà na∏o˝one na rodzin´. Du˝y deficyt

w zakresie aktywnoÊci mo˝e byç przyczynà

obj´cia seniora opiekà instytucjonalnà.

Problemu upadków nie da si´ ca∏kowicie

wyeliminowaç z ˝ycia starszych osób ale na-

le˝y podjàç odpowiednie dzia∏ania, które

w znacznym stopniu zmniejszà ryzyko ich

wyst´powania. Post´powanie piel´gniarki

Êrodowiskowo-rodzinnej b´dzie uzale˝nione

od sytuacji zdrowotnej oraz miejsca sprawo-

wania opieki: opieka w Êrodowisku domo-

wym lub opieka instytucjonalna. G∏ównym

celem dzia∏aƒ piel´gniarskich jest przede

wszystkim dà˝enie do zachowania maksy-

malnej sprawnoÊci osób w starszym wieku

oraz dok∏adnie zebrany wywiad, ukierunko-

wany na problematyk´ upadków. W Êrodo-

wisku domowym osoby starszej wskazane sà

dzia∏ania wieloaspektowe takie jak nauka

chodu, çwiczenia równowagi, modyfikacja

farmakoterapii, zapobiegania i terapia hipo-

tensji posturalnej oraz modyfikacja zagro˝eƒ

Êrodowiskowych. Dzia∏ania opiekuƒcze
piel´gniarki dotyczàce osób zagro˝onych
upadkami, obcià˝onych wysokim ryzy-
kiem pojawienia si´ upadków oraz powi-
k∏aƒ poupadkowych, a tak˝e zmniejszajà-
ce ryzyko upadków oraz ich nast´pstw to:
• zapewnienie osobom starszym nara˝onym

na upadki optymalnych warunków bez-

pieczeƒstwa (zwrócenie uwagi na zbyt Êli-

skie pod∏ogi i nierówne powierzchnie,

unikanie dywanów, chodników, zabezpie-

czenie por´czami schodów, ustawienie

mebli i sprz´tów tak, aby nie utrudnia∏y

swobodnego przejÊcia, wyposa˝enie ∏a-

zienki i toalety w uchwyty, maty antypoÊli-

zgowe, specjalne krzese∏ka u∏atwiajàce kà-

piel w pozycji siedzàcej);

• zabezpieczenie podopiecznych przed ura-

zami mechanicznymi (z∏amania koÊci

przedramienia, udowej), poprawa si∏y

mi´Êniowej oraz zapobieganie osteopenii

i osteoporozie, uczenie zasad prawid∏owe-

go ˝ywienia;

• wykrywanie wad wzroku, pomoc w ko-

rekcji zaburzeƒ wzroku;

• podj´cie dzia∏aƒ zapobiegajàcych hipoto-

nii ortostatycznej, stosowanie odpowied-

nich technik wstawania, obserwacja cho- ▼
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rych, monitorowanie czynnoÊci uk∏adu

krà˝enia; 

• ocena mobilnoÊci osób starszych: zapew-

nienie bezpieczeƒstwa w czasie przemiesz-

czania si´, zapobieganie zaburzeniom

równowagi i chodu, nauka korzystania ze

sprz´tu pomocniczego (kule, laski, balko-

niki);

• zapewnienie pomocy w pokonywaniu ba-

rier urbanistyczno-architektonicznych;

• pomoc w ograniczeniu skutków wynikajà-

cych ze zmniejszonej aktywnoÊci rucho-

wej: usprawnianie osób niedo∏´˝nych, za-

pobieganie zanikom mi´Êniowym, popra-

wa si∏y mi´Êniowej, pomoc w przywraca-

niu sprawnoÊci i samodzielnoÊci;

• nadzór nad leczeniem farmakologicznym

i zwrócenie uwagi na prawid∏owe dawko-

wanie leków;

• zapewnienie pomocy psychologicznej

osobom ze stanem depresyjnym i l´ko-

wym oraz w zespo∏em poupadkowym;

• umo˝liwienie przebywania w warunkach

Êrodowiska domowego, pomoc w odbu-

dowie wi´zi rodzinnych oraz ograniczenie

instytucjonalizacji osób starszych;

• rozpoznawanie potrzeb socjalnych pacjen-

tów, udzielanie pomocy dostosowanych

do aktualnych potrzeb, pomoc w uzyski-

waniu Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej

oraz pomoc w organizowaniu us∏ug opie-

kuƒczych;

• promowanie stylu ˝ycia zapobiegajàcego

chorobom, okreÊlanie zasad diagnostyki

oraz leczenia wyst´pujàcych patologii;

• przekazywanie informacji chorym i ich ro-

dzinom na temat choroby i w∏aÊciwego

post´powania, uczenie radzenia sobie

z trudnoÊciami zwiàzanymi z upadkami

i okresem starzenia si´.

Upośledzenie wzroku 
i słuchu

Ocenia si´, ˝e 16% osób po 75. roku ˝y-

cia jest dotkni´tych powa˝nymi zaburzenia-

mi widzenia lub Êlepotà. WÊród najcz´st-

szych przyczyn wymienia si´: zaçm´, jaskr´,

zwyrodnienie plamki, retinopati´ cukrzyco-

wà oraz nadciÊnieniowà. Odsetek osób z za-

burzeniami s∏uchu po 80. roku ˝ycia wynosi

50%. Najcz´stszymi przyczynami w tym za-

kresie sà niedobory witaminy B12, zwapnie-

nia i zmiany zapalne kosteczek s∏uchowych,

czopy woskowinowe oraz ha∏as Êrodowiska.

Ryzyko niedos∏uchu wyraênie wzrasta rów-

nie˝ w przypadku palenia tytoniu i stosowa-

nia leków ototoksycznych. Niedowidzenie

oraz niedos∏uch znacznie utrudniajà i pogar-

szajà jakoÊç ˝ycia osób starszych. Osoba nie-

dos∏yszàca lub niedowidzàca jest cz´sto osa-

motniona i pozbawiona pewnoÊci siebie.

Niedos∏uch i niedowidzenie w niektórych

przypadkach mogà byç przyczynà wycofy-

wania si´ z kontaktów spo∏ecznych, izolacji

a nawet depresji.

W konsekwencji pogorszenia funkcji na-

rzàdu wzroku dochodzi do zmniejszenia

ostroÊci widzenia, do gorszego przystosowa-

nia oka do widzenia w ciemnoÊci i do

zmniejszonej zdolnoÊci akomodacji powodu-

jàcej dalekowzrocznoÊç. Skutkiem tego sà

g∏ównie trudnoÊci w przemieszczaniu si´

oraz ró˝nego stopnia upoÊledzenia funkcjo-

nalne w zakresie czynnoÊci dnia codziennego.

UpoÊledzeniu ulega zdolnoÊç czytania, pre-

cyzja i dok∏adnoÊç wykonywanych czynnoÊci

oraz zdolnoÊç orientacji w otoczeniu mogàca

zagra˝aç bezpieczeƒstwu osoby starszej. Nie-

dowidzenie znacznego stopnia mo˝e powo-

dowaç zmiany charakterologiczne, a upoÊle-

dzenie orientacji zwi´ksza podatnoÊç na l´k.

Konsekwencje niedos∏uchu uwidaczniajà

si´ najbardziej w zachowaniu osób starszych

w ich kontaktach z otoczeniem, zw∏aszcza

w zakresie komunikowania si´. Nast´p-

stwem pojawiajàcego si´ niedos∏uchu jest

nadwra˝liwoÊç na bardzo g∏oÊnà mow´, za-

burzenia w rozumieniu mowy zniekszta∏co-

nej (rozmowa przez telefon), os∏abiona loka-

lizacja dêwi´ku, która prowadzi do utrud-

nionej zdolnoÊci rozró˝niania g∏osu w zgie∏-

ku i ha∏asie. Szczególnie zwracajàcà uwag´

na wyst´powanie niedos∏uchu jest koniecz-

noÊç wielokrotnego powtarzania zdaƒ pod-

czas rozmowy i brak reakcji ze strony osoby

niedos∏yszàcej przejawiajàcy si´ nieudziela-

niem odpowiedzi lub udzieleniem odpowie-

dzi nieprawid∏owej, co wynika z upoÊledzo-

nego a czasami fragmentarycznego odbioru

docierajàcej mowy. Z obserwacji wynika, i˝

osoby z niedos∏uchem cz´sto same ju˝ na

poczàtku rozmowy proszà o nieco g∏oÊniej-

sze i wolniejsze wypowiedzi oraz o powtó-

rzenie wypowiedzi kierowanych do nich.

Zakres dzia∏aƒ podejmowanych przez

piel´gniark´ jest uzale˝niony od stopnia nie-

dowidzenia i niedos∏uchu, a tak˝e od zdol-

noÊci kompensacyjnych osoby starszej. Pa-

cjenci, u których nie ma mo˝liwoÊci korekcji

dysfunkcji (okulary, soczewki, aparaty s∏u-

chowe, a w niektórych przypadkach zabieg

operacyjny) wymagajà du˝ego zaanga˝owa-

nia, pomocy i wspó∏pracy ze strony rodziny.

Niezmiernie wa˝nym elementem opieki do-

mowej nad osobà starszà, która ma znaczny

ubytek wzroku lub s∏uchu jest zapewnienie

bezpiecznego otoczenia, a szczególnà opiekà

nale˝y otoczyç osoby samotne.

Dzia∏ania opiekuƒcze piel´gniarki opie-
kujàcej si´ w warunkach domowych oso-

bà z dysfunkcjà narzàdu wzroku winny
byç skierowane na:
• udzielanie pomocy w trakcie wykonywa-

nia czynnoÊci dnia codziennego (higiena

osobista, ubieranie si´, spo˝ywanie posi∏-

ków);

• monitorowanie zaleconej farmakoterapii;

• zwrócenie uwagi na w∏aÊciwe, umiarko-

wane oÊwietlenie mieszkania osoby niedo-

widzàcej, gdy˝ zbyt du˝e nat´˝enie Êwiat∏a

wywo∏uje odblask, a zbyt ma∏e niedoÊwie-

tlenie pola widzenia;

• zapewnienie bezpieczeƒstwa w mieszka-

niu pacjenta (usuni´cie ze sfery poruszania

si´ potencjalnych przeszkód i przedmio-

tów ∏atwo t∏ukàcych si´, w zasi´gu wycià-

gni´tych ràk zainstalowanie pó∏ek, szafek

oraz zabezpieczenie wszystkich kabli);

• wspieranie samodzielnych dzia∏aƒ pacjen-

ta celem wzmacniania jego poczucia przy-

datnoÊci;

• zach´canie pacjenta do korzystania pod-

czas przemieszczania si´ ze sprz´tu aseku-

racyjnego  laski oraz pomoc w korekcji na-

rzàdu wzroku.

Post´powanie piel´gniarki opiekujàcej si´
osobami starszymi z upoÊledzonym s∏u-
chem obejmuje przede wszystkim:
• utrzymywanie kontaktu wzrokowego

z pacjentem;

• zwrócenie uwagi, aby osoba z dysfunkcjà

narzàdu s∏uchu widzia∏a twarz i ruchy ust

rozmówcy, nale˝y mówiç do niej nieco

wolniej, Êrednio g∏oÊno, z dobrà artykula-

cjà, a w razie potrzeby stosowaç powtó-

rzenia;

• w przypadku u˝ywania przez pacjenta apa-

ratu s∏uchowego nale˝y rozmawiaç z nim,

stojàc po stronie za∏o˝onego aparatu;

• prosiç pacjenta o powtórzenie faktów ce-

lem upewnienia si´ czy wszystko prawi-

d∏owo zrozumia∏;

• porozumiewanie si´ za pomocà j´zyka mi-

gowego, a w razie koniecznoÊci przyjmo-

waç i przekazywaç informacje w formie

pisemnej;

• promowanie prozdrowotnego stylu ˝ycia

a w szczególnoÊci: zaprzestanie palenia ty-

toniu, unikanie miejsc z nadmiernym ha-

∏asem oraz ograniczenie stosowania leków

o dzia∏aniu ototoksycznym;

• motywowanie i zach´canie pacjenta do

korzystania z aparatu s∏uchowego, wska-

zywanie pozytywnych efektów wynikajà-

cych z protezowania oraz edukacja pacjen-

ta i jego rodziny w zakresie pos∏ugiwania

si´ aparatem s∏uchowym.

Literatura u autorki pracy magisterskiej.
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IIIRegionalna Konferencja „Zaka˝enia

Szpitalne – Dzia∏ajmy Razem” zor-

ganizowana przez Zespó∏ ds. piel´gniarstwa

epidemiologicznego dzia∏ajàcy przy Okr´go-

wej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Kato-

wicach przesz∏a ju˝ do historii. Jak zwykle

spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem Êro-

dowiska piel´gniarek i po∏o˝nych naszego

województwa. Patronat nad konferencjà ob-

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

w Katowicach oraz Polskie Stowarzyszenie

Piel´gniarek Epidemiologicznych.

W czasie interesujàcych sesji naukowych

zaprezentowano wyk∏ady zwiàzane z pre-

wencjà zaka˝eƒ szpitalnych i bezpieczeƒ-

stwem pacjenta zwiàzanego z udzielaniem

Êwiadczeƒ zdrowotnych.

Problematyk´ zapobiegania infekcjom

zwiàzanym z cewnikiem naczyniowym i no-

woÊciami w zakresie terapii do˝ylnej w co-

dziennych realiach klinicznych w Polsce

omówi∏a Rita Pawletko reprezentujàca Za-

rzàd Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek

Epidemiologicznych.

Ewa Kamizielak - piel´gniarka epidemio-

logiczna pracujàca na co dzieƒ w SP ZOZ

Szpital Pyskowice, poÊwi´ci∏a swoje rozwa-

˝ania kolejnemu aspektowi ochrony pacjen-

ta przed zaka˝eniami uk∏adu moczowego

w wystàpieniu „Cewnik moczowy – potrze-

ba pacjenta czy wygoda personelu?”.

O aktualnych wymogach i drogach po-

st´pu w epidemiologii zwiàzanej z diagno-

stykà mikrobiologicznà poinformowa∏

uczestników konferencji honorowy cz∏onek

PSPE, diagnosta mikrobiolog dr Grzegorz

Zió∏kowski z Wy˝szej Szko∏y Medycznej

w Sosnowcu.

Po przerwie, w czasie której uczestnicy

konferencji mogli zapoznaç si´ z bogatà

ofertà firm medycznych, wys∏uchano nast´-

pujàcych doniesieƒ autorów:

„Dekontaminacja powierzchni – nowe

wyzwania” – dr Patryk Tarka reprezentujàcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny; 

„Higiena ˝ywienia w Êwietle obowiàzujà-

cych przepisów” – mgr El˝bieta Jaros∏awiec-

ka, kierownik Dzia∏u ˚ywienia Paƒstwowej

Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Katowi-

cach; „Odpady medyczne - jak pozbywaç si´

problemu zgodnie z prawem” – Gra˝yna To-

czek, piel´gniarka epidemiologiczna w NZOZ

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach. 

Wzorem roku poprzedniego wÊród

uczestników konferencji rozprowadzona zo-

sta∏a ankieta i rozlosowano pamiàtkowe na-

grody. 

Dzi´kuj´ Okr´gowej Izbie Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach oraz Zarzàdowi

Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epi-

demiologicznych za pomoc w organizacji

konferencji i patronat naukowy, majàc jed-

noczeÊnie nadziej´ na kontynuacj´ spotkania

za rok.

Pragn´ tà drogà podzi´kowaç moim Ko-

le˝ankom z Komisji ds. organizacji szkoleƒ

i konferencji za poÊwi´cony czas i prac´ przy

organizacji III Konferencji. ■

Sprawozdanie z III Konferencji
„Zakażenia szpitalne – Działajmy Razem” 
– Katowice 10 czerwca 2011

Anna Dyl ● Specjalista piel´gniarstwa epidemiologicznego, Piel´gniarka

Epidemiologiczna SPSK Nr 7 SUM w Katowicach, GCM im. prof. Leszka

Gieca, Przewodniczàca Zespo∏u ds. piel´gniarstwa epidemiologicznego

przy ORPiP w Katowicach
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Zofia Pra˝ak ● Licencjat piel´gniarstwa, mgr zarzàdzania i marketingu,

Specjalista w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicznego 

– SPSK-M SUM w Katowicach, Przewodniczàca Ko∏a Terenowego 

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego, Zast´pca przewodniczàcej Zespo∏u 

ds. ochrony zdrowia piel´gniarek i po∏o˝nych przy ORPiP w Katowicach 

Tylko działania konsekwentne mogą przynieść
oczekiwane rezultaty
Konferencja naukowa w ramach progra-

mu „Rozwiàzywanie problemów dla

poprawy zdrowia” by∏a ju˝ V edycjà. Odby-

∏a si´ 16-17 czerwca 2011 w OÊrodku

Kszta∏cenia OIPiP w ¸aziskach Górnych.

Tematem przewodnim konferencji by∏a

„Ochrona zdrowia piel´gniarek i po∏o˝nych

w schorzeniach nowotworowych”.

Konferencja zosta∏a zorganizowana przez

Zespó∏ ds. ochrony zdrowia piel´gniarek

i po∏o˝nych oraz Zak∏ad Piel´gniarstwa

i Spo∏ecznych Problemów Medycznych, Ka-

tedry Wydzia∏u i Spo∏ecznych Problemów

Medycznych SUM w Katowicach i Polskie

Towarzystwo Piel´gniarskie Oddzia∏ Âlàski.

Patronat Honorowy nad konferencjà ob-

jà∏ Wojewoda Âlàski - Zygmunt ¸ukaszczyk

oraz Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypu-

lec-Plinta - Dziekan Wydzia∏u Opieki Zdro-

wotnej SUM w Katowicach, Prof. dr hab. n.

med. Bogus∏aw Maciejewski - Dyrektor

Centrum Onkologii Instytutu im. M. Sk∏o-

dowskiej-Curie w Gliwicach i mgr Beata

Ochocka - Konsultant Krajowy w dziedzinie

Piel´gniarstwa Epidemiologicznego.

W konferencji wzi´∏o udzia∏ 100 uczest-

ników. 

Otwarcia konferencji dokona∏a Przewod-

niczàca Zespo∏u ds. ochrony zdrowia piel´-

gniarek i po∏o˝nych mgr Ma∏gorzata Pytel,

akcentujàc wiodàcy cel konferencji - prezen-

tacj´ najnowszych dzia∏aƒ profilaktycznych,

leczniczych, rehabilitacyjnych oraz od˝ywia-

nia w chorobach nowotworowych. 

WHO i Mi´dzynarodowa Agencja Badaƒ

nad Rakiem prognozujà, ˝e w 2025 r. b´dzie

27mln zachorowaƒ na nowotwory w Êwie-

cie. Polscy badacze przewidujà zaÊ 176 tys.

zachorowaƒ w 2025 r. na raka w Polsce,

w tym, je˝eli utrzymajà si´ dotychczasowe

trendy, 21 tys. na raka piersi. 

Chorobà, która obecnie zdominowa∏a

scen´ nowotworowà, zarówno wÊród m´˝-

czyzn, jak i kobiet, jest rak p∏uca; wyst´puje

prawie wy∏àcznie u palaczy tytoniu. W dy-

mie papierosowym zawartych jest, jak wia-

domo, co najmniej 40 substancji rakotwór-

czych. Tylko w Wielkiej Brytanii umiera naƒ

wi´cej kobiet ni˝ u nas. 

W pierwszym dniu konferencji odby∏y si´
III sesje:
Tematem I Sesji by∏a: Wspó∏praca na rzecz

rozwoju wspó∏czesnego piel´gniarstwa,

w której - dr hab. n. med. Gra˝yna Markie-

wicz-¸oskot /Zak∏ad Piel´gniarstwa i Spo-

∏ecznych Problemów Medycznych SUM

w Katowicach/ przedstawi∏a referat „S∏u˝ba

zdrowia wobec cierpienia, choroby i Êmier-

ci”. Kolejne referaty stanowi∏y prezentacje

trzech towarzystw: „Zagro˝enia cywilizacyj-

ne. Zderzenie z rzeczywistoÊcià w aspekcie

fal elekromagnetycznych” przedstawi∏a mgr

Zofia Pra˝ak, Âlàski Oddzia∏ PTP. Polskie

Stowarzyszenie Po∏o˝nych Oddzia∏ Woje-

wódzki reprezentowa∏a Przewodniczàca dr

n. med. Ewa Tobor, która przedstawi∏a ba-

dania „Uczestnictwo piel´gniarek i po∏o˝-

nych w populacyjnych badaniach profilak-

tycznych”, natomiast Polskie Stowarzyszenie

Piel´gniarek Epidemiologicznych reprezen-

towa∏a Rita Pawletko, wyg∏aszajàc referat

„Piel´gniarki epidemiologiczne w Polsce -

teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç”. 

Sesja II obejmowa∏a tematyk´: Prawne,

etyczne i spo∏eczne uwarunkowania chorób

nowotworowych. 

„Umieraç po ludzku, czy godnie?” - to

pytanie zada∏a dr n. med. Jadwiga Pyszkow-

ska /Zak∏ad Medycyny i Opieki Paliatywnej

SUM w Katowicach/. Natomiast „Prawa pa-

cjenta”, jak bardzo aktualne w tym szczegól-

nym kontekÊcie, przedstawi∏a - mgr Ma∏go-

rzata Lipiƒska /Centrum Medyczne Mavit,

Szpital Specjalistyczny Katowice/. Dr n.

ekonom. Bogus∏awa Serzysko /Âlàskie Cen-

trum Chorób Serca w Zabrzu/ omówi∏a wy-

niki badaƒ w przedmiocie: „Kontakt z oso-

bà chorà na nowotwór, jako czynnik deter-

minujàcy ˝ycie osobiste i zawodowe piel´-

gniarek”, a temat „Rak szyjki macicy - ka˝da

kobieta jest zagro˝ona” prezentowa∏ mgr

Kamil Etel. Sesj´ zakoƒczy∏a mgr Beata

Ochocka przedstawiajàc „Stanowisko Kon-
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sultanta Krajowego w sprawie zapobiegania

zak∏uciom personelu medycznego”.

Temat Sesji III brzmia∏: Wspó∏czesna on-

kologia a programy profilaktyczne. 

Koordynator Wojewódzkiego OÊrodka

Koordynacyjnego lek. med. Andrzej Czuba

zaprezentowa∏ najbli˝szà przysz∏oÊç „Popula-

cyjnego programu profilaktyki i wczesnego

wykrywania raka szyjki macicy”. „NowoÊci

w diagnostyce i leczeniu narzàdów p∏ciowych

kobiety” przedstawi∏ dr hab. n. med. Bogdan

Michalski, Prezes Fundacji Ró˝owa Konwalia

im. prof. Jana Zieliƒskiego SUM w Katowi-

cach, Katedra Zdrowia Kobiety, Konsultant

Wojewódzki w dziedzinie Ginekologii Onko-

logicznej. O „WartoÊci mammografii we

wczesnym wykrywaniu raka piersi” mówi∏

lek. med. Jan Hliniak /Zak∏ad Radiodiagno-

styki, Instytut Onkologii Gliwice/.

Problem „Znaczenie samokontroli piersi

we wczesnym wykrywaniu raka” przedsta-

wi∏a mgr Alicja Dyla /Zak∏ad Radiodiagno-

styki, Instytut Onkologii Gliwice/.

„Rola piel´gniarki w opiece nad pacjent-

kà po rekonstrukcji piersi” to temat zespo∏u

piel´gniarek: Barbary Piekarskiej, Ma∏gorza-

ty Wyduba∏ i Ma∏gorzaty Lochmajer /Zak∏ad

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Cen-

trum Onkologii im. M. Sk∏odowskiej-Curie

w Gliwicach/. Sesj´ zakoƒczy∏ referat o „Po-

st´powaniu usprawniajàcym po chirurgicz-

nym leczeniu raka piersi i usuni´ciu pacho-

wych w´z∏ów ch∏onnych” wyg∏oszony przez

mgr Iwon´ Makles-Kacy /Pracownia Reha-

bilitacji Centrum Onkologii im. M. Sk∏o-

dowskiej-Curie w Gliwicach/.

W drugim dniu odby∏y si´ dwie sesje i na

zakoƒczenie niezapomniano o niespodziance.

W Sesji I przedstawiono Wp∏yw zwiàz-

ków rakotwórczych na stan zdrowia persone-

lu medycznego. Temat „Rak p∏uc a paleniu

tytoniu u kobiet” omówi∏ lek. med. Leszek

Jaworski, Zast´pca dyrektora ds. medycz-

nych /Szpital Chorób P∏uc w Orzeszu/. Na-

tomiast „Przygotowywanie leków cytosta-

tycznych w systemie centralnym” omówi∏a

mgr Ma∏gorzata Gawlik /Oddzia∏ Kliniczny

Kliniki Onkologii, Szpital Uniwersytecki

w Krakowie/. Zagadnienie „Piel´gnacja pa-

cjenta leczonego promieniami” zaprezento-

wa∏a mgr Agnieszka Gamzel /Beskidzkie

Centrum Onkologii, Bielsko-Bia∏a/. „Opieka

nad pacjentem po przeszczepie szpiku kost-

nego” to temat prezentacji mgr Pauliny Rein-

hard /Klinika Hematologii i Transplantacji

Szpiku SPSK-M SUM w Katowicach/. „Ro-

le po∏o˝nej w oddziale ginekologii onkolo-

gicznej” przedstawi∏a mgr Barbara Kowolik

/Oddzia∏ Ginekologii, Szpital Kolejowy Ka-

towice/. „˚ywienie dojelitowe pacjentów on-

kologicznych” to referat mgr Joanny Galus. 

Sesja II – Kierunki wspó∏czesnej edukacji

onkologicznej.

Mgr Irena Pude∏ko /Uzdrowisko Gocza∏-

kowice - Wojewódzki OÊrodek Reumatolo-

giczno-Rehabilitacyjny/ przedstawi∏a „Zna-

czenie leczenia uzdrowiskowego”. Jakie sà

„Postawy kobiet wobec badaƒ profilaktycz-

nych i wiedza o chorobach nowotworo-

wych” – przeprowadzone badania zaprezen-

towa∏a mgr Iwona Woêniak /Klinika Chirur-

gii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyj-

nej SPSK –M SUM w Katowicach/. „Piel´-

gnacja oraz obs∏uga portów naczyniowych”

to referat mgr Ma∏gorzaty Czapliƒskiej

/Centrum Onkologii Warszawa/.

Dwudniowa konferencja pokazuje, ˝e

piel´gniarki mogà odegraç znaczàcà rol´

w walce z chorobami nowotworowymi, po-

przez prowadzenie edukacji, tak by spo∏e-

czeƒstwo w przysz∏oÊci by∏o zdrowsze. Do-

Êwiadczenia pokazujà, ˝e aby uzyskaç suk-

ces, edukacja musi byç poparta w∏asnym

przyk∏adem, dlatego: 

• Nie palmy papierosów – substancje z dy-

mu dzia∏ajà nie tylko na samego palacza,

ale równie˝ na osoby przebywajàce z nim

w pomieszczeniu. 

• Pami´tajmy o comiesi´cznej samokontroli

piersi.

• Nie zapominajmy o badaniu ginekolo-

gicznym.

• Poddawajmy si´ regularnie badaniu cyto-

logicznemu wymazu z szyjki macicy.

• Kobiety po 50. roku ˝ycia powinny braç

udzia∏ w profilaktycznych badaniach

mammograficznych.

WÊród materia∏ów konferencyjnych

uczestnicy otrzymali Europejski kodeks wal-

ki z rakiem, w którym zosta∏y zapisane g∏ów-

ne zasady zdrowego post´powania. Warto

podkreÊliç, ˝e tylko konsekwentne dzia∏ania

mogà przynieÊç oczekiwane rezultaty.

Zamkni´cia konferencji dokona∏a Prze-

wodniczàca ORPiP dr n. ekonomicznych

Mariola Bartusek podkreÊlajàc, ˝e nowo

otwarty OÊrodek Kszta∏cenia OIPiP w ¸azi-

skach Górnych s∏u˝yç b´dzie piel´gniarkom

i po∏o˝nym do kszta∏cenia podyplomowego,

jak równie˝ do organizacji wszelkiego typu

konferencji o tematyce medycznej.

Na zakoƒczenie Konferencji wystàpi∏ ze-

spó∏ Szlagier Maszyna, który zaprezentowa∏

swoje hity oraz bawi∏ nas Êlàskimi dowcipa-

mi. Nie oby∏o si´ bez wspólnego Êpiewania

oraz zabawy. 

Ju˝ teraz zapraszamy na przysz∏orocznà

konferencj´.

Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działający przy Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

serdecznie zaprasza na

I Regionalną Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Nie bójmy się chorych psychicznie”
Termin: 10.10.2011 r. godzina 900 (rejestracja uczestników od godz. 845).
Miejsce: Ośrodek Kształcenia OIPiP w Katowicach, Łaziska Górne, ul. Wodna 15.
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Na zakończenie Konferencji uczestnicy otrzymują certyfikat.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 23 września na adres:
Monika Krystaszek
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
e-mail: Monika_k001@wp.pl, faks: 324226875
Informacji udziela: Monika Krystaszek tel. 32 4328218, tel. kom. 508 070 666
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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”

Naszej Koleżance 
Katarzynie Skibińskiej

Kierownikowi Działu Epidemiologii 
i Higieny Szpitalnej

Pielęgniarce Epidemiologicznej
SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

„Szpital Miejski” w Sosnowcu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają Konsultant Krajowy i Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

wraz z pielęgniarkami i położnymi epidemiologicznymi
województwa śląskiego

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ najbli˝szym
i najdro˝szym Matkà…

Pielęgniarce Annie Winiarczuk 
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

w związku ze śmiercią 
Mamy

składają Pełnomocnik ORPiP oraz pielęgniarki 
Bloku Operacyjnego Szpitala w Pszczynie

Wyrazy głębokiego współczucia 

Koleżance Grażynie Latos 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają pielęgniarki z Oddziału Wewnętrznego II 

WSP S.A. w Tarnowskich Górach

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

Koleżance Urszuli Wojtczak 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
Mamy 

składają pielęgniarki Szpitala Miejskiego w Zabrzu

W dniu 4 sierpnia 2011 roku
przegrała walkę z chorobą

Nasza Koleżanka Pielęgniarka
Renia Fenrych

Byłaś dla wielu z nas bliskim człowiekiem,
dobrym przyjacielem, koleżanką.

Miałaś jeszcze wiele spraw
niedokończonych,

wiele planów na przyszłość.
Czerpałaś radość z każdej chwili życia.

Byłaś wesoła, uśmiechnięta i energiczna.
Na pewno chciałabyś 

żebyśmy taką Cię zapamiętali.
I taka pozostaniesz w naszych sercach.

Dzisiaj w chwili smutku i żałoby składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Najbliższym – Rodzinie 
Naczelna pielęgniarka oraz pielęgniarki i położne
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Naszą Koleżankę
Renatę Fenrych

pielęgniarkę instrumentariuszkę
Bloku Operacyjnego 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 1 w Tychach.

Byłaś zawsze oddana pracy, życzliwa,
serdeczna i koleżeńska.

Żegnamy Cię Reniu, 
lecz w naszych sercach i naszej pamięci

będziesz zawsze…
Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem pielęgniarek

instrumentariuszek Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Tychach

Wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Teresie Poradzie 

składają Pielęgniarka Oddziałowa 
wraz z koleżankami Oddziału Wewnętrznego I

oraz pielęgniarki Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Teresie Poradzie 

składają Pielęgniarka Oddziałowa 
wraz z koleżankami Oddziału Wewnętrznego I

oraz pielęgniarki Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Naszej Koleżance Ani Prządce
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Taty 
składają Naczelna Pielęgniarka  oraz pielęgniarki 

i położne GZLA w Katowicach Fundacji „Unia Bracka”

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach
bliskich…

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

jesteśmy z Tobą. 
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Taty

Naszej Koleżance Magdalenie Pustuł 
składają pielęgniarki z Oddziału Pediatrii 

z Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance Sylwii Surowiec 
z powodu śmierci 

Męża 
składają pielęgniarki i położne 

Bloku Operacyjnego Ginekologii i Położnictwa
SP CSK SUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach

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

Dnia 29 czerwca 2011 roku 
po ciężkiej chorobie

odeszła od nas 

Najwspanialsza Koleżanka 
i Współpracownica

Aleksandra Włodarkiewicz-Sas 
Bezradność, bezsilność powodują ból, 

który dopiero wówczas uzmysławia nam
jak bardzo brakuje Jej nam. 
Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki, położne 

oraz personel medyczny GZLS Fundacji Unia Bracka 
w Gliwicach

Koleżance Krystynie Hasiuk
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składa cały personel PŚZiPZ Elvita Jaworzno III

„Centrum Medyczne Trójka”

Wyrazy głębokiego żalu z powodu śmierci 
Mamy 

Koleżance Bożenie Hajdudze 
składają koleżanki z Centrum Psychiatrii Katowice

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

Koleżance Jadwidze Hauzer
z powodu śmierci 

Taty
składają pielęgniarki i położne Bloku Operacyjnego

Ginekologii i Położnictwa SP CSK SUM 
im. Kornela Gibińskiego w Katowicach
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Szanowna Redakcjo
Jestem piel´gniarkà z kilkunastoletnim sta˝em pracy
w szpitalu, mieszkankà powiatu raciborskiego. W zwiàz-
ku z niedawno zakoƒczonym kursem kwalifikacyjnym
z dziedziny organizacji i zarzàdzania dla piel´gniarek
i po∏o˝nych, chcia∏am podzieliç si´ pewnà refleksjà.
Kurs trwa∏ od 19 lutego do 10 lipca 2011 roku. Wzi´∏o
w nim udzia∏ 28 piel´gniarek, a organizowa∏a go Okr´-
gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach.
OczywiÊcie kursy takie sà organizowane dla piel´gniarek
i po∏o˝nych w ca∏ej Polsce, ale dopiero od dwóch lat dla
piel´gniarek z naszego rejonu jest on organizowany
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.

Nale˝y wspomnieç, ˝e inicjatorkà tego przedsi´wzi´cia by∏a Pani mgr Krystyna Klimaszewska, osoba Êwietnie zna-
na w Êrodowisku medycznym, która do dzisiaj inicjuje organizacj´ kursów, a osobiÊcie kierowa∏a szkoleniem, o któ-
rym pisz´.
W tak trudnych dla naszej grupy zawodowej czasach, gdzie po pracy stale si´ dokszta∏camy, fakt, i˝ kursy odbywa-
jà si´ w Raciborzu, a nie na przyk∏ad 80 kilometrów oddalonych od naszego miejsca zamieszkania, jest wielkim plu-
sem. Oszcz´dzamy w ten sposób czas i pieniàdze. Nie do przecenienia jest fakt, i˝ Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w Katowicach, raz w roku umo˝liwia ka˝dej piel´gniarce zrefundowaç w ca∏oÊci jeden kurs kwalifikacyjny.
Pomimo du˝ej iloÊci obowiàzków wynikajàcych z pe∏nienia roli jako kobiety, jesteÊmy bardzo zadowolone ze zdobycia ko-
lejnych umiej´tnoÊci i kwalifikacji, które pomogà nam zmieniç coÊ w naszym ˝yciu zawodowym - z pewnoÊcià na lepsze.
Dlatego zach´cam wszystkie kole˝anki, aby zg∏asza∏y si´ do uczestnictwa w kursach, jednoczeÊnie z ca∏ego serca wraz
z ca∏à grupà kursantek pragn´ podzi´kowaç Pani Przewodniczàcej ORPiP dr Marioli Bartusek oraz pracownikom
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach za stworzenie takiej inicjatywy na naszym terenie i… pro-
siç o jeszcze!

Uczestniczka kursu wraz z kole˝ankami
Katarzyna Koral-Jacek 

Serdecznie dzi´kuj´ ca∏emu Zespo∏owi Piel´gniarskiemu i Lekarskiemu oraz Piel´gniarce Oddzia∏owej Oddzia∏u
Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie – Pani Joannie Kruk
za zorganizowanie, promowanie, sprawne przeprowadzenie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla nasze-
go wspania∏ego Kolegi chorego na ostrà bia∏aczk´ szpikowà – specjalisty chirurgii ogólnej lek. med. Marka Wyrobca. 
Akcja zorganizowana pod has∏em: „Dzieƒ Dawcy Szpiku dla Marka i innych”, która odby∏a si´ w Szpitalu przy
wspó∏pracy z Fundacjà DKMS w dniu 17 czerwca b.r. przesz∏a swoim zasi´giem najÊmielsze oczekiwania przedsta-
wicieli fundacji jak i nas wszystkich.
Dzi´ki Waszemu ogromnemu zaanga˝owaniu, Waszej ogromnej pracy podczas Dnia Dawcy uda∏o si´ zarejestrowaç
ponad 500 potencjalnych dawców szpiku, dzi´ki którym mo˝liwym b´dzie, w co goràco wierzymy, uratowanie ˝ycia
Markowi i innym chorym oczekujàcym na przeszczep szpiku. 

Za to wszystko bardzo Wam dzi´kuj´.
Barbara Kole˝yƒska

Prze∏o˝ona Piel´gniarek
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Serdeczne podzi´kowania i wyrazy wdzi´cznoÊci za leczenie i opiek´ dla ca∏ego personelu medycznego Oddzia∏u
Ginekologiczno-Po∏o˝niczego NZOZ Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

sk∏ada pacjentka 
Ewa Kampe




