
Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

ISSN 1232-5384 Nr 11 [216] Listopad 2011

PODNOSZENIE
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

Agnieszka
Życie na kredyt

XXVII
Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Delegatów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

>>>

Rozpoczynamy VI kadencję 
samorządu zawodowego. 
Umacniajmy samorządność 
poprzez ciągłą edukację, 
poszerzanie kompetencji, 
profesjonalne zarządzanie 
pielęgniarstwem/położnic-
twem oraz pogłębioną odpo-
wiedzialność i etyczną troskę 
w opiece nad pacjentem.

Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach
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SPIS TREŚCI Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W pierwszej części listopadowego numeru 

biuletynu  proponujemy materiały z przebiegu  
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego 
Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach – sprawozdanie, wyni-
ki wyborów,  uchwały, apele.

Przedstawiamy ostatnią część informacji 
prawnej o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
przez pielęgniarki/położne, dotyczącej szkoleń 
specjalizacyjnych (specjalizacji). 

W bieżącym wydaniu  zapraszamy na rela-
cję z Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej  
i Ochrony Zdrowia, pióra Violetty Dytko, oraz  
z  VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zagro-
żenia pracy zawodowej a zdrowie personelu me-
dycznego”, autorstwa Zofii Prażak.  Chcemy także 
szczególnie gorąco przedstawić bohaterkę na-
szego reportażu, Agnieszkę Filipkowską, osobę 
po prostu – niezwykłą.  Polecamy także tekst pani 
Moniki Smolak − „Komunikowanie pozawerbalne 
z pacjentem chorym na chorobę nowotworową 
w ostatniej fazie przed śmiercią” skoncentrowa-
ły się na zachowaniach, postawach i relacjach 
psychologicznych pielęgniarka-pacjent. Pisząc  
o umiejętnościach komunikowania się, zaakcen-
towały szczególnie niewerbalne zachowania, wy-
rażone poprzez „język ciała”. 

W kontekście prezentowanych tekstów war-
to przypomnieć słowa psychiatry wiedeńskiego  
S. Freuda, który już w 1905 roku powiedział: „Ża-
den śmiertelnik nie może ukryć tajemnicy. Kiedy 
milczą usta − przemawiają opuszki palców. Praw-
da przenika przez wszystkie pory”

Zachęcam do ciekawej lektury
Krystyna Łukasz-Paluch
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W dniu 28 października 2011 roku na podczas XXVII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
wybrano Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.  Przed dr Mariolą Bartusek,  dotychczasową  
Przewodniczącą ORPiP kolejna, druga kadencja pracy w sa-
morządzie.  To doskonała okazja by zapytać o refleksje z mi-
nionych czterech lat i plany na następne.

MO: Rozpoczyna się VI kadencja  pracy samorządu za-
wodowego pielęgniarek i położnych. W  czaie gdy dwa etapy 
pracy samorządu końca i początku kadencji, stykają się ra-
zem – dobrze jest ocenić czas przeszły by mądrze zaplano-
wać przyszłość. 

Mariola Bartusek : Biorąc pod uwagę potencjał jaki posia-
da samorząd - możemy zrobić wszystko, zdobyć każdy szczyt, 
musimy nie tylko mocno wierzyć w siebie, ale rozpocząć 
konstruktywne dyskusje  i  pracę. Przez te lata przyszło nam  
zmierzyć się z bardzo odpowiedzialnym zadaniem – rozwią-
zywania zamierzchłych problemów, umocnienia roli zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz reprezentowania samorządu za-
wodowego  na arenie politycznej i samorządowej. Nie było 
łatwo, ale też jak mówi porzekadło: nikt nie obiecywał, że ła-
two będzie. Zmienia się świat, zmieniają się potrzeby ludzi, 
czego innego oczekujemy też od współczesnego samorządu. 
Z jednej strony realizacja zadań jest naszą powinnością,  
z drugiej , jest cienka granica pomiędzy powinnością a obo-
wiązkiem.

MO: W tym roku obchodziliśmy 20 lecie samorządu za-
wodowego  – za nami 20 bardzo burzliwych lat – przemian 
ekonomicznych, prawnych, ustrojowych, społecznych i kul-
turowych. Były to lata rewolucji w sektorze ochrony zdrowia, 
zmiany ustroju, wielkich reform, które często bywały ryzy-
kownym eksperymentem.  Jak odnajdowaliśmy się w  etapie 
przemian? 

MB: Zakończona kadencja była reakcją, odpowiedzią, na 
potrzeby pielęgniarek i położnych uczestniczących w tych wy-
zwaniach.  Biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie wielu 
osób w realizację zadań samorządu - dokonaliśmy wiele.  
Dziś wiedza i kwalifikacje stoją  na piedestale, dziś zdobyta 
wiedza daje podstawę samodzielności i świadomej odpowie-
dzialności. Dlatego zainwestowaliśmy w ludzi. W ostatnich 
latach podnieśliśmy kwalifikacje zawodowe   12 tysiącom 
pielęgniarek i położnych, biorąc pod uwagę przeszkolonych 
od 2000 roku 21 tysięcy, przez niecałe 4 lata przekroczyliśmy 
połowę. Przeszkoliliśmy po przerwie w wykonywaniu zawodu 
ponad 500 osób powracających na rynek pracy. Sięgnęliśmy 
po unijne środki. Zorganizowaliśmy ponad 40 konferencji  
i  seminariów o zasięgu nie tylko regionalnym, ale ogólnopol-
skim i międzynarodowym.  Jednak niech nie tylko liczba bę-
dzie tego wyrazem, a uzyskane przez nas kwalifikacje. O tym, 
co już zrobiliśmy była mowa wielokrotnie, teraz nadszedł  
czas wyeksponowania tego potencjału, który jest w nas.

MO: Zmieniają się potrzeby –   to co było priorytetem 20, 
10 czy nawet 5 lat temu – dziś wydaje się nieaktualne. W jaki 
sposób można zaspokoić aktualne potrzeby środowiska?

MB: Kluczem nie jest bynajmniej jedynie zaspokojenie 
aktualnych oczekiwań, ale  wyprzedzenie ich, tak, by za kilka 
lat móc cieszyć się efektami swojej pracy. Podjęte w mijają-
cej właśnie kadencji   zamierzenia, decyzje – są z gatunku 
tych, których efekty będzie można ocenić rzetelnie jedynie z 
perspektywy czasu i to nie jednego - czy dwóch lat. To działa-
nia, które dojrzewają, procentują i przynoszą efekty. 

MO: Żyjemy w czasach gdy wysokie kwalifikacje i kom-
petencje są nie tylko czynnikiem determinującym rozwój 
jednostki – są także  wyjątkowym atutem dla grupy zawo-
dowej. Pielęgniarki i położne są świetnie  wykształcone, 
potrafią sięgać po posady, naukowe tytuły, unijne dotacje, 
radzą  sobie w gąszczu finansów, ekonomii i  zarządzania. 
Co dalej? 

MB:   Dziś  przede wszystkim  potrzebujemy przepisów 
prawnych, które umacniając nasze kompetencje, umożli-

wią warunkowanie kontraktowania świadczeń medycznych 
również od kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Współcze-
sność nakazuje kierowanie się wyłącznie względami ekono-
micznymi, co w znacznej mierze ogranicza funkcjonowanie 
samorządu i wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej, 
nakazuje wykonywanie zadań za kwoty nieadekwatne do 
poniesionych kosztów. Tylko stanowcze NIE  pozwoli na sku-
teczną walkę.

MO: A co na  naszym terenie?
MB:  Zmieniają się oczekiwania, również co do przekazu 

informacji bieżących. Dlatego oddajemy do rąk czytelników 
Biuletyn w nowej szacie, z materiałami i informacjami, któ-
re muszą być rzetelne i aktualne, by odniosły efekt. W dniu 
24 października 2011 roku przekazano do konsultacji spo-
łecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(sygnowanego datą 19.10.2011r). Przedmiotowy projekt 
przewiduje ograniczenie prawa wyboru przez pacjenta  pie-
lęgniarki, położnej oraz lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej wyłącznie do osób udzielających świadczeń opieki 
zdrowotnej wyłącznie u świadczeniodawcy wybranego przez 
pacjenta. Wynikiem tego zapisu będzie ograniczenie moż-
liwości wyboru przez pacjenta konkretnej pielęgniarki czy 
położnej,  co stanowi ogromne ryzyko zwłaszcza dla prowa-
dzących działalność gospodarczą pielęgniarek i położnych. 

Dlatego też  delegaci  XXVII Okręgowego  Zjazdu  Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,   wyrazili 
stanowczy sprzeciw wobec przedmiotowego projektu ustawy 
poprzez podjęcie stanowiska. 17.11.2011 odbyło się również 
Nadzwyczajne Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych, zainspirowane tym tematem. Czekają nas spotkania 
z Prezesem NFZ, posłami i osobami, dla których ważny jest 
pacjent, dla których ważni jesteśmy my.

W ostatniej chwili dotarła też do nas  informacja o podzia-
le środków z NFZ. Zgodnie z decyzją  Prezesa NFZ   wojewódz-
two śląskie otrzymało  mniej środków, niż inne województwa: 
do  pacjentów województwa śląskiego trafi zaledwie 15 milio-
nów złotych, natomiast dla pacjentów województwa mazo-
wieckiego trafi kilkadziesiąt razy więcej. Tym samym istnieje 
ryzyko, iż jak w poprzednich latach właśnie my: pielęgniarki 
i położne oraz nasi pacjenci, odczujemy najmocniej nega-
tywne skutki tego podziału. W myśl przepisów Konstytucji RP 
niedopuszczalnym jest, aby pacjent z województwa śląskie-
go był traktowany w inny sposób  niż pacjent z Mazowsza. 
Dlatego w dniu 16 listopada 2011 roku zorganizowana zosta-
ła konferencja prasowa pod hasłem „NIE dla dyskryminacji 
pacjentów ze Śląska”, w której wzięłam udział. To ważne, 
żeby całe środowisko medyczne mówiło jednym głosem, tak-
że głosem pacjenta.

 MO: Czego  życzyć pielęgniarkom i położnym na czas 
nowej kadencji:

MB: Cierpliwości, konsekwencji, wiary we własne możliwo-
ści. Razem możemy wszystko, czego sobie i Państwu życzę.

MO: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z dr Mariolą Bartusek 
Przewodniczącą ORPiP 

VI Kadencji
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XXVII ZjaZd

W dniu 28 paż-
d z i e r n i k a 
2011roku odbył 
się XXVII Okrę-
gowy Sprawoz-

dawczo - Wyborczy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych w Centrum 
Kultury im.Krystyny Bochenek 
w Katowicach. Otwarcia Zjazdu 
dokonała Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych Mariola Bartusek. W swoim 
wystąpieniu dokonała podsu-
mowania mijającej V kadencji 
pracy Samorządu Zawodowego.
Przewodnicząca serdecznie po-
witała wszystkich delegatów  
i uczestników Zjazdu oraz za-
proszonych gości w osobach: 
• Elżbieta Garwacka – Czachor 

– v-ce Przewodnicząca Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych

• Beata Cholewka – Dyrektor De-
partamentu

• Grażyna Kruk – Kupiec  - Kon-
sultant Krajowy w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa

• Beata Ochocka – Konsultant 
Krajowy w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego

• Mirosława Malara – Konsul-
tant Wojewódzki w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego

• Grażyna Franek – Przewodni-
cząca Wojewódzkiego Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarek i Położnych

• Ewa Tobor – Przewodnicząca 
Oddziału Wojewódzkiego Pol-
skiego Towarzystwa Położnych

• Iwona Borchulska – Prze-
wodnicząca Zarządu Regionu 
Śląskiego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych

• Halina Synakiewicz – Prze-
wodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
w Częstochowie

• Jacek Kozakiewicz – Prezes 
Śląskiej Izby Lekarskiej

• Barbara Daniel – Dyrektor Wy-
działu Zdrowia Urzędu Mar-
szałkowskiego

• Marek Piekarski – Zastępca 
Dyrektora Wydziału Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego

• Grzegorz Drapka – Dyrektor 
Wydziału Certyfikatów

• Krzysztof Lenort – Prezes Firmy 
„Elvita”

Wprowadzono sztandar Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych. Od tego momentu charak-
ter zjazdu...
Goście zaproszeni zabierając 
głos dziękowali za współpracę, 
wyrażali wdzięczność za trud 
w podejmowaniu działań w ob-
liczu przemian, reform, które 
często bywały ryzykownym eks-
perymentem. Życzono mądrych, 
przemyślanych wyborów. Skła-
dano szczególne podziękowania 
Przewodniczącej Marioli Bartu-
sek i środowisku zawodowemu.
Beata Cholewka – „…chciałam 
nisko pokłonić się samorządo-
wi, wszystkim izbom okręgo-
wym,… a szczególnie tej izbie 
okręgowej, bo rzeczywiście 
wkład pracy na rzecz środowi-
ska Państwa jest nieoceniony… 
czas, który minął jest czasem 
dobrze wykorzystanym… czas 
niezwykłych zmian. Współpraca 
z tą Izbą i praca na rzecz środo-
wiska jest imponująca, najwięk-
sze zagęszczenie konsultantów 

to na tym terenie. Myślę, że 
wkład w pracę nad wszystki-
mi sprawami, które są istotne 
dla środowiska pielęgniarek 
i położnych ta Izba zaznacza  
w sposób szczególny…”
Mirosława Malara – „W imieniu 
Zarządu Polskiego Stowarzy-
szenia Pielęgniarek Epidemio-
logicznych, Sekcji Pielęgniarek 
Epidemiologicznych działają-
cej tak prężnie przy Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
chciałam serdecznie podzięko-
wać za owocną współpracę, za 
ogromny wkład i zaangażowanie  
w rozwój pielęgniarstwa na zie-
mi śląskiej, życząc Pani Prze-
wodniczącej dalszych sukce-
sów, a delegatom owocnych 
obrad i trafnych wyborów.
Grażyna Kruk-Kupiec – „…chcia-
łam podziękować jako pielę-
gniarka za to, że mamy możli-
wość rozwoju, mamy możliwość 
kształcenia. Ten poziom kształ-
cenia, ta liczba realizowanych 
kursów, liczba uczestników 
jest wyjątkowa na terenie na-
szej Okręgowej Izby, jednocze-
śnie życzyć dobrej współpra-
cy. Mamy wiele do zrobienia.  
Na linii Konsultant Krajowy  
a Izba musimy wreszcie wybrać  
Konsultanta Wojewódzkiego, 
wyzwań mamy dużo… pielę-
gniarki i położne są bardzo am-
bitną grupą zawodową. Życzę 
wytrwałości, chęci, zapału i to 
żeby nigdy siły zawodowej nie 
zabrakło”
Grażyna Franek – „W imieniu 
Zarządu Oddziału PTP pragnę 
złożyć Pani Przewodniczącej 
oraz całemu samorządowi pie-
lęgniarskiemu wyrazy serdecz-
nego podziękowania za pracę 
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
oraz współpracę z naszym Towa-
rzystwem. Pani działania sprzy-
jały konsolidacji środowiska 
zawodowego poprzez podejmo-

XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd 
Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach
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XXVII ZjaZd

wanie wspólnych wyzwań. Nale-
żą się Pani i członkom samorzą-
du pielęgniarskiego tej kadencji 
ogromne podziękowania za 
eksponowanie wartości zasad 
etycznych w pracy pielęgniarek 
i położnych, za podtrzymywanie 
tradycji zawodowej poprzez or-
ganizacje Izby Tradycji, nadanie 
sztandaru Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych, poświę-
cenie go, eksponowanie cere-
moniału zawodowego podczas 
ważnych wydarzeń dla zawodu… 
należą się Pani podziękowania 
za zaangażowanie i troskę o mo-
dernizację bazy dydaktycznej, 
za utworzenie nowego ośrodka 
kształcenia… za realizację pro-
jektu unijnego „Człowiek najlep-
szą inwestycją”. Za to wszystko 
życzę Pani i członkom samorzą-
du zawodowego dalszych suk-
cesów we wszystkich przedsię-
wzięciach dla dobra pacjentów, 
a także konsolidacji naszego 
środowiska. 
Krzysztof Lenort – „…chciałem 
Pani przewodniczącej serdecz-
nie podziękować za zaprosze-
nie… Wasza grupa zawodowa 
jest liderem w uczeniu się… 
chciałem Panią za wsparcie  
w przemianach, za naukę, za to, 
że jesteście liderami zmian ser-
decznie podziękować… życzę 
Wam dzisiaj mądrych decyzji, 
mądrych wyborów, takiej sa-
mej determinacji jak do tej pory  
i dużo zdrowia”
Na zakończenie uroczystej czę-
ści Zjazdu Dyrektor firmy cer-
tyfikującej przekazał certyfi-
kat, będący wyrazem uznania 
dla wszystkich pracowników, 
na ręce Pani Przewodniczącej  
i Pani Pełnomocnik ds. ISO biu-
ra Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych. Pogratulował decyzji 
i determinacji w zmotywowa-
niu wszystkich pracowników. 
Przechodząc do części roboczej 
przystąpiono do wyboru Prezy-
dium Zjazdu oraz Komisji Zjaz-
dowych.
Przewodniczącą Zjazdu zosta-
ła Czesława Brylak-Kozdraś, 
Wiceprzewodniczącym Bartosz 
Szczudłowski, Sekretarzem Mał-
gorzata Baran. 

Przewodniczącą Komisji Manda-
towej została Ewa Molka, Komi-
sji Uchwał i Wniosków – Anna 
Grelowska, Przewodniczącą Ko-
misji Wyborczej – Grażyna Mo-
rawska, Przewodniczącą Komi-
sji Skrutacyjnej – Lidia Kulawik.
Komisja Mandatowa stwierdzi-
ła prawomocność Zjazdu, gdyż 
na ogólną liczbę 499 delegatów  
w Zjeździe wzięło udział 411 de-
legatów, co stanowiło 82,3% 
uprawnionych do głosowania.
Zjazd podjął 5 uchwał, 16 apeli 
oraz 2 wnioski oraz dokonał wy-
boru nowych organów samorzą-
du na VI kadencję i delegatów 
na Krajowy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.
Przewodniczącą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych VI ka-
dencji została Mariola Bartusek.
Członkami Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych zostały 
następujące osoby:
1. Baran Małgorzata 
2. Brylak-Kozdraś Czesława 
3. Chrzęstek Ewelina 
4. Cieślik Krystyna 
5. Dyla Jolanta 
6. Dyrbuś Bogusława 
7. Franek Grażyna 
8. Grabowska Maria 
9. Grelowska Anna 
10. Kazus Jadwiga 
11. Kuźnik Joanna 
12. Kwas Jolanta 
13. Malara  Mirosława 
14. Maślanka Małgorzata 
15. Molka Ewa 
16. Morawska Grażyna 
17. Ochocka Beata 
18. Piórkowska Marta 
19. Ptok Krystyna 
20. Sajewicz Grażyna 
21. Szczudłowski Bartosz 
22. Szolc Norbert 
23. Wójs Henryk 
24. Zasuń Jadwiga 
25. Zygmuntowicz Iwona
Przewodniczącą Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej VI kadencji zo-
stała Agata Stącel.
Członkami Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej zostały następujące 
osoby:
1. Chyla Bożena 
2. Ferdyn Karina 
3. Głos Anna 
4. Kowalik Jolanta 

5. Maślanka Ewa 
6. Stefańska Barbara 
7. Surygała Beata 
8. Tetkowska Jolanta 
9. Witoszek Urszula 
10. Żmudzińska Renata
Przewodniczącą Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych 
VI kadencji została Barbara Gar-
dyjas.
Członkami Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych zostały 
następujące osoby:
1. Brzezinka Beata 
2. Drabik Edyta 
3. Janik Anna 
4. Kusz Elżbieta 
5. Matusiak Aurelia 
6. Nieć-Olejniczak Zofia 
7. Palka  Jolanta 
8. Stolarczyk Anna 
9. Szynalik Elżbieta 
10. Tokarz Bogusław
Okręgowy Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej zosta-
ła Aleksandra Liszka.
Zastępcami Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodo-
wej zostały następujące osoby:
1. Dębska Barbara 
2. Dyduch  Marta 
3. Dymarczyk Maria 
4. Grzybowska Bożena 
5. Guzy Agata 
6. Hoinca Irma 
7. Kamińska Teresa 
8. Larysz Anna 
9. Pater  Barbara 
10. Prażak Zofia
Delegatami na Krajowy Zjazd 
pielęgniarek i Położnych zostały 
następujące osoby:
1. Baran Małgorzata
2. Bartusek Mariola
3. Brzezińska Maria
4. Cieślik Krystyna
5. Dębska Barbara
6. Domin Wiesława
7. Dyrbuś Bogusława
8. Ferdyn Karina
9. Gardyjas Barbara
10. Grabowska Maria
11. Huptas Marzena
12. Janik Anna
13. Kazus Jadwiga
14. Kostrzewa Alina
15. Kurzeja Grażyna
16. Kwas Jolanta
17. Lipińska Małgorzata
18. Maślanka Małgorzata
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XXVII ZjaZd

19. Morawska Grażyna
20. Nieć-Olejniczak Zofia
21. Panek Jarosław
22. Pawletko Rita
23. Ptok Krystyna
24. Rudzka-Cesarz Danuta
25. Siciarz Bogusława
26. Sikora Aldona
27. Stącel Agata
28. Szczudłowski Bartosz
29. Tokarz Bogusław 
30. Witoszek Urszula
31. Wójs Henryk
32. Zaczyk Elżbieta
33. Zasuń Jadwiga
34. Zygmuntowicz Iwona
Uchwały XXVII Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:

1. Uchwała nr 1/2011 XXVIII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 28 października 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
kadencyjnego sprawozdania 
oraz udzielenia absolutorium 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek  
i Położnych Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowi-
cach

2. Uchwała Nr 2/2011 XXVIII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 28 października 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
kadencyjnego sprawozdania 
Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach

3. Uchwała Nr 3/2011 XXVIII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 28 października 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
kadencyjnego sprawozdania 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowi-
cach

4. Uchwała Nr 4/2011 XXVIII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 28 października 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
kadencyjnego sprawozdania 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach

5. Uchwała Nr 5/2011 XXVIII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 28 paździer-
nika 2011 r. w sprawie liczby 
członków organów Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

Apele XXVII Okręgowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach:

1. Apel Nr 1 w sprawie planów 
wydłużenia wieku emerytalnego 
skierowany do Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej oraz Po-
słów na Sejm RP

2. Apel Nr 2 w sprawie minimal-
nego wynagrodzenia dla pielę-
gniarek i położnych skierowany 
do Posłów na Sejm RP

3. Apel Nr 3 w sprawie stwo-
rzenia systemu motywacyjnego 
dla młodych ludzi skierowany  
do Rządu RP oraz Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych

4. Apel Nr 4 w sprawie jed-
noosobowych dyżurów pielę-
gniarek i położnych skierowany  
do Ministra Zdrowia

5. Apel Nr 5 w sprawie wymo-
gu przestrzegania norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych 
przy kontraktowaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej skierowany 
do Prezesa NFZ

6. Apel Nr 6 w sprawie za-
przestania dyskryminowania 
grupy zawodowej pielęgniarek  
i położnych jako samodzielnych 
podmiotów kontraktujących  
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia skierowany do Prezesa NFZ

7. Apel Nr 7 s prawie zwiększe-
nia wartości rocznej stawki ka-
witacyjnej dla świadczeń pielę-
gniarki szkolnej skierowany do 
Ministra Zdrowia oraz Prezesa 
NFZ

8. Apel Nr 8 w sprawie podję-
cia działań zmierzających do 
wprowadzenia prawa do urlo-
pu zdrowotnego dla pielęgnia-
rek i położnych skierowany do 
Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych oraz Prezesa Rady 
Ministrów

9.  Apel Nr 9 w sprawie prze-
strzegania minimalnych norm 

zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych skierowany do Wojewo-
dy Śląskiego

10. Apel Nr 10 w sprawie uzna-
nia jako choroby zawodowej 
schorzeń kręgosłupa i żylaków 
skierowany do Prezesa Rady Mi-
nistrów

11. Apel Nr 10 w sprawie powo-
łania konsultantów w poszcze-
gólnych dziedzinach pielęgniar-
stwa, w których są prowadzone 
szkolenia specjalizacyjne skie-
rowany do Ministra Zdrowia

12. Apel Nr 12 w sprawie zmiany 
kryteriów oceny ofert w ramach 
kontraktowania świadczeń 
usług medycznych skierowany 
do Ministra Zdrowia oraz Preze-
sa NFZ

13. Apel Nr 13 w sprawie ujed-
nolicenia dokumentacji pie-
lęgniarskiej i położniczej we 
wszystkich podmiotach leczni-
czych na terenie całego kraju 
skierowany do Ministra Zdrowia 
oraz Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych

14. Apel Nr 14 w sprawie umoż-
liwienia pielęgniarkom POZ 
podjęcia dodatkowej pracy  
w ramach opieki długotermino-
wej w godzinach od 18,00 do 
20,00 skierowany do Prezesa 
NFZ

15. Apel Nr 15 w sprawie umoc-
nienia roli pielęgniarki POZ  
w zakresie realizowania zadań 
profilaktyki schorzeń popula-
cyjnych skierowany do Ministra 
Zdrowia oraz Prezesa NFZ

16. Apel Nr 16 w sprawie wy-
sokości sumy gwarancyjnej 
obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej 
dla pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód w formie 
praktyki zawodowej skierowany  
do Ministra Finansów

Stanowiska XXVII Zjazdu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach:

1. Stanowisko Nr 1 w sprawie 
pozbawienia pacjenta prawa 
wyboru pielęgniarki, położnej 
oraz lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej,

2. Stanowisko Nr 2 w sprawie 
form zatrudniania pielęgniarek  
i położnych.

6 PB

NS_11_v2_d.indd   6 11-11-18   16:12



4 Odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach. 
Udział w uroczystości wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

5 Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

6 Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.

7
W Domu Lekarza w Katowicach odbyła się Konferencja „Szpital bez bólu”  
organizowana przez  Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyło się uroczyste spotkanie 
z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP w Katowicach.

10 W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyła się I Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa pt. „Nie bójmy się chorych psychicznie” organizowana przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego.

11 Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.

12 W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyła się Konferencja „Pielęgniarka 
i Położna w bloku operacyjnym” organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego.

14 W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyło się uroczyste spotkanie Komisji 
i Zespołów działających przy ORPiP w Katowicach.

17 Odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 10-lecia Wydziału Opieki Zdrowotnej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Udział  
w uroczystościach wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

18 Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.

Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

20 W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyła się Konferencja „Problemy 
Etyczne występujące w wybranych  dziedzinach Pielęgniarstwa  
i Położnictwa”.

21 W Katowicach odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka  
w medycynie” organizowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny.  
Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

26 Odbyło się spotkanie Zespołu ds. DPS.
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyła się Konferencja  
„Dziecko z cukrzycą w środowisku nauczania i wychowania”.

28 W Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach odbył się XXVII Okręgowy 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

Kalendarium

październik
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listopad
4-5

Konferencja pt „Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia-wybrane zagadnienia” 
organizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej – Oddział 
Śląski. Ustroń

11 Uroczyste obchody Święta Niepodległości Urząd Wojewódzki Katowice

15 12 Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ pt. „Innowacje 
informatyczne w ochronie zdrowia” Katowice

17 Nadzwyczajne Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

18
Uroczyste obchody Jubileuszu  50-lecia Szkoły Medycznej w Zawierciu
II Konferencja Cieszyńskiego Pielęgniarstwa w ramach obchodów dni 
onkologicznych w Szpitalu Śląskim w Cieszynie
Uroczyste obchody Jubileuszu XX-lecia reaktywowania Samorządu Aptekarskiego 
w Katowicach

19 Jubileuszowy Koncert Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii pt. „Serce za Serce” DMiT 
Zabrze

19-20
II Europejska Konferencja w obronie publicznej służby zdrowia, organizowana 
przez OZZPiP Region Śląski wspólnie ze Związkiem Zawodowym “ Sierpień 80”  
na temat prywatyzacji publicznej służby zdrowia.

21
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Pielęgniarka w kardiologii”  
organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego ORPiP  
w Katowicach

23 Posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach

25 Spotkanie integracyjne Pielęgniarek i Położnych SPSK nr 1 w Zabrzu

28 Spotkanie Partnerów „Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy” 
organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

30
Konferencja Naukowa pt. „Osoby Niepełnosprawne a Życie Małżeńsko-Rodzinne” 
organizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Caritas 
Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce 
Jezusa
Spotkanie z Delegatami na VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, siedziba 
OIPiP w Katowicach

grudzień
6-8 VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

9
Spotkanie opłatkowe organizowane przez Sekcję Pielęgniarek i Położnych 
Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej oraz Zespół ds. pielęgniarstwa 
epidemiologicznego

13 Spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP w Katowicach

15 Spotkanie integracyjne pielęgniarek i położnych SPSK nr 7 w Katowicach

Kalendarium planowanych wydarzeń
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Wyciąg z protokołu

Przeczytaj w Internecie
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przystąpiła do Polskiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem 
Szyjki Macicy. Warszawa, 4 listopada 2011 r. 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przystąpiła do Polskiej Koalicji na rzecz Walki  
z Rakiem Szyjki Macicy. W naszym przekonaniu udział pielęgniarek i położnych w realizacji zadań 
związanych z profilaktyką...więcej na www.izbapiel.org.pl

Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 w dniu 01 października 2011 roku,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
i listy członków OIPiP w Katowicach,
• wymiany zaświadczeń o prawie wykonywania 
zawodu pielęgniarki,
• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy człon-
ków OIPiP w Katowicach,
• wydania duplikatu zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki,
• anulowania duplikatu zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wy-
konywania zawodu pielęgniarki na czas nieokre-
ślony,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu po-
łożnej oraz wpisu do rejestru położnych  
i listy członków OIPiP w Katowicach,
• wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą indywidualnej praktyki 
pielęgniarki,
• wykreślenia wpisów w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą indywidual-
nej praktyki  pielęgniarki, 

• wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą grupowej praktyki  pielę-
gniarek,
• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą grupowej praktyki  
pielęgniarek,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą grupowej praktyki 
pielęgniarek, 
• wytypowania przedstawicieli do składów komi-
sji konkursowych na stanowiska kierownicze 
w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami,
• w sprawie projektów apeli i wniosku na XXVII 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach,
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata 
na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
przyznania zapomóg losowych członkom samo-
rządu,
• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• udzielenia pomocy finansowej z funduszu cha-
rytatywnego.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych  w Katowicach
w dniu 19 października 2011 roku.
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tematu, skupiła się na przy-
bliżeniu problematyki kom-
pleksowości w opiece długo-
terminowej w Polsce. Opieka 
długoterminowa dedykowana 
jest osobom przewlekle chorym 
i/lub niepełnosprawnym. Obej-
muje wszelkie ich potrzeby, 
zarówno w sferze medycznej, 
jak i socjalnej.  

W większości krajów świata 
jest to opieka trwająca ponad 
6 miesięcy. Należy jednak zdać 
sobie sprawę, że w polskim 
systemie, zaspakajanie obydwu 
rodzajów potrzeb jest niezwy-
kle trudne ze względu na różne 
finansowanie sektora medycz-
nego i socjalnego. Istnieją więc 
dwa rodzaje opieki długoter-
minowej, sprawują ją Zakłady 
Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL) 
i Zakłady Pielęgnacyjno-Opie-

kuńcze (ZPO), ale również Domy 
Pomocy Społecznej (DPS). 
Opieka zarówno w DPS, jak 
i ZOL/ZPO sprawowana jest 
przez zespół terapeutyczny,  
w skład którego wchodzi pielę-
gniarka, fizjoterapeuta, tera-
peuta zajęciowy, psycholog  
i pracownik socjalny. Tak sze-
roki skład zespołu rzeczywiście 
daje podstawy do pozytywnego 
opiniowania kompleksowości 
opieki. Problemem w Polsce 
pozostaje jedynie niedofinan-
sowanie usług zarówno  
z zakresu opieki społecznej,  
jak i zdrowotnej.
Sytuacja domowej opieki 
długoterminowej w kwestii 
kompleksowości jest znacznie 
trudniejsza. Ponieważ jest to 
opieka pielęgniarska, z defini-
cji system wymaga niejako od 
pielęgniarki zapewnienia opieki 
kompleksowej, a więc bycia 
jednocześnie wszystkimi profe-
sjonalistami zespołu. Niedofi-
nansowanie tego rodzaju opieki 
nie pozwala sprawującym ją 
pielęgniarkom na włączenie 
innych członków zespołu.
Narastająca liczba osób prze-
wlekle chorych, w tym domi-
nująca grupa osób starszych, 
stanowi istotne wyzwanie dla 
organizatorów ochrony zdrowia. 
Bardzo istotnym elementem 
sprawnie funkcjonującej, zin-

W dniach 20 – 
22 września 
2011 roku, 
już po raz XIV 
odbyły się 

Toruńskie Dni Opieki Długoter-
minowej i Ochrony Zdrowia.
Tegoroczna konferencja była 
szczególna, głównie z powodu 
dwóch jubileuszy: pierwszy, 
to 60 lat od utworzenia przed-
siębiorstwa państwowego 
Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych,  a drugi, to 20 
lat od powołania przez akcjo-
nariuszy Spółki, która wykupiła 
przedsiębiorstwo od Skarbu 
Państwa.
Niezwykle uroczyste rozpoczę-
cie Konferencji oraz wykład 
inauguracyjny nt. ”Nadzieja”, 
który wygłosił J.E. Abp. Zyg-
munt Zimowski wprowadziły 
nas w tematykę, która  w tym 
roku przebiegała pod hasłem  
„Problemy kompleksowej opie-
ki długoterminowej”.
W poszczególnych sesjach,  
a było ich łącznie 6, prelegenci 
przedstawiali problem kom-
pleksowości opieki długoter-
minowej w Polsce i Europie. 
Nie sposób opisać  wszystkich 
wystąpień i prezentacji, dla-
tego w swoim sprawozdaniu 
skupię się na tych, które moim 
zdaniem były najciekawsze.
Sesja I, jako wprowadzenie do 

toruńskie Dni opieki

Violetta Dytko • Mgr pielęgniarstwa, dyrektor Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Salus” s.c. Dytko-Granowska w Przegędzy

Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej  
i Ochrony Zdrowia

Bardzo istotnym 
elementem sprawnie 
funkcjonującej, zintegro-
wanej opieki długotermi-
nowej jest zapewnienie 
osobie przewlekle chorej 
możliwości, żeby jak 
najdłużej samodzielne 
funkcjonowała w środo-
wisku domowym.
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Program EUROFAMCARE  usta-
lił, że chociaż większość ludzi 
udziela pomocy na podstawie 
pozytywnych pobudek, takich 
jak miłość i uczucia, czasem 
opieka rodzinna nie jest wy-
nikiem “wolnego” wyboru, 
stwarzając tym samym poczu-
cie obowiązku, stresu i ciężaru, 
do tego stopnia, że niektórzy 
opiekunowie czują “uwięzie-
nie” w swojej roli. Sytuacja ta 
w niesprzyjających okoliczno-
ściach może prowadzić do złe-
go traktowania osoby starszej, 
która z założenia miała być pod 
opieką. Pokazuje też  ponadto, 
że ciężar spoczywający na opie-
kunach jest szczególnie odczu-
walny, gdy ich stan zdrowia jest 

słaby, jeśli muszą zredukować  
godziny pracy, nie mogą liczyć 
na zastępstwo w przypadku 
choroby i sprawują opiekę  
w weekendy.
Sposobem na zmniejszenie 
tych trudności mogłoby być 
korzystanie z dedykowanych 
usług wsparcia (opieka dzien-
na, doradztwo, opieka zastęp-
cza lub szkolenia), co w Europie 
jest jednak dość ograniczone. 
Ta sytuacja mogłaby ulec 
poprawie poprzez zwiększe-
nie ilości tego typu usług, ale 
także poprzez zwiększenie ich 
terminowości i umiejętności 
poszanowania godności osób 
starszych. Rodziny czujące nie-
dostateczne wsparcie ze strony 
formalnego systemu opieki, aby 
sprostać wyzwaniu związanemu 
z opieką nad osobą starszą, 
stosują już własne rozwiązania, 
polegające na zatrudnieniu 

jako opieki domowej prywatnie 
opłacanych migrantów.
Wyniki badań ABUEL potwier-
dzają w dużej mierze dowody 
istniejące w literaturze – po raz 
pierwszy także w krajach, gdzie 
nie zostały przeprowadzone 
żadne wcześniejsze badania  
na ten temat – że dobre spo-
łeczne wsparcie ze strony rodzi-
ny i przyjaciół jest związane ze 
zdrowym starzeniem się  
i integracją społeczną, ponie-
waż pozytywne relacje z rodziną  
i przyjaciółmi skutecznie 
zmniejszają możliwości nad-
użyć oraz zapobiegają izolacji 
społecznej w starszym wieku.
Ciekawym przykładem po-
danym do przemyślenia, był 
wykład pt: Punkty wsparcia dla 
potrzebujących pielęgnacji – 
informacja, doradztwo i asysta 
dr Hanneli Döhner Instytut So-
cjologii Medycyny, Medycyny 
Społecznej i Ekonomii Zdrowia 
Centrum Medyczne Uniwersyte-
tu Hamburg-Eppendorf .
Osoby wymagające pomocy 
i pielęgnacji, a w szczegól-
ności ich rodziny, potrzebują 
informacji i doradztwa. Aby 
sprostać  temu zapotrzebo-
waniu w jeszcze szerszym niż 
dotychczas zakresie, ustawa 
o rozwoju usług opiekuńczych 
(2008) przewiduje powoła-
nie pielęgnacyjnych punktów 
wsparcia (PPW). Ich celem  
jest zagwarantowanie komplek-
sowej i niezależnej informacji 
oraz doradztwa w zakresie praw 
i obowiązków wynikających   
z kodeksu socjalnego oraz  
w zakresie wyboru i korzystania  
z usług socjalnych na poziomie 
kraju i landu, a także z innych 
ofert pomocy. Placówki te mają 
dokumentować, monitorować, 
oceniać  i w razie potrzeby 
modyfikować proces pomocowy 
(Case-Management), zwłaszcza 
w złożonych przypadkach. 
Kolejny przykład – tym razem 
z Holandii, wykład Anity Peters 

tegrowanej opieki długotermi-
nowej jest zapewnienie osobie 
przewlekle chorej możliwości, 
żeby jak najdłużej samodzielne 
funkcjonowała  
w środowisku domowym.
Bardzo ważne znaczenie dla 
poprawy jakości życia osób 
niepełnosprawnych – klien-
tów pomocy społecznej – ma 
współpraca pracownika socjal-
nego z pracownikami ochrony 
zdrowia. Pracownik socjalny 
jako rzecznik swojego klien-
ta powinien mieć możliwość 
bieżącego kontaktu z lekarzem 
rodzinnym w celu konsultacji  
i zaplanowania wspólnych 
działań w procesie leczenia  
i rehabilitacji. Także współpra-
ca z pielęgniarką środowisko-
wą oraz pielęgniarką opieki 
długoterminowej ma bardzo 
ważne znaczenie dla prawi-
dłowego świadczenia pomocy, 
w tym także w formie usług 
opiekuńczych. Pielęgniarka 
dostarcza najważniejszego 
merytorycznie wsparcia w 
zakresie opieki nad osobą 
niepełnosprawną w warunkach 
opieki domowej. Udziela ona 
fachowych wskazówek doty-
czących pielęgnowania osób 
niepełnosprawnych, prowadze-
nia podstawowych ćwiczeń re-
habilitacyjnych i sprawowania 
opieki tak, aby nie dopuścić  
do powikłań i wtórnych zmian  
u podopiecznych. Właściwa 
współpraca ośrodka pomocy 
społecznej z ochroną zdrowia 
pozwala na właściwą pomoc  
i komfort osób niepełnospraw-
nych i w starszym wieku.
Sesja II  była niezmiernie cie-
kawa, głównie ze względu na 
przedstawione wyniki badań 
programu EUROFAMCARE  
przeprowadzonych w 6. krajach 
Europy na 6 tys. rodzinnych 
opiekunach oraz programu 
ABVEL, który koncentrował się 
na 4,5 tys. osobach w wieku 60 
– 84 lat.

toruńskie Dni opieki

Pielęgniarka dostarcza 
najważniejszego mery-
torycznie wsparcia w 
zakresie opieki nad osobą 
niepełnosprawną w wa-
runkach opieki domowej. 
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wiedzi na zauważone potrzeby. 
Przeniesione z doświadczeń 
opieki paliatywno-hospicyjnej 
przygotowanie opiekunów nie-
formalnych i wolontariuszy do 
opieki nad osobami przewlekle 
chorymi, starszymi i niesamo-
dzielnymi stało się myślą prze-
wodnią publikacji „Przewlekle 
chory w domu”, pozytywnie 
zaopiniowanej przez Polskie 
Towarzystwo Gerontologiczne   
i Krajowego Konsultanta  
w dziedzinie Opieki Długotermi-
nowej. Podręcznik jest jednym 
z elementów szeregu działań 

związanych z mobilizacją sił 
społecznych wolontariatu   
i opiekunów nieformalnych  
do poprawy jakości opieki  
nad osobami przebywającymi  
w swoich domach. Obok tego 
wydawnictwa przygotowane 
zostały szkolenia dla koordy-
natorów wolontariatu i wolon-
tariuszy, które są realizowane 
we współpracy z partnerami 
projektu – chrześcijańskimi 
organizacjami charytatywny-
mi Caritas, Diakonia i Eleos. 
Celem projektu rozwoju wolon-
tariatu dla przewlekle chorych 
w domach jest aktywizacja 
społeczna środowisk lokalnych 
i zwrócenie uwagi na potrzeby 
osób niesamodzielnych, prze-
wlekle chorych, starszych i ich 
bliskich. Całość tych przed-
sięwzięć jest realizowana pod 
hasłem „Lubię pomagać”   
w społecznościach lokalnych,   
w Kościołach i związkach wy-
znaniowych oraz wszędzie tam, 
gdzie wrażliwość na drugiego 
człowieka, na wzór Miłosierne-

go Samarytanina, pomoże ko-
lejnym osobom zatrzymać się, 
wzruszyć się głęboko i przyjść  
z pomocą potrzebującym.
Jeszcze dwa wykłady, które 
mnie szczególnie zainteresowa-
ły, to:
I. Opieka bez agresji 
Prelegent, prof. dr hab. Zbi-
gniew Tarkowski Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie
Od pewnego czasu opinia 
publiczna jest systematycznie 
bulwersowana aktami agresji 
personelu domów pomocy 
społecznej i zakładów opie-
kuńczo-leczniczych wobec ich 
mieszkańców.
Należy jasno powiedzieć, że 
przemoc jest zjawiskiem po-
wszechnym w domach pomocy 
społecznej i zakładach opie-
kuńczo-leczniczych. Wynika 
ona z natury tych instytucji 
totalnych, które z istoty ogra-
niczają prawa pensjonariuszy 
i dają personelowi znaczną 
władzę. Przemoc jest wynikiem 
jej nadużycia.
Odpowiedzią Fundacji ORATOR 
– której prelegent jest  zało-
życielem – na powtarzające 
się akty agresji w instytucjach 
opiekuńczych, jest powołanie 
nieformalnej organizacji o na-
zwie Partnerstwo „Opieka bez 
Agresji”. Jej celem jest: 
• wzajemne wspieranie się  
w przeciwdziałaniu przemocy 
instytucjonalnej, 
• podnoszenie jakości usług 
opiekuńczych, 
• kreowanie pozytywnego wize-
runku domów pomocy społecz-
nej i zakładów opiekuńczo-lecz-
niczych. 
II. Móc stanowić o samym sobie 
– jak długo? Między dobrą opie-
ką a życzeniami i potrzebami 
Prelegent, Franziska Rahmel 
Rezydencja Seniorów Tertianum 
w Berlinie European Association 
for Directors and Providers of 
Long-Term Care Services for the 
Elderly

pt: Praca zespołowa? Rozwój 
opiekunów i specjalistów  
w zakresie opieki nad osobami 
starszymi w Holandii. 
Opiekunowie rodzinni i opieku-
nowie-wolontariusze wnoszą 
istotny i niepodważalny wkład 
do opieki długoterminowej. 
Jest prawie niemożliwym 
określenie wartości pieniężnej 
opieki, którą otaczają swoich 
podopiecznych. Ofiarują czas, 
jakość i uwagę, jakiej zawodo-
wi opiekunowie często nie są  
w stanie zapewnić  (przynaj-
mniej nie w takim samym 
stopniu).
Konieczne jest zorganizowa-
nie trwałego systemu opieki 
opartej na zasadzie wolontaria-
tu oraz opieki rodzinnej – oto 
wniosek wyciągnięty również 
przez rząd holenderski.  
W Holandii ciągłe inwestowanie 
ma na celu stymulowanie pracy 
zespołowej między profesjonali-
stami, wolontariuszami, opieku-
nami rodzinnymi i pacjentami. 
Specjaliści odgrywają kluczową 
rolę w tym procesie. Połączone 
działanie między wyżej wymie-
nionymi stronami jest przedmio-
tem badań i ma na celu stwo-
rzenie skutecznych metod pracy 
zarówno w domach opieki,  
jak i w opiece domowej.
O wolontariacie w teorii i prakty-
ce mówił wspaniale ks. dr Piotr 
Krakowiak Krajowy Duszpasterz 
Hospicjów Fundacja Lubię Poma-
gać, w swoim wykładzie nt: 
Siła społeczna wolontariatu  
w praktyce opieki nad osobami 
u kresu życia. Od dobrych prak-
tyk opieki paliatywno-hospicyj-
nej do projektu „Lubię Poma-
gać” dla wolontariatu w opiece 
długoterminowej. 
Podjęta w 2010 roku wspólna 
inicjatywa Krajowego Dusz-
pasterza Hospicjów, Fundacji 
Lubię Pomagać  i Toruńskich 
Zakładów Materiałów Opa-
trunkowych SA jest jednym z 
konkretnych przykładów odpo-

Należy jasno powie-
dzieć, że przemoc jest zja-
wiskiem powszechnym  
w domach pomocy społecz-
nej i zakładach opiekuń-
czo-leczniczych.
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dardów jakościowych?
W kwestii opieki, pielęgnacji 
i towarzyszenia pensjonariu-
szom, dostosowanych kon-
sekwentnie do woli i dobrego 
samopoczucia osób starszych, 
trzeba być  stale gotowym  
i otwartym na relatywizację 
działań  fachowych, tzn. sta-
wiać  na relację z adresatem 
świadczenia. Tworzenie świa-
domości, podobnie jak ofiaro-
wanie serca, nie kosztują  
wszak ani grosza!
Warto również wspomnieć 
o wystąpieniu senatora Mieczy-
sława Augustyna nt.: założeń 
do planowanego wprowadzenia 
nowej ustawy pielęgnacyjnej, 
która w znacznym stopniu zmieni 
zasady przyznawania i realizowa-
nia świadczeń z zakresu opieki 
społecznej.
Ciekawym i optymistycznym 

dla mnie wystąpieniem, były  
również  tematy poruszane 
 w sesji VI dot. standaryzacji 
usług w placówkach opieki 
długoterminowej. 
W przypadku tych dwóch wystą-
pień – niestety −  trzeba pocze-
kać do rozstrzygnięcia wyborów 
do Sejmu RP, gdyż to będzie de-
cydowało o losie i powodzeniu 
tych dwóch projektów ustaw 
i ewentualnych rozporządzeń.
Jeśli do tych wszystkich  mery-
torycznych informacji, dodać 
wspaniały koncert „Filharmonii 
Dowcipu” w pierwszym dniu 
i wieczorze integracyjnym 
w plenerze w drugim dniu 
konferencji  − obraz XIV Między-
narodowej Konferencji Opieki 
Długoterminowej  jest w tym 
momencie pełny, i  już czekamy 
na następny rok i kolejną udaną 
konferencję.

Indywidualny świat pojedyn-
czej osoby skonfrontowany 
jest więc nie tylko z systemem 
domów opieki, ale i z innymi 
aspektami zawodowymi. 
O profesjonalnych zachowa-
niach w opiece, pielęgnacji  
i podczas czynności codzien-
nych ludzi starszych mówić  
można wówczas, gdy udaje się 
zrozumieć perspektywę drugie-
go człowieka oraz wzajemnie 
się od siebie uczyć. Dobra, 
profesjonalna opieka i towarzy-
szenie potrzebującym sprzyjają 
powstawaniu jakości życia, ale 
same jej nie tworzą. 
Stoimy więc między oczywi-
stością dobrej, możliwej do 
opłacenia opieki a indywidual-
nymi życzeniami i potrzebami 
ludzi o różnym zapotrzebowa-
niu na pomoc. Pytania o to, kto 
właściwie musi się dopasować  
do kogo – pensjonariusz do 
domu czy dom do pensjonariu-
sza – albo o to, co dokładnie 
oznacza zorientowanie na 
pensjonariusza – stawiane są 
zbyt rzadko; a może niezbyt 
wytrwale poszukuje się na nie 
odpowiedzi. Czy wysoka jakość 
oznacza zadowolenie pensjo-
nariusza, czy chodzi tylko o 
spełnianie wytycznych i stan-

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Wrzesień-Październik 2011
SP Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach Górnośląskie Cen-
trum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogól-
nej, Naczyniowej i Angiologii: Mariola Sznapka

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Chi-
rurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej:     
Bożena Elsner
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologii: 
Jolanta Palka 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dermatologii: 
Halina Ziaja 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego 
Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej 
i Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej: 
Barbara Jakubiałowicz 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji: 
Alicja Spendel
Pielęgniarka Oddziału Neurologicznego: Halina 
Szczęch 

Składamy gratulacje i życzymy realizacji zamierzeń 
dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek  
i położnych

PB 13

NS_11_v2_d.indd   13 11-11-18   16:12



W poszukiWaniu... 

Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Katowicach, przedstawiając 
„Epidemiologię WZW typu C 
w województwie Śląskim”. 
Uczulała pracowników przed 
rygorystycznym przestrzega-
niem procedur sanitarno-higie-
nicznych, by nie dopuścić do 
przenoszenia zakażeń  
w obszarach: pacjent - pacjent, 
pacjent - personel oraz perso-
nel - pacjent. Ponieważ więk-
szość zakażonych wirusem HCV 
choruje bezobjawowo,  
a mało charakterystyczne 
objawy utrudniają szybkie 
postawienie diagnozy i podję-
cie właściwego leczenia, tylko 
systematyczne podnoszenie 
świadomości społeczeństwa na 
temat możliwości zakażenia się 
wirusem HCV, profilaktyki za-
każeń, objawów chorobowych, 
a także zachęcanie osób z grup 
ryzyka do wykonywania badań 
w kierunku obecności przeciw-
ciał anty HCV może w sposób 
korzystny wpłynąć na poprawę 
sytuacji epidemiologicznej.

Mgr Beata Ochocka Konsul-
tant Krajowy w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego, 
Pielęgniarka Epidemiologiczna 
w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym im. Andrze-
ja Mielęckiego SUM w Katowi-
cach, zadała pytanie: - Zakłucia 
personelu medycznego - były, 
są, ale czy muszą być nadal? 
To rutynowe czynności zabie-
gowe, iniekcje, pobieranie krwi 
do badań i inne wykonywane 
przez „biały personel” prawie 
każdego dnia, niespodziewanie 

mogą przynieść w skutkach 
życiowy dramat zawodowy  
i osobisty. Odpowiedzialność 
kierownictwa, ale i jednocze-
śnie pojedynczego pracownika 
obejmuje rzetelne wdrażanie 
programów profilaktycznych 
oraz bezpieczny sprzęt. Jedną   
z najważniejszych procedur 
chroniących zdrowie i życie 
pracownika w ZOZ i innych 
miejscach używających ostrego 
sprzętu, jest procedura postę-
powania po ekspozycji zawo-
dowej.

Zrozumienie fizycznej stro-
ny funkcjonowania kręgosłupa 
umożliwił dr n. fiz. Armand Cho-
lewka z Instytutu Fizyki, Zakładu 
Fizyki Medycznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Prezen-
tując temat: - Fizyka zdrowego 
kręgosłupa, wykazał, że uzmysło-
wienie to, może prowadzić  
do odpowiedzi na pytanie: „Jak 
go chronić przed niektórymi 
schorzeniami czy kontuzjami 
wykorzystując w tym celu podsta-
wowe prawa fizyki?”. 

Pielęgniarka Epidemiologicz-
na mgr Zofia Prażak z Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego im. Andrzeja Mie-
lęckiego SUM w Katowicach 
zaproponowała „powrót do 
przeszłości”, czyli Nanokolo-
idy metali: aurum, argentum, 
cuprum. Ponieważ około 80% 
chorób zakaźnych przenoszo-
nych jest drogą dotykową,  
a przedmioty, które najczęściej 
dotykamy są pasem transmisji. 
To z ich powierzchni bakterie 
mogą najszybciej za pomocą 

VIII Konferencja 
Szkoleniowo-
-Naukowa 
„Zagrożenia 
pracy zawo-

dowej a zdrowie personelu 
medycznego” odbyła się  
14 września 2011 roku w auli 
organizatora Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Kliniczne-
go im. Andrzeja Mielęckiego, 
gdzie gościło 100 uczestników, 
którym przyświecało hasło  
W poszukiwaniu zdrowego 
jutra. Współudział w organiza-
cji konferencji miało również 
Koło Terenowe PTP oraz Zarząd 
Oddziału PTP.

Patronat Honorowy miał przy-
jemność objąć ponownie Śląski 
Państwowy Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny Grzegorz Hudzik.  

Gości przywitała Zofia Pra-
żak przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego. Dyrektor Szpi-
tala dr Włodzimierz Dziubdzie-
le życzył wszystkim owocnej 
dyskusji w wymianie poglądów 
dotyczących bezpieczeństwa 
pracy personelu. Dr Grażyna 
Franek, zachęcała do działań 
na rzecz zdrowego środowiska, 
ponieważ Narodowy Program 
Zdrowia na lata 2006-2015  
w celu strategicznym ma zapis: 
„poprawa zdrowia i związana 
z tym, jakość życia ludności”, 
stąd wybory zdrowotne muszą 
być prostymi wyborami, łatwy-
mi do realizacji. 

Pierwszy wykład wygłosiła 
mgr Renata Cieślik-Tarkota, 
Kierownik Oddziału Epide-
miologii Wojewódzkiej Stacji 

Zofia Prażak • Licencjat pielęgniarstwa, mgr zarządzania i marketingu, 
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Samodziel-
ny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach, Przewodnicząca Koła Terenowego 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

W poszukiwaniu zdrowego jutra
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W poszukiWaniu... 

i Transplantacyjnej w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym im. Andrzeja Mielęc-
kiego SUM Katowice. 

Praca zmianowa niejedno-
krotnie negatywnie wpływa  
na stan zdrowia pracowników, 
a także na ich życie rodzinne. 
Praca nocna i zmianowa jest 
czynnikiem sprzyjającym wystę-
powaniu zaburzeń odżywiania, 
mających wpływ na funkcjono-
wanie organizmu. Dotyczyć to 
może m.in. zaburzeń metabo-
licznych oraz chorób układu po-
karmowego. Należy utrzymywać 
model regularnych posiłków. 
Zaleca, aby pracujący na zmia-
nie popołudniowej spożywali 
główny posiłek w środku dnia, 
a nie w środku zmiany roboczej. 
Pracujący na zmianie nocnej 
powinni spożywać lekkie po-
siłki w ciągu całej zmiany oraz 
umiarkowane śniadanie. Tym 
sposobem nie będą zbyt głodni 
śpiąc w ciągu dnia, a dolegliwo-
ści trawienne będą minimalne.

 „Jakościowe zaburzenia 
świadomości - problem nie 
tylko psychiatryczny”, z tema-
tyką tą zapoznała uczestników 
Konferencji, mgr Iwona Otrem-
ba z SPSK SUM Górnośląskie 
Centrum Medyczne im. prof. 
Leszka Gieca Katowice-Ocho-
jec, Oddział Geriatrii. Delirium 
to powód hospitalizacji 10-15% 
ogólnej liczby pacjentów i 30-
50% pacjentów na oddziałach 
geriatrycznych, u 30% pacjen-
tów po zabiegach kardiochirur-
gicznych, u 50% po alloplastyce 
stawu biodrowego, u 30%  
w Oddziałach Intensywnej Opie-
ki Medycznej, u 83% chorych 
w okresie terminalnym choroby 
nowotworowej. Wskutek obja-
wów majaczenia wśród osób 
starszych śmiertelność wzrasta 
o około 35-40%. Wyodrębnienie 
najczęstszych przyczyn  
i uświadomienie różnorodności 
objawów w przebiegu majacze-
nia jest podstawą do podjęcia 
działań terapeutycznych  
w pracy pielęgniarki.

 Temat „Język migowy – jako 
element niezbędny w edukacji 
zdrowotnej” prezentowała mgr 

Katarzyna Nowotny z Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej SANVIMED  w Zabrzu. 
W Polsce żyje z uszkodzonym 
słuchem w stopniu znacznym 
około 50 000 kobiet. Przekaz 
informacyjny na temat różnych 
chorób zawarty w broszurach, 
prasie lub programach telewi-
zyjnych często jest przez osoby, 
ze znacznym bądź całkowitym 
ubytkiem słuchu od urodzenia 
− niezrozumiały. Mają wiele 
pytań, na które nie otrzymu-
ją odpowiedzi.  Prelegentka 
przedstawiła badania przepro-
wadzone po raz pierwszy w śro-
dowisku kobiet niesłyszących, 
dotyczące profilaktyki raka 
szyjki macicy.

Patronat medialny nad kon-
ferencją objął Magazyn Pielę-
gniarki i Położnej oraz (OPM) 
Ogólnopolski Przegląd Medycz-
ny - Magazyn Przedsiębiorczych 
Lekarzy i Menedżerów Służby 
Zdrowia oraz Biuletyn Infor-
macyjny OIPiP w Katowicach 
„Nasze Sprawy”. 

Uczestnicy konferencji  
w materiałach otrzymali w/w 
magazyny oraz płytkę z stresz-
czeniami wystąpień. 

W kuluarach, jak zawsze 
gorąca dyskusja, możliwość po-
znania nowości rynku medycz-
nego dotyczącego bezpiecz-
nych rozwiązań na stanowisku 
pracy. Odświeżenie koleżeń-
skich kontaktów, o których  
w nawale codziennej pracy 
często się zapomina. 

Podsumowując, należy 
podkreślić, że tylko wiedza 
zwiększa bezpieczeństwo by-
śmy doczekali zdrowego jutra, 
a działania konsekwentne, 
planowe i skoncentrowane na 
indywidualnej sytuacji mogą 
przynieść oczekiwane rezultaty 
zarówno dla odbiorców usług, 
jak i całego systemu ochrony 
zdrowia.

W trakcie rozmów z uczestni-
kami, organizatorom nasunęły 
się kolejne problemy, jakie 
napotykamy, które na pewno 
będą podjęte na przyszłorocz-
nej, już IX konferencji, na którą 
serdecznie zapraszamy.

naszych rąk przenosić się na 
osoby z grupy ryzyka. Decydują-
ca walka może rozegrać się nie 
w laboratoriach nad badaniami 
kolejnych antybiotyków, lecz na 
szpitalnych klamkach, wyłącz-
nikach światła, poręczach  
i szafkach przyłóżkowych, ste-
toskopach, … gdzie wystarczy 
przy produkcji użyć odpowied-
niego metalu, czy do mycia lub 
dezynfekcji zastosować prepa-
rat z nanocząsteczkami.

Oczekiwania pacjentów 
wobec członków zespołu 
terapeutycznego prezentowała 
mgr Dorota Kaziród z Oddziału 
Chorób Wewnętrznych i Che-
mioterapii Onkologicznej   
w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym im. Andrze-
ja Mielęckiego SUM Katowice.

Sprawowanie opieki nad 
pacjentami hospitalizowanymi 
w oddziale onkologicznym ma 
niezwykle trudny i wymagający 
charakter. Pacjenci z chorobą 
nowotworową stanowią grupę 
osób, którzy mają szczególne 
oczekiwania związane z podda-
niem się jakże uciążliwej  
i żmudnej terapii przeciwnowo-
tworowej. Wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom podopiecznych, 
wymaga od wszystkich członków 
zespołu terapeutycznego wiel-
kiej empatii oraz poświęcenia.

Temat: „Nowe narkotyki – 
realne zagrożenie dla zdrowia” 
przedstawiła mgr Weronika So-
rokowska  z Oddziału Oświaty 
Zdrowotnej WSSE. Chęć bycia 
najlepszym, trudności w radze-
niu sobie z własnymi emocja-
mi, z obrazem własnej osoby 
są potęgowane przez środki 
masowego przekazu. Łatwą, 
dostępną alternatywą stresu  
są różnego rodzaju środki 
„wspomagające”, usprawniają-
ce pamięć, koncentrację uwagi. 
Zagrożenie z ich strony polega 
na nieprzewidywalności ich 
działania oraz wywoływanych 
zmianach świadomości.

„Zaburzenia odżywiania  
w aspekcie pracy zmianowej” 
prezentowała mgr Krystyna 
Widawska, dietetyk Oddziału 
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej 
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reportaż

 Życie na kredyt 
A jeżeli dziś dowiesz się, że jutro czas odejść? 
A jeżeli jutro rano Twoje nogi już nie powiodą cię tam, gdzie zechcesz? 
Jeżeli samodzielnie nie zrobisz już żadnego kroku? 
Twoje palce z dnia na dzień tracić będą swoją sprawność? 
Co wtedy, gdy ta wiedza towarzyszy ci codziennie, w każdej minucie dnia?
 Jak żyć z taką świadomością? 
Jak? 
Wykorzystując każdy oddech, każdy skrawek woli – po prostu żyć na maxa. 
Bez granic – bo jeżeli nie ma się nic do stracenia – to nie istnieją żadne 
przeszkody, których nie da się sforsować.
I tak żyje pewna dzielna kobieta. Tak żyją dwie dzielne kobiety.

Matka
Urszula. Pielęgniarka.  
Ja nie chciałam  uwierzyć,  
ja znam te jednostkę choro-
bową, ja widziałam te dzieci, 
dlatego ja wiecznie gdzieś 
pisałam, wiecznie pytałam czy 
to jest to właściwe rozpoznanie. 
Gdy byliśmy w Centrum Zdrowia 
Dziecka  widziałam przypadki 
do których Aga kompletnie nie 
pasowała, podejrzewałam ją 

raczej o Heinego Medina, wiec 
nic na początku nie pasowa-
ło, podejrzewałam zapalenie 
nerwów  rdzeniowych  a nie 
zanik. Stąd te biopsje, badanie, 
wieczne szukanie, ponowna dia-
gnostyka, w latach gdy nie było 
komputerów i Internetu – ja 
chciałam mieć pewność, wciąż 
coś mi nie pasowało. Dano mi 
wilczy bilet i powiedziano, że 
moje dziecko umrze do 3 lat. 

Dziecko
Agnieszka. 
Młoda elegancka  kobieta. Dys-
kretny i staranny makijaż, pięk-
ne wypielęgnowane paznokcie, 
świetnie dobrana biżuteria. 
Jak ja oglądam reportaże  
w telewizji, o tym jak  to dzieci 
są dyskryminowane w szkole... 
Już  nie pamiętam gdzie to 
oglądałam, ale dziewczyna 
miała garba i lekko utykała... 
i tragedia wielka, bo ona jest 
szykanowana, jest wyśmiewana, 
mamusia non stop biegająca 
do szkoły... Ja nie wierzę w to co 
słyszę, moim zdaniem, gdyby ta 
dziewczyna była zdrowa i miała 
figurę Claudii Schiffer –  
to byłoby dokładnie tak samo. 
To trzeba mieć poukładane naj-
pierw w sobie. Nie mam żadne-
go problemu by powiedzieć  

o sobie: jestem niepełnospraw-
na, jestem na wózku. Na 10 
osób niepełnosprawnych rucho-
wo, 8 jest zahukanych, nieśmia-
łych, przepraszają że żyją, albo 
– mają roszczeniowy stosunek 
do życia. A ja nie lubię takich 
osób – niezależnie od tego czy 
są sprawni czy nie. 
Agnieszka jest osobą konkret-
ną. Harda, rzeczowa, zaharto-
wana. Mówi to co myśli, nieko-
niecznie to, co inni chcieliby od 
niej usłyszeć. Ma swoje zdanie  
i potrafi go bronić, z wdziękiem 
i humorem, ale - stanowczo.  
Bo,  pomimo niepełnosprawności  
i poważnej choroby – jest trzydzie-
stojednolatką, z całym urokiem 
i całą energią właściwą dla tego 
wieku.
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Nie mam nic do stracenia... 
Niczym nie ryzykuję, bo wiem,  
co może być u mnie za 10 lat.

 Jej życiorys 
zadziwia, 

a choroba 
jest w nim tylko 

dodatkiem do 
wielkiej 

pasji życia.

PB 17

NS_11_v2_d.indd   17 11-11-18   16:12
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Nazywam się Agnieszka Filipkowska, jestem  
z Gliwic i choruję na rdzeniowy zanik mięśni typu 1.  
Według rokowań dzieci z tym typem żyją góra do 
kilkunastu lat. Obecnie mam 31 lat, z czego około  
25 żyję na kredyt. Dzięki rehabilitacji 5 razy  
w tygodniu ja wciąż sama oddycham, jem, piszę. 
Skończyłam filologię germańską a obecnie jestem 
doktorantką na Uniwersytecie Śląskim. Niestety 
ma choroba postępuje ostatnimi laty szybko 
i uniemożliwia mi aktywne życie. Coraz ciężej 
samodzielnie mi siedzieć czy oddychać. Jedyną 
szansą na spowolnienie objawów choroby jest 
terapia genowa prowadzona w cenionej na świecie 
klinice w Chinach - www.beikebiotech.com.  
Jej miesięczny koszt to 70 tys. zł i niestety mnie ani 
mych rodziców nie stać na poniesienie takich kosz-
tów. W związku z tym z przyjaciółmi zbieram  
i oddaje do skupu plastikowe nakrętki.

Istnieje również szansa wsparcia finansowego mego leczenia. 
Wpłać chociażby drobną sumę na konto fundacji AVALON:

Konto: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Przelewy zagraniczne:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
SWIFT/BIC: PPAB PLPK

KONIECZNIE Z DOPISKIEM: Filipkowska, 728

Pomagasz mi wciąż poznawać smaki życia. Z góry Ci serdecznie dziękuję. 
Jeżeli chcesz pomóc mi w ten sposób lub pomóc w skontaktowaniu mnie 
z mediami lub znanymi osobami, które mogą pomóc mi w nagłośnieniu tej sprawy, 
proszę o kontakt.

Nr telefonu: 604978105
e-mail: a.filipkowska@interia.pl

ZBIERAJ PROSZĘ
PLASTIKOWE NAKRĘTKI

TO CIĘ NIC NIE KOSZTUJE!
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reportaż

Choroba
Rdzeniowy Zanik Mięśni, zwany 
też: atrofią mięśniową lub SMA, 
to druga co do częstotliwości 
występowania w Polsce (po mu-
kowiscydozie) choroba uwarun-
kowana genetycznie. Częstotli-
wość tego schorzenia to jeden 
przypadek na 15-20 tys. uro-
dzeń. Choroba ta ma różny prze-
bieg kliniczny - w ciężkiej posta-
ci odpowiedzialna bywa za zgon 
dziecka tuż po urodzeniu. Ła-
godna forma daje  duży stopień 
niepełnosprawności  ruchowej,  
przy intelekcie wyższym niż prze-
ciętny. Szacuje się, że co roku 
na świecie rodzi się około 1000 
dzieci chorych na rdzeniowy 
zanik mięśni. Mimo polepsza-
jącego się poziomu opieki zdro-
wotnej, coraz głębszej wiedzy 
na temat patomechanizmu cho-
roby - to wciąż około 50% tych 
dzieci umiera do 2 roku życia.  
U pozostałych choroba powoli, 
ale nieuchronnie postępuje, po-
wodując skrzywienia kręgosłu-
pa uniemożliwiające siedzenie, 
przykurcze,  zaburzenia oddy-
chania. 

Cud
Agnieszka żyje, przekroczyła 
trzydziesty rok życia i planu-
je żyć dalej. Agnieszka ma typ  
I SMA, więc nigdy samodziel-
nie nie chodziła, nie siada-
ła. Ale nigdy też nie była na-
wet wentylowana. I – bazując  
na statystykach medycznych – 
od dwudziestu lat żyje na kre-
dyt, bo chorzy z Typem I SMA 
rzadko dożywają wielu doro-
słego, a jeżeli już, to rzadko 
oddychają samodzielnie. Jej ży-
ciorys zadziwia, a choroba jest  
w nim tylko dodatkiem do wiel-
kiej pasji życia.

Wiedza
Urszula: Agnieszka poszła do 
szkoły gdzie było 17 pierwszych 

klas. Dyrekcja szkoły nie chciała 
jej nawet przyjąć, był to koszmar.  
Początek roku szkolnego,  pierwsza 
klasa, szła z nami moja mama, szła 
i płakała, więc ja jej mówię: mamo 
albo wracasz do domu albo idziesz 
z nami bez płaczu. Uprzedzałam 
Agnieszkę: dzieci są różne, ale 
jeżeli nie spróbujesz teraz, to nie 
spróbujesz nigdy.
I  Aga poszła do normalnej szko-
ły.  Fakt – ja biegałam do niej 
na każdą przerwę, pracowałam 
tylko na nocnych zmianach, I to 
jest to , co mi się w życiu udało, 
i to bardzo dobrze, moja córa 
nigdy nie należała do dzieci, 
które siedzą i płaczą po kątach. 
Zawsze szła po swoje. 
Szkoła podstawowa, liceum  
w Gliwicach, typowe studenc-
kie życie – germanistyka na 
Uniwersytecie Opolskim, pody-
plomowe studia z translatoryki  
i obecnie kontynuowany dokto-
rat z językoznawstwa na Uniwer-
sytecie Śląskim. Nawet jeżeli 

były bariery architektoniczne 
– to pojawiali się ludzie, dzięki 
którym  przeszkody można było 
pokonać. Bo Agnieszka ma dar 
zjednywania sobie ludzi, bły-
skawicznie nawiązuje kontakt  
i sprawia, że nie da się o niej za-
pomnieć. Skupia wokół siebie 
ludzi, zaraża apetytem na życie, 
tworzy więzy, które opierają się 
upływowi czasu.  
I ma  jeszcze jeden dar : Agniesz-
ka umie przekazywać wiedzę, 
skutecznie i z pasją.

Agnieszka: Będąc na drugim 
roku doktoratu cała kadra –  
w moim ówczesnym miejscu 
pracy – dowiedziała się, że nasza 
placówka zostanie zamknięta, 
oczywiście dostaliśmy propozycję 
wyjazdu do głównej siedziby do 
Częstochowy, ale jak miałam 5 
godzin zajęć ze studentami tygo-
dniowo, to trudno to było pogo-
dzić z dojazdami do Częstochowy, 
ja przecież nie wsiądę w pociąg.. 
bo nie zmieszczę się na wózku 
elektrycznym w przedziale; nie 
mówiąc już o kwestii finansowej, 
logistycznie to też jest trudne do 
zrealizowania. I od tego czasu ja 
szukam pracy w szkolnictwie. Je-
stem typowym belfrem, humani-
stą, ja to uwielbiam robić, nawet 
próbowałam pracować  
w infolinii, przecież masę ludzi 
nie opracuje w swoim zawodzie, 
ale nie, ja nie mogłam. Ja jestem 
dobra w nauczaniu, krótko mó-
wiąc: wiem to. I moi uczniowie to 
wiedzą, wyciągnęłam  
z dołów niejednego. Od trzech 
lat szukam pracy  i nie umiem 
znaleźć z powodów… architekto-
nicznych. Wiadomo, że nikt nie 
przyjmie mnie do podstawówki, 
do gimnazjum też nie. Bałabym 
się wziąć odpowiedzialność za 
dzieci, jakby mi któryś stanął na 
przykład na parapecie - wiadomo, 
jaką mają fantazję - więc dla mnie 
pozostaje tylko szkoła średnia lub 
wyżej i prywatne szkoły językowe.
A uczniowie potrafią się od-

Bo Agnieszka ma dar 
zjednywania sobie ludzi, 
błyskawicznie nawiązuje 
kontakt i sprawia, że nie 
da się o niej zapomnieć. 
Skupia wokół siebie lu-
dzi, zaraża apetytem 
na życie, tworzy więzy, 
które opierają się 
upływowi czasu.
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wdzięczyć. W październiku,  
w gliwickim klubie Zoom , dzię-
ki jednemu z uczniów Agnieszki 
odbył się koncert… heavyme-
talowy. Dochód z niego został 
przekazany na  jej konto . Przy-
jaciele nie zawiedli – nawet ci, 
dla których ciężki metalowy rock 
wydaje się torturą.  

Hobby
Agnieszka (niemal szeptem): 
podróże... To jest nasze wspól-
ne, rodzinne hobby – uwielbia-
my zwiedzać zamki. Kocham 
stare miejsca, w Polsce jest to 
dla mnie praktycznie niewyko-
nalne, bo wszystko jest nieprzy-
stosowane. Jedynie Zamek Kró-
lewski i Pszczyna, i to byłoby na 
tyle. Może kiedyś uda nam się 
zbłądzić do Łańcuta...Uwielbia-
my zwiedzać, poznawać nowe 
kultury, języki…. Parę lat temu 
stwierdziłam, że zwiedzanie 
jest dla mnie najlepszą reha-
bilitacją. Gdy steruję wózkiem, 
wtedy działają wszystkie mię-
śnie, śmieję się nawet, że mnie 
naprawdę bolą nogi, napinam 
mięśnie i czuję rzeczywiście 
te kilometry w udach. Parę lat 
temu założyłam sobie, że co 

roku zwiedzimy jedno stare mia-
sto, niekoniecznie europejską 
stolicę, ale ma być zabytkowe. 
Staramy się dotrzymać tego 
planu, jednak jest oczywiście 
kwestia finansów,  
to jest kosztowne. No i jest teraz 
nowy temat: Chiny.
Agnieszka zwiedziła m.in. Pa-
ryż, Pragę, Monachium, Liver-
pool, Wiedeń... Europa stoi 
dla niej otworem, otworem bez 
schodów; gorzej z polską rze-
czywistością. Polskie muzea  
i galerie nie są przystosowane  
do potrzeb wózków inwalidz-
kich, a tym bardziej akumu-
latorowych. Podobnie jest ze 
sklepami, pubami, czy nawet 
publicznymi toaletami. Ale każ-
da podróż to nowe doświad-
czenie – i z tych doświadczeń –  
z wolna zbiera się unikalna wie-
dza: jak podróżować będąc oso-
bą niepełnosprawną. Począwszy 
od bagażu, środków lokomocji, 
poprzez dokumentację związa-
ną z turystyką na ciężkim wózku 
- Agnieszka jest w tym specja-
listką. Potrafi poradzić sobie na 
międzynarodowych lotniskach, 
znaleźć dobry hostel, dobrą re-
staurację – bez schodów. Wspo-
mnienia utrwalone na zdjęciach 

są dowodem na to, że dla chcą-
cego nie ma żadnych barier. 

Manager
Umiejętności managerskie nie-
koniecznie zdobywa się dzięki 
MBA. Wyzwania codziennego 
życia czasem dają szansę na 
odkrycie w sobie zdolności po-
równywalnych z zarządzaniem 
zespołem. Każdy dzień wymaga 
zaplanowania – i ta umiejętność 
przydaje się ostatnio coraz bar-
dziej. Akcja zbierania korków – 
plastykowych nakrętek , to przy-
kład takiego właśnie, chłodnego 
kalkulowania i opracowywania 
strategii działania. 
 Agnieszka: To trzeba było do-
brze rozplanować, na przykład 
składowanie: jak nie ma gdzie 
składować to się wszystko mija  
z celem, bo tylko rosną koszty 
całej akcji. Orientowałam się też 
ile to kosztuje kilogram nakrę-
tek. Najmniej chyba na Mazu-
rach, w Gdańsku  tylko 25 groszy 
za kilogram, złotówka maksy-
malnie i to tylko na Śląsku.  
I trudno znaleźć firmy, które te 
nakrętki odbierają – tego się nie 
da znaleźć przez ogłoszenia, ja 
zdobywałam je pocztą pantoflo-
wą, czytałam artykuły prasowe  
i potem pisałam do autorów, do 
redakcji, szukając konkretnej fir-
my... Trzeba było znaleźć punkty 
na terenie miasta, gdzie można 
by było przeprowadzać zbiórkę,  
i ludzi, którzy potem by to 
wszystko zwozili... Firma to od-
biera od nas, gdy zbiorą się  
3 tony nakrętek.
Akcja opracowana dla zespołu, 
jakim stała się rodzina i przy-
jaciele. Kilkadziesiąt punktów 
zbiórki nakrętek na terenie Gli-
wic: szkoły, szpitale, cukiernie, 
salony fryzjerskie, itd., opraco-
wany system zbierania ich – to 
rola taty – i dowozu na miejsce 
składowania, do mieszkania 
babci i – efekty – pierwsza par-
tia korków w lipcu 2011 roku  –  
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ponad 2600 kg, następna we 
wrześniu – 2800 kg, kolejna – 
w październiku , a akcja nadal 
trwa. Bo teraz jest cel, priorytet, 
któremu podporządkowane jest 
każde działanie.

Chiny
Agnieszka: Nie jest to magiczna 
pigułka,jeden zabieg i koniec, 
od 11 lat są w Chinach prowa-
dzone badania, na początku 
było to oparte na komórkach 
embrionalnych , co nie jest takie 
etyczne, ale okazało się też, 
że mają cechy  nowotworowe.
Wycofano  się z tego, i teraz pro-
wadzone to jest w kierunku krwi 
pępowinowej. Jak to jest robio-
ne, dopasowywane do typu DNA 
– nie mam pojęcia... Z moją 
jednostką chorobową jest  zare-
jestrowanych w tym programie 
ponad  80 osób, prowadzono 
już leczenie z różnym efektem 
i  takim najgorszym efektem 
był... brak efektu. 
Terapia genowa, stosowana  
w chińskiej klinice w Qingdao jest 
szansą na spowolnienie choroby 
Agnieszki. Ostatnie lata to szyb-
szy rozwój choroby, to próby za-
trzymania aktywnego i energicz-
nego marszu przez życie. Coraz 
ciężej jest siedzieć, samodzielnie 
oddychać, 5 dni rehabilitacji w ty-
godniu to już za mało. Potrzeba 
wzmocnienia słabnącego organi-
zmu – a to zapewnia terapia ge-
nowa. Chiny to duże wyzwanie, 
chociaż kroki zostały podjęte 
– Agnieszka przeszła wszystkie 
procedury medyczne i została 
zakwalifikowana do leczenia. 
Pozostaje kwestia finansowa, 
koszt pobytu w chińskiej klinice 
to kilkadziesiąt tysięcy dolarów. 
Kwota, która brzmi jak … zapora. 
Nakrętki, charytatywne koncerty 
– to maleńkie kroczki, które zbli-
żają Agnieszkę do chińskiej gra-
nicy. Ale to wciąż bardzo daleko. 
Nic dziwnego, że na wagę złota 
jest każdy gest, każda forma 

wsparcia i – każdy potencjalny 
sponsor. Ktoś, kto zainwestuje 
w dziewczynę, która na każdym 
kroku udowadnia, że można 
wszystko. Jeżeli bardzo się tego 
pragnie, a konsekwencję oprze 
na mocnych fundamentach, 
na oddanej rodzinie, na gronie 
sprawdzonych przyjaciół. 
Chińska terapia to ryzyko, wciąż 
jeszcze nowość, ale Aga nie ma  
w sobie cienia wahania, wątpliwo-
ści. Jak w każdym działaniu – także 
i w „chińskiej kampanii” wie czego 
chce. Szansy na dalsze życie.
Agnieszka: Nie mam nic do stra-
cenia, prócz pieniędzy których 
przecież nie mam... Gdybym je 
miała, wtedy  może rozpoczął-
by się dylemat, ale ja nie mam 
ich, więc chcę tego. Niczym nie 
ryzykuje, bo wiem, co może być 
u mnie za 10 lat.
Ale Chiny nie są marzeniem – są 
celem, który trzeba zrealizować. Po 
to chociażby, by mieć ...następny 
cel. I tu też rozpoczęły się przygo-
towania : Urszulę trzeba nauczyć 
angielskiego, przecież trzeba się 
będzie w tych Chinach jakoś doga-
dać, a język angielski jest bardziej 
przystępny niż chiński. 

Życie codzienne
Jak kupić dobre zimowe buty 
numeru 33 bez dziecinnych mo-
tylków i to po okazyjnej cenie? 
Gdzie zrobić sobie pasemka, 
przecież na fotel fryzjerski trzeba 
się przesiadać... i gdzie są duże 
kabiny do przymierzania ubrań, 
który sklep jest najbardziej przy-
jazny dla klientki na wózku... To 
są problemy dnia codziennego, 
to początek listy codziennych 
pytań, na które trzeba zdobyć 
odpowiedzi... Jak znaleźć do-
brego dentystę? I gdzie wybrać 
się na dobrą kawę,  gdy jest się 
osobą niemal publiczną? Z ano-
nimowości okradł Agnieszkę In-
ternet, facebook, gdzie ma swo-
je konto, strony internetowe, 
na których pisze o sobie prosto  

i bez łzawych klimatów. I tak 
bardzo po kobiecemu...
Agnieszka: przyzwyczajam się 
do tego, że staję się medialna – 
jak idę przez osiedle to nie ma 
dnia żebym nie usłyszała od ko-
goś nieznajomego dzień dobry, 
no, pewnie ma to swoje minusy, 
jak idę do kawiarni czy pubu,   
muszę się teraz bardziej pilno-
wać,  żeby nie było komentarzy, 
że tu zbiera na leczenie, a tu sie-
dzi w kawiarni...
A w dodatku,  jak każda kobie-
ta, Agnieszka lubi się dobrze 
ubrać i wiedzieć, że dobrze wy-
gląda, bo ma 31 lat, i spojrze-
niem spod długich rzęs potrafi 
zaczarować. Sprawę zakupów 
ułatwia allegro – idealne miej-
sce do polowań na okazje. Ale 
u Agnieszki  są jeszcze zwyczaj-
ne kobiece marzenia do speł-
nienia: własna rodzina, własne 
mieszkanie, pies asystent.  
Niezależnie przecież od tego 
czy biegamy na obcasach czy 
jeździmy inwalidzkim wózkiem 
– w głębi serca  marzymy prze-
cież wszystkie o tym samym....  
o spokojnym, zwyczajnym życiu. 

Czas na drugi cud...
Każda plastykowa nakrętka po 
wodzie, soku, coli lub płynie 
do płukania – ma swoją war-
tość. Nie dla nas – ale dla dziel-
nej dziewczyny, której udaje 
się żyć – mimo wszystko i na 
przekór rokowaniom. Zbiórka  
nakrętek to mały cud, na któ-
ry stać każdą z nas. Cud, który 
spełni czyjeś wielkie marzenie   
o podróży do Chin. Podróży, 
która doda z pewnością wielu 
dat do niezwykłego życiorysu 
Agnieszki.              MO.

JESTEM TU:
f a c e b o o k . c o m /
a g n i e s z k a . f i l i p k o w s k a

 TU:
www.pomozagnieszce.site40.net

I TU:
http://agafilka.blox.pl/html
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w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej za-
stosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskanie tytułu specjalisty  
w tej dziedzinie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju  
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 210, poz. 1540), przewiduje iż do samodzielnego wykonywania 
przez pielęgniarkę, położną określonych świadczeń zdrowotnych 
wymagane są dodatkowe kwalifikacje.  
Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego:
1. świadczeń zapobiegawczych obejmujących:

a) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dzieci cho-
rych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, 

b) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki 
nad dziećmi z grup dyspanseryjnych, pod warunkiem odby-
cia kursu kwalifikacyjnego  
w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania  
i wychowania lub uzyskania tytułu specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, 

2. świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem uzyska-

nia tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
b) kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie mate-

riałów do badań diagnostycznych, pod warunkiem uzyska-
nia tytułu specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa, 

c) kierowanie na badania lub pobieranie materiałów do badań 
bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy  
z nosa, gardła i narządów płciowych  
i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjali-
sty w dziedzinie pielęgniarstwa, 

d) ocenę stanu świadomości chorego z wykorzystaniem wła-

pielęgniarka, po-
łożna ma obo-
wiązek stałego 
aktualizowania 
swojej wiedzy  

i umiejętności zawodowych 
oraz prawo do doskonalenia 
zawodowego w różnych rodza-
jach kształcenia podyplomowe-
go. Kształcenie podyplomowe 
powinno zawierać treści pro-
gramowe zgodne z aktualnym 
stanem wiedzy medycznej (art. 
10b ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej /t.j. Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1217  
z późn. zm./). 

W obowiązującej ustawie o 
zawodach pielęgniarki  
i położnej ustawodawca prze-
widział cztery rodzaje kształce-
nia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych:

1. szkolenia specjalizacyj-
ne (specjalizacje),

2. kursy kwalifikacyjne,
3. kursy specjalistyczne,
4. kursy dokształcające. 
Trzecia i ostatnia część ni-

niejszego artykułu poświęcona 
zostanie specjalizacjom, które 
mają na celu uzyskanie przez 
pielęgniarkę, położną specjali-
stycznych kwalifikacji  

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez pielęgniarki i położne

Hanna Dobrowolska • Mgr specjali-
sta ds. kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych, Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

konsultacja prawna:
Bartłomiej Rupik • Mgr specjalista  

ds. prawnych, Okręgowa Izba Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach

CZ. III SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
(SPECJALIZACJE) 
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ściwych metod oceny (schematów, kla-
syfikacji), pod warunkiem odbycia kursu 
kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii 
i intensywnej terapii lub uzyskania tytułu 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 

e) ocenę poziomu znieczulenia pacjenta oraz 
relaksometrię, pod warunkiem uzyskania 
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa w zakresie anestezjologii i intensyw-
nej terapii, 

3. świadczeń leczniczych obejmujących:
a) tlenoterapię, pod warunkiem uzyskania tytułu 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
b) wykonywanie intubacji dotchawiczej  

w sytuacjach nagłych, pod warunkiem 
uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii 
 i intensywnej terapii.

Położna jest uprawniona do wykonywania samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego:
1. świadczeń diagnostycznych obejmujących: 

a) wykonywanie badania fizykalnego, pod 
warunkiem uzyskania tytułu specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa, 

b) ocenę stanu świadomości chorej z wykorzy-
staniem właściwych metod oceny (schema-
tów, klasyfikacji), pod warunkiem uzyska-
nia tytułu specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa, 

2.  świadczeń leczniczych obejmujących:
a) tlenoterapię, pod warunkiem uzyskania tytułu 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
b) wykonywanie intubacji dotchawiczej  

w sytuacjach nagłych, pod warunkiem 
uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii  
i intensywnej terapii.

Program szkolenia specjalizacyjnego składa się z:
1. Bloku Ogólnozawodowego − jednakowy dla 
każdej dziedziny pielęgniarstwa.
2. Bloku Specjalistycznego – odrębny dla każdej 
dziedziny pielęgniarstwa.
BLOK OGÓLNOZAWODOWY
1. Ramowy program bloku ogólnozawodowego.

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko 
wykwalifikowanej kadry pielęgniarek  
i położnych do sprawowania roli lidera zespołów, 
inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych 
na poprawę jakości świadczonych usług oraz 
podejmowania działań zmierzających do rozwoju 
zawodowego.

W wyniku realizacji bloku ogólnozawodowego 
specjalizacji pielęgniarka, położna powinna: 
1. Komunikować się z pacjentem, jego rodziną  

i zespołem terapeutycznym.

2. Inicjować i wprowadzać zmiany organizacyjne 
w obszarze działania.

3. Interpretować i upowszechniać zasady kodek-
su deontologii zawodowej.

4. Upowszechniać, interpretować i stosować akty 
prawne dotyczące ochrony zdrowia, prawa 
pracy i przepisów dotyczących zawodu pielę-
gniarki i położnej.

5. Korzystać z podstaw naukowych dydaktyki 
ogólnej i andragogiki.

6. Określać wieloczynnikowe uwarunkowania 
zdrowia, chorób i niepełnosprawności.

7. Identyfikować indywidualne potrzeby jednost-
ki, rodziny, grup społecznych i społeczeństwa.

8. Analizować uwarunkowania gospodarcze, eko-
logiczne, demograficzne i epidemiologiczne 
kraju, regionu, powiatu i gminy.

9. Uczestniczyć w budowaniu strategii dla zdrowia 
w województwie, powiecie, gminie.

10. Wykorzystywać sprzęt komputerowy  
w całościowej analizie danych.

11. Rozpoznawać zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną.

12. Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielę-
gniarską.

13. Identyfikować potrzeby różnych grup ludzi  
w zakresie pielęgnowania w zdrowiu i w cho-
robie.

14. Dokonywać oceny stanu zdrowia pacjenta.
15. Przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta.
16. Stawiać diagnozę pielęgniarską.
17. Planować opiekę pielęgniarską, położniczą 

w stosunku do wszystkich odbiorców świad-
czeń.

18. Realizować holistyczną opiekę nad pacjen-
tem.

19. Oceniać wyniki opieki pielęgniarskiej, położ-
niczej.

20. Monitorować jakość świadczonych usług.
21. Podnosić jakość świadczeń pielęgniarskich, 

położniczych.
22. Określać zasady finansowania systemu 

ochrony zdrowia.
23. Oceniać koszty poszczególnych świadczeń 

pielęgniarskich, położniczych.
24. Przygotować ofertę i plan finansowy świad-

czeń zdrowotnych realizowanych przez pielę-
gniarkę, położną.

25. Wykorzystywać zasady marketingu w odnie-
sieniu do świadczeń zdrowotnych.

26. Zarządzać opieką pielęgniarską, położniczą.
27. Organizować opiekę pielęgniarską, położni-

czą.
28. Wzbogacać i wykorzystywać teoretyczny do-

robek pielęgniarstwa.
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29. Charakteryzować teorię pielęgnowania  
i stosować ją w praktyce zawodowej.

30. Opracowywać procedury i standardy praktyki 
zawodowej.

31. Monitorować warunki fizyczne i psychiczne  
w miejscu pracy.

32. Planować własną karierę zawodową i dora-
dzać pielęgniarkom, położnym w zakresie 
planowania kariery.

33. Określać kierunki rozwoju opieki pielęgniar-
skiej, położniczej.

BLOK SPECJALISTYCZNY
1. Ramowy program specjalizacji w dziedzinie 
„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna 
opieka”, program przeznaczony dla pielęgniarek.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielę-
gniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzo-
rowania, pielęgnowania chorych znieczulanych  
i w stanie zagrożenia życia, zgodnie z najnowo-
cześniejszymi metodami  
i technikami działań pielęgniarskich, oraz uzy-
skanie tytułu specjalisty.

W wyniku realizacji programu kształcenia specjali-
zacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki  pielęgniarka powinna:
1. Współpracować z zespołem terapeutycznym 

w anestezjologii i intensywnej opiece oraz 
pomocy doraźnej.

2. Posługiwać się sprzętem i aparaturą do celów 
diagnostycznych, terapeutycznych, pielęgna-
cyjnych i rehabilitacyjnych.

3. Postępować zgodnie z wymogami sanitarno-
-epidemiologicznymi oraz nadzorować ich 
przestrzeganie przez zespół terapeutyczny 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 
oraz pomocy doraźnej.

4. Ocenić stan pacjenta i jego sytuację psycho-
społeczną, wykorzystując możliwe źródła 
informacji, skale szacunkowe oraz sposoby 
kontaktu z pacjentem i jego rodziną.

5. Wykonać intubację dotchawiczą w sytuacjach 
nagłych.

6. Stosować przyjęte schematy postępowania  
w wypadkach komunikacyjnych i katastrofach 
masowych.

7. Prowadzić i nadzorować proces pielęgnowa-
nia, doradzać środki i metody postępowania 
pielęgnacyjnego u chorego leczonego na 
oddziale intensywnej opieki.

8. Monitorować chorego.
9. Wspierać chorego i jego rodzinę w chorobie  

i niepełnosprawności.
10. Współuczestniczyć w rehabilitacji pacjenta 

leczonego na oddziale intensywnej terapii.
11. Dobrać indywidualnie i stosować właściwe tech-

niki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
12. Współuczestniczyć w opracowywaniu  

i wdrażać przyjęte standardy opieki pielę-
gniarskiej w anestezjologii i intensywnej 
opiece do działalności praktycznej.

13. Przygotować chorego i wykonać znieczulenie 
ogólne w trybie planowanym pod kierunkiem 
anestezjologa i uczestniczyć we wszystkich 
typach znieczuleń poszczególnych specjalno-
ści zabiegowych.

14. Określić zapotrzebowanie na opiekę pielę-
gniarską na oddziale.

15. Określić czynniki wpływające na jakość pracy 
pielęgniarki w anestezjologii i intensywnej 
opiece.

16. Uczestniczyć w kształceniu przed-  
i podyplomowym pielęgniarek i położnych, 
współuczestniczyć w badaniach naukowych  
i upowszechniać ich wyniki dla rozwoju pielę-
gniarstwa.

2. Ramowy program specjalizacji w dziedzinie 
„Pielęgniarstwo onkologiczne”, program prze-
znaczony dla pielęgniarek.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielę-
gniarki do pełnienia specjalistycznej, profesjonal-
nej opieki nad chorym z chorobą nowotworową.

W wyniku realizacji programu kształcenia 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkolo-
gicznego pielęgniarka powinna:
1. Omówić kierunki rozwoju pielęgniarstwa onko-

logicznego.
2. Wyjaśnić rolę stowarzyszeń zawodowych  

w rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego.
3. Scharakteryzować najczęściej występujące 

nowotwory w Polsce i na świecie.
4. Scharakteryzować organizację opieki nad cho-

rym onkologicznie w Polsce i na świecie.
5. Omówić rolę pielęgniarki w “leczeniu” niekon-

wencjonalnym.
6. Omówić psychospołeczne i duchowe konse-

kwencje choroby nowotworowej.
7. Sformułować diagnozę pielęgniarską.
8. Planować opiekę pielęgniarską nad chorym  

i jego rodziną.
9. Propagować zachowania prozdrowotne.
10. Opracować i realizować programy edukacyj-

no-profilaktyczne.
11. Oceniać skuteczność podjętych działań.
12. Przygotować pacjenta do specjalistycznych 

badań diagnostycznych.
13. Scharakteryzować różne metody leczenia 

chorób nowotworowych.
14. Przygotować chorego z chorobą nowotworo-

wą do leczenia (chirurgicznego, promieniami, 
cytostatykami).

aktualności i informacje
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15. Pielęgnować chorego po zabiegu chirurgicznym, 
po radioterapii, po leczeniu cytostatykami.

16. Pielęgnować chorego z powikłaniami spowo-
dowanymi leczeniem choroby nowotworowej.

17. Przedstawić stany naglące w onkologii.
18. Edukować pacjentów i ich rodziny w zakresie 

stosowania odpowiedniej diety.
19. Stosować rehabilitację i udogodnienia dosto-

sowane do potrzeb chorego.
20. Wskazać zadania pielęgniarki w prowadzeniu 

różnego rodzaju rehabilitacji.
21. Mobilizować pacjenta do świadomego udzia-

łu w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym.
22. Dobrać indywidualnie, zależnie od stanu 

pacjenta, właściwą technikę kontaktu tera-
peutycznego.

23. Wyznaczyć priorytety pielęgnacyjne  
w opiece paliatywnej.

24. Szanować przekonania religijne i kulturowe 
pacjenta.

25. Uczestniczyć w sprawowaniu opieki paliatyw-
nej nad chorym i jego rodziną.

26. Omówić zasady zwalczania bólu nowotworowego.
27. Klasyfikować środki przeciwbólowe według 

zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO).
28. Wspomagać chorego w dążeniu do maksyma-

lizacji jakości życia.
29. Opracować standardy praktyki zawodowej.
30. Planować własny rozwój zawodowy.
31. Uczestniczyć w kształceniu przeddyplomo-

wym i podyplomowym pielęgniarek.
3. Ramowy program specjalizacji w dziedzinie 
„Pielęgniarstwo pediatryczne”, program prze-
znaczony dla pielęgniarek.

Celem kształcenia jest;
1. Przygotowanie pielęgniarki specjalistki, która 

będzie posiadać wiadomości teoretyczne  
i umiejętności praktyczne w zakresie:

 1) rozpoznawania problemów pielęgnacyj-
nych, planowania oraz sprawowania opieki 
nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględ-
nieniem jego potrzeb biologicznych i psycho-
logicznych;

 2) edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
 3) efektywnej, samodzielnej pracy  

w związku z rozwiązywaniem problemów 
zdrowotnych i społecznych dzieci i młodzieży 
oraz współdziałania w tym zakresie z rodziną, 
szkołą oraz innymi instytucjami i organizacja-
mi społecznymi.
W wyniku realizacji programu kształcenia 

specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pedia-
trycznego pielęgniarka powinna:
1. Ocenić poziom rozwoju fizycznego, psychicz-

nego i społecznego dziecka w poszczególnych 

fazach rozwojowych.
2. Określić problemy pielęgnacyjne dziecka zdro-

wego i dziecka chorego.
3. Planować i realizować opiekę nad dzieckiem  

i rodziną oraz oceniać działania pielęgniarskie.
4. Określać priorytety opiekuńcze dziecka  

i jego rodziny.
5. Komunikować się z pacjentem, jego rodziną  

i w zespole terapeutycznym.
6. Stwarzać warunki godnego umierania  

i spokojnej śmierci.
7. Pozyskać pacjenta i jego rodzinę jako partnerów 

do współdziałania w procesie pielęgnowania.
8. Ocenić stan fizyczny i psychologiczny dziecka.
9. Określać zapotrzebowanie na wsparcie dla 

dziecka i jego rodziny.
10. Wskazać grupy wsparcia.
11. Przygotować dziecko i rodziców do samokon-

troli, samoopieki, samopielęgnacji.
12. Dobierać metody, techniki, treści przekazu do 

wieku i potrzeb odbiorcy.
13. Sporządzać konspekty zajęć.
14. Analizować wpływ czynników na przebieg 

rozwoju dziecka.
15. Propagować zachowania prozdrowotne.
16. Opracowywać programy w zakresie promocji 

zdrowia dziecka i rodziny.
17. Planować i realizować edukację zdrowotną 

oraz oceniać jej efekty.
18. Analizować dane statystyczne i demograficzne.
19. Tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.
20. Prowadzić poradnictwo w zakresie żywienia no-

worodków, niemowląt, dzieci zdrowych i chorych.
21. Prowadzić poradnictwo w zakresie sprawowa-

nia opieki nad dziećmi z grup dyspanseryjnych.
22. Wykonywać szczepienia ochronne.
23. Zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń 

szpitalnych.
24. Zapobiegać powikłaniom u dzieci leczonych 

w szpitalu.
25. Zapobiegać negatywnym skutkom hospitali-

zacji dzieci.
26. Pomagać dziecku i rodzicom w kształtowaniu 

umiejętności radzenia sobie w zmienionej 
chorobą sytuacji życiowej.

27. Współpracować w zespole terapeutycznym  
w procesie diagnozowania i terapii.

28. Rozpoznać stan zagrożenia życia.
29. Przygotować dziecko do badań diagnostycz-

nych i zabiegów leczniczych.
30. Wykonywać badania i zabiegi wynikające  

z ustalonej przez zespół terapeutyczny terapii.
31. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową  

i współuczestniczyć w rehabilitacji prowadzo-
nej przez zespół rehabilitantów.
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32. Opracowywać i wdrażać standardy opieki 
pielęgniarskiej nad dzieckiem i rodziną.

33. Oceniać poziom jakości opieki w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego.

4.  Ramowy program specjalizacji w dziedzinie 
„Pielęgniarstwo ratunkowe”, program przezna-
czony dla pielęgniarek.

Celem kształcenia jest przygotowanie pie-
lęgniarki do realizacji zadań zawodowych wy-
nikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie 
ratownictwa medycznego.

W wyniku realizacji programu kształcenia 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratun-
kowego pielęgniarka powinna:
1. Przedstawić medycynę ratunkową jako dziedzi-

nę wiedzy medycznej oraz element systemu 
bezpieczeństwa publicznego.

2. Przedstawić organizację i funkcjonowanie 
jednostek ratownictwa medycznego.

3. Omówić systemy organizacyjne ratownictwa  
na świecie, w Europie oraz w Polsce.

4. Przedstawić zasady współpracy międzynarodo-
wej w zdarzeniach nagłych.

5. Omówić akty prawne mające zastosowanie  
w Państwowym Ratownictwie Medycznym.

6. Uczestniczyć w tworzeniu systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego i realizowanych 
działaniach ratunkowych.

7. Uczestniczyć w organizowaniu i nadzorowa-
niu pracy jednostek systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.

8. Określić rolę i zadania pielęgniarki w zintegro-
wanym systemie ratownictwa.

9. Uczestniczyć w opracowywaniu i realizacji lokal-
nych planów zabezpieczenia ratowniczego.

10. Organizować lub współorganizować akcję 
ratowniczą.

11. Podejmować działania ratujące życie  
i zdrowie osób, grup, społeczności w zdarze-
niach jednostkowych lub masowych.

12. Stosować wytyczne i procedury postępowania 
w stanach nagłych oraz modyfikować czynno-
ści ratunkowe zależnie od wieku i stanu pa-
cjenta oraz możliwości świadczenia pomocy.

13. Dobierać środki do ratowania pacjenta, 
diagnozowania, terapii i pielęgnowania oraz 
posługiwać się sprzętem medycznym wykorzy-
stywanym w ratownictwie.

14. Dokonać wstępnej oceny stanu zdrowia pa-
cjenta oraz monitorować jego stan we wszyst-
kich etapach działań ratunkowych.

15. Ocenić efektywność działań ratunkowo-tera-
peutyczno-pielęgnacyjnych.

16. Doradzać i podejmować decyzje w zakresie 
medycznych działań ratunkowych.

17. Stosować zasady segregacji, ewakuacji  
i transportu rannych, poszkodowanych w wy-
padkach jednostkowych i masowych.

18. Współuczestniczyć w zabezpieczeniu i organi-
zowaniu miejsca udzielania pomocy.

19. Przewidywać i oceniać reakcje tłumu  
w zdarzeniach jednostkowych i masowych 
oraz inicjować pożądane zachowania.

20. Komunikować się z pacjentem, rodziną, 
otoczeniem (uczestnikami zdarzeń nagłych), 
członkami zespołów ratowniczych.

21. Stosować przyjęte procedury powiadamiania 
i postępowania w przypadku stwierdzenia 
zdarzeń o charakterze kryminalnym, zgonu.

22. Dokumentować działania ratunkowo-terapeu-
tyczno-pielęgnacyjne, zgodnie z dokumenta-
cją właściwą dla jednostek ratownictwa, oraz 
nadzorować prawidłowość jej prowadzenia.

23. Stosować zasady dotyczące udostępniania  
i przechowywania dokumentacji medycznych 
działań ratunkowych.

24. Opracować standardy praktyki w pielęgniar-
stwie ratunkowym.

25. Oceniać jakość udzielanych medycznych 
świadczeń ratunkowych oraz podejmować 
działania ewaluacyjne.

26. Zapobiegać zakażeniom w jednostkach ra-
townictwa medycznego.

27. Organizować, integrować i kierować pracą ze-
społów ratunkowych i służb ratowniczych współ-
działających w ramach systemu ratownictwa.

28. Współpracować w interdyscyplinarnych ze-
społach ratowniczych w zdarzeniach jednost-
kowych i masowych.

29. Utrzymywać w pełnej gotowości dostępne 
osobowe i techniczne środki służące do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych.

30. Współuczestniczyć w realizowaniu progra-
mów kształcenia z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy na różnych poziomach systemu 
edukacji społeczeństwa.

31. Uczestniczyć w kształceniu przed- i podyplo-
mowym kadry pielęgniarskiej oraz personelu 
pomocniczego.

32. Współuczestniczyć w badaniach naukowych 
w dziedzinie medycyny ratunkowej.

33. Omówić problemy etyczne i społeczno-psy-
chologiczne związane z ratownictwem me-
dycznym.

34. Udzielić wsparcia emocjonalnego ofiarom 
nagłych zdarzeń, rodzinie i bliskim, poszkodo-
wanych w obliczu niepomyślnych informacji.

35. Stosować metody i techniki radzenia sobie 
ze stresem oraz przeciwdziałać syndromowi 
wypalenia zawodowego.       CDN...
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relatywizowania wobec innych ludzi (na przykład o atrakcyjność, 
zręczność), są efektem wymiany informacji między nimi (1).

Kolejna grupa to potrzeby społeczne. Poprzez komunikowanie 
wiążemy się społecznie z innymi ludźmi. Proces ten jest zdetermi-
nowany trzema rodzajami potrzeb, które opisał Wiliam Schutz: 
• potrzeba przyłączenia się, posiadania poczucia, że jest się 

uczestnikiem relacji społecznych;
• potrzeba jest związana z pragnieniem posiadania kontroli nad 

otoczeniem, czy też możliwości wywierania wpływu na inne 
osoby. Owa możliwość może być zarówno formalna, jak i niefor-
malna;

• potrzeba przywiązania manifestująca się jako pragnienie opie-
kowania się innymi ludźmi i jako świadomość, że inni opiekują 
się nami;

• potrzeby praktyczne, komunikacja pozwala przekazać i uzyskać 
informacje istotne dla sprawnego funkcjonowania (2).
Istnieje pewien wzorzec komunikacji który przedstawia pod-

stawowy element porozumiewania. Ciąg tych elementów tworzy 
proces komunikacji. Rozmówcy w trakcie procesu zamieniają się 
rolami nadawcy i odbiorcy:
• nadawca coś sobie myśli i zamierza to powiedzieć (intencje 

nadawcy)
• nadawca formułuje wypowiedź (kodowanie)
• nadawca coś faktycznie wypowiada (przekaz)
• odbiorca coś słyszy (dekodowanie)
• odbiorca odczytuje intencje nadawcy (rozumienie).

Na każdym z tych etapów mogą powstać zakłócenia wynikające 
z faktu, że nadawca może powiedzieć nie to, co zamierzał lub nie 
tak, jak zamierzał (3).

Niezależnie od pułapek kodowania, przekazowi informacji to-
warzyszy szum, stanowiący zakłócenia na drodze odbioru. Model 
komunikowania Adlera i Rodmana rozwija i uszczegóławia pojęcie 
szumu (hałasu), to znaczy czynnika zakłócającego proces komu-
nikowania się. Ich zdaniem istnieją dwa typy tego szumu: fizyczny 
i psychologiczny. Szum fizyczny to wszelkiego rodzaju czynniki 
utrudniające nadawanie, bądź odbiór komunikatów na przykład: 
głośne dźwięki, mgła, silne zadymienie, pogłos. Natomiast szum 
psychologiczny to wszystkie czynniki tkwiące w nadawcy bądź 
odbiorcy i powodujące, że ludzie ci mniej sprawnie nadają bądź 
odbierają odpowiednie komunikaty.

Do czynników takich zalicza się zarówno zmniejszoną spraw-
ność narządów, jak i obecność mechanizmów obronnych, czy 
zaburzeń psychicznych. 

Komunikowanie się, procesy 
komunikacji

Komunikowanie się polega 
na wzajemnej wymianie informa-
cji przez partnerów interakcji, co 
ma charakter sprzężenia zwrot-
nego. Jest tworzeniem wspólne-
go systemu społecznego, biorą 
w niej udział dwie lub więcej 
osób z których każda wnosi 
do owego procesu swe własne 
oczekiwania i interakcje.

Adler i Rodman stwierdzili, 
że komunikowanie się ludzi 
spełnia szereg funkcji związa-
nych przede wszystkim   
z tym, że zaspokaja ono sze-
reg naszych potrzeb. Pierwszą 
grupę potrzeb nazwali potrze-
bami fizycznymi. Ich zdaniem 
komunikowanie się jest nie-
zbędne dla zdrowia fizycznego. 
Społeczna izolacja powoduje, 
że ludzie nią dotknięci umiera-
ją przedwcześnie, dwa lub trzy 
razy częściej, niż osoby pozo-
stające w kontaktach społecz-
nych. Izolacji takiej zapobiega 
między innymi małżeństwo, 
przyjaźń, a także związki reli-
gijne bądź towarzyskie. Praw-
dopodobieństwo wcześniejszej 
śmierci wzrasta również wraz 
ze śmiercią bliskiej osoby. 

Druga grupa wyróżniona 
przez Adlera i Rodmana to 
potrzeby ego. Komunikowanie 
się z innymi jest jedynym spo-
sobem by dowiedzieć się kim 
jesteśmy. Zarówno poczucie 
tożsamości, jak i odpowiedzial-
ności za szereg pytań doty-
czących cech, które wymagają 

KOMUNIKOWANIE POZAWERBALNE 
Z PACJENTEM CHOryM NA CHOrOBę 
NOWOTWOROWą W OSTATNIEJ FAZIE 
PRZED ŚMIERCIą

Monika Smolak  •  Licencjat pielęgniarstwa, Specjalistyczna Poradnia Pul-
munologiczna  w Dąbrowie Górniczej
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kwestii. Ważna rola ilustratorów wiąże się też z regulacją rozmowy 
i pozwalają one uzyskać synchronię w toku konwersacji. Ostatnim 
rodzajem gestów są adaptory. Zadaniem ich jest pomoc w przysto-
sowaniu się do jakiejś sytuacji na przykład w opanowaniu emocji, 
przebywaniu z ludźmi. Można przyjąć, że najczęściej adaptory wią-
żą się z emocjami negatywnymi. Rozróżnia się przy tym adaptory 
nastawione na siebie, na innych i na obiekty zależne od tego, co 
jest źródłem sytuacji wymagającej opanowania.

Czynniki paralingwistyczne to te aspekty mowy, które nie są in-
formacją przekazywaną za pośrednictwem kodu językowego, lecz 
towarzyszą wypowiedzi językowej, jak na przykład: donośność, 
natężenie głosu, zmiany w toku wypowiedzi, tempo mówienia, 
przerwy w wypowiedziach, ton głosu, różnego rodzaju wtręty (na 
przykład: och, mmh), a także pomyłki czy powtórzenia słów.

Zmiany wielkości źrenic są tym komunikowaniem niewerbal-
nym, którego funkcja informacyjna jest bardzo rzadko uświada-
miana przez nadawcę i odbiorcę, mimo, że bardzo znaczący jest 
ładunek niesionej informacji. Pozytywne emocje wobec obiektu 
będącego przedmiotem zainteresowania powodują powiększenie 
źrenic, natomiast negatywne powodują ich zmniejszenie. Kon-

takt dotykowy aktywizuje szereg 
receptorów wrażliwych na  na-
cisk, ciepło (lub zimno), ból i tym 
podobne. To pierwsza i najstarsza 
forma kontaktów międzyludzkich. 
Od niej zaczyna się nasze życie, 
stąd pomysł układania noworodka 
na brzuchu matki tuż po urodze-
niu. Z wiekiem dotyk ma mniejsze 
znaczenie dla rozwoju psychiczne-
go ludzi, jednak nabiera on więcej 
innych znaczeń.

Kolejną grupę przekazu poza-
werbalnego stanowią komunikaty 

interakcyjne. W skład szeregu kanałów przekazu wchodzi kontakt 
wzrokowy. Znaczenie informacji przesyłanej tym kanałem jest 
zmienne i uzależnione od kontekstu w ramach którego odbywa 
się przekaz informacji. Zmianami, które w obrębie tego kanału 
niosą informacje są: nawiązanie kontaktu wzrokowego i przerwa-
nie, unikanie, przerwy w trakcie trwania. Informacja nadawana 
kanałami niewerbalnymi pełni różne funkcje i obejmuje szeroki 
obszar zagadnień. Przy trenowaniu umiejętności komunikowania 
niewerbalnego konieczne jest rozróżnianie nadawania tego typu 
informacji i jej odbioru.  Z szeregu badań przeprowadzanych przez 
M. Knappę wynika, iż można polepszać sprawność posługiwania 
się sygnałami niewerbalnymi.

Zrelaksowana postawa własnego ciała zazwyczaj zachęci drugą 
osobę do przyjęcia podobnej pozycji. Kiedy ciało ukazuje otwar-
tość i odbiorczość, druga osoba jest bardziej skłonna do swobod-
nej rozmowy. Posturę otwartego ciała można osiągnąć w następu-
jący sposób:

• patrzenie osobie prosto w twarz (jest to pozycja bardziej ko-
rzystna niż siedzenie czy stanie obok);

• ręce i nogi wyprostowane (złożone mogą świadczyć o poczu-
ciu wyższości lub bezbronności, jak również mogą służyć jako 

To czy dany komunikat ma 
postać kodu czy też nie, od-
różnia przekaz werbalny od 
niewerbalnego. Takie kryterium 
powoduje, że do komunika-
tów niewerbalnych zalicza się 
między innymi: gestykulację, 
mimikę, pozycję ciała, ukierun-
kowanie spojrzenia, zapach 
ciała, zmianę wielkości źrenic, 
tak zwane składniki mowy cia-
ła, a także dystans interakcji, 
przestrzeń personalną, kontakt 
wzrokowy i tym podobne.

Można wyróżnić dwie grupy 
kanałów komunikacji.

Pierwszą stanowią te któ-
re są związane z mową ciała 
(ich uaktywnienie nie wymaga 
obecności innych osób), druga 
zaś te, których uruchomienie 
nie może nastąpić bez obec-
ności innych ludzi. Mowa ciała 
obejmuje różne kanały komu-
nikowania. Można zaliczyć do 
nich mimikę, spojrzenia, gesty 
i inne ruchy ciała, przybieraną 
postawę, kontakt cielesny, za-
chowania przestrzenne, ubiór 
oraz inne aspekty wyglądu, 
a także elementy paralingwi-
styczne. Zarówno gesty jak  
i mimika mogą mieć charakter 
komunikatów świadomych, 
albo też być jedynie towarzy-
szącą ekspresją. Gesty mogą 
również kłamać. 

Wyróżniono kilka rodzajów 
gestów do których zaliczono 
między innymi: emblematy, re-
gulatory, ilustratory i adaptory. 
Emblematy są takimi działania-
mi, które można jednoznacznie 
zastąpić terminem werbalnym. 
Regulatory i ilustratory są to 
ruchy obrazujące wypowiedź 
słowną lub jej towarzyszące.  
Z badań nad nimi wynika,  
że istnieje wyraźne sprzężenie 
zwrotne między mówieniem  
i wykonywaniem tego typu 
ruchów na przykład: pewne 
ruchy (skinienie głowy bądź 
ruchy oczu) “kończą” lub “za-
czynają” wygłaszanie jakiejś 

Zrelaksowana postawa 
własnego ciała zazwyczaj 
zachęci drugą osobę do 
przyjęcia podobnej pozy-
cji. Kiedy ciało ukazuje 
otwartość i odbiorczość, 
druga osoba jest bardziej 
skłonna do swobodnej 
rozmowy.
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choroby, którą jest zaprzeczenie i izolacja.  Po niej kolejno nastę-
pują kolejne etapy między innymi: gniew, targowanie się, depre-
sja.

Pogodzenie się  jest ostatnią fazą tego procesu. Tego etapu nie 
należy uważać za szczęśliwy. Jest on niemal pozbawiony uczuć. 
Ból minął, walka się skończyła i nadszedł czas ostatecznego wy-
poczynku przed długą podróżą. 

Kiedy umierający znalazł wreszcie spokój i pogodził się  
z losem, krąg jego zainteresowań zmniejszył się. Pragnie żeby  
go zostawiono samego, albo przynajmniej nie niepokojono nowi-
nami i kłopotami ze świata zewnętrznego. Chory zwykle gestem 
prosi, aby przy nim usiąść, trzymać za rękę, i woli aby nic do niego 
nie mówiono. Takie chwile ciszy mają największe znaczenie dla 
tych, którzy nie czują się skrępowani wobec umierających. Osoba 
która towarzyszy takiemu choremu, może na przykład słuchać 
wspólnie z nim śpiewu ptaka. W naszym stosunku do człowieka 
umierającego odsłania się sama istota tego, co w ogóle sądzimy 
na temat sensu ludzkiego życia, w tym również własnego.

 Są co najmniej dwa powody, dla których okazywanie człowie-
kowi umierającemu miłości i solidarności, obdarzanie go naszą 
posługą i obecnością, bardziej nas zobowiązuje i jemu jest bar-
dziej potrzebne niż kiedykolwiek. Jest tak dlatego, że znajduje się 
on w stanie postępującej utraty sił, a nieraz w stanie zupełnej bez-
silności. Jest to czas, kiedy za późno na słowa, ale właśnie wtedy 
ci co pozostają, najgłośniej wołają o pomoc słowami lub bez słów.  
Za późno wtedy na interwencję lekarską, ale jeszcze za wcześnie, 
by ostatecznie rozstać się z umierającym.

  Jest to najcięższy czas dla kogoś kto z jednej strony chciałby 
już to wszystko mieć za sobą, ale kto rozpaczliwie trwa przy tym, 
kto traci nadzieję na zawsze. 

  Przy łożu nieuleczalnie chorego, umierającego człowieka, nie 
można mieć z góry ustalonej linii postępowania. Jest to tym bar-
dziej niemożliwe, że nasze reakcje nie pozostają bez wpływu na 
wzajemny stosunek z umierającym. Dlatego tak ważna jest obec-
ność przy chorym. Przebywanie, intymność posług, często wyra-
żanie słów na osobności, wyświadczanie niezliczonych przysług, 
to wszystko sprzyja nawiązaniu kontaktu z cierpiącym. Kontakt 
wzrokowy, serdeczne gesty, delikatność, odgrywają szczególnie 
ważną rolę w ostatnich chwilach przed śmiercią. 

  Teraz wiemy, że jest to długi, postępujący proces, a nie jeden 
moment. Proces, do którego człowiek chory na nieuleczalną cho-
robę przygotowuje się etapami. Pozwala dostrzec, jak ważne jest 
towarzyszenie pacjentowi, nauczanie odczytywania jego potrzeb 
pozawerbalnie, zachowanie empatyczne (5).

bariera komunikacyjna);
• pochylenie do przodu 

świadczy o zainteresowaniu (4).
Kontakt wzrokowy nato-

miast można osiągnąć poprzez 
kierowanie oczu na osobę, 
przenoszenie wzroku z twarzy 
na inną część ciała na przykład 
na gestykulującą rękę, a potem 
ponownie na twarz (odwróce-
nie wzroku od czasu do czasu 
zmniejszy niebezpieczeństwo 
podejrzewania o wpatrywanie 
się w osobę lub chęć wzbudze-
nia w niej poczucia niepewno-
ści czy podejrzliwości).

Techniki treningu komuni-
kowania niewerbalnego pozwa-
lają wzmacniać samą świado-
mość w odbiorze i nadawaniu 
komunikatów niewerbalnych, 
jak również wzbogacić wiedzę  
o prawidłowościach tego typu 
komunikatów. Dla chorych 
kontakt pozawerbalny może 
stać się drogą przekazu waż-
nych dla obu stron informacji 
dotyczących bólu i lęku przed 
śmiercią.
Adaptacja nieuleczalnej 
choroby

Choroba traktowana jako 
zjawisko biologiczne ulega wy-
raźnemu uprzedmiotowieniu. 
Procesy i czynności organizmu 
mogą być testowane i podda-
wane licznym próbom  
i badaniom w warunkach za-
pewniających powtarzalność  
i maksymalny stopień kontroli.

Człowiek, gdy napotyka 
wyraźnie przedmiotowe nasta-
wienie ze strony innych osób, 
zamyka się i wycofuje psy-
chicznie z kontaktu wobec tych 
którzy traktują go jak obiekt 
manipulacji. 
     Gdy chory poznaje diagnozę 
lekarską wkracza w pierwszą 
fazę adaptacji do nieuleczalnej 
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Marysia, bo tak powszechnie była zwana, urodziła się 
15.08.1944 roku w Sosnowcu. Dość szybko wybrała swoją drogę 
zawodową usadawiając ją w pielęgniarstwie, bo w 1964 roku 
ukończyła Państwowe Liceum Pielęgniarstwa w Mikołowie;  była 
to jedna z lepszych szkół tego typu w naszym regionie. Do pracy 
została przyjęta w Liceum Medycznym w Mysłowicach. Znalazła 
się  więc bliżej rodzinnego domu, bowiem mieszkała w Kazimie-
rzu. 

Tu się poznałyśmy, gdyż los mnie „przywiał” na tę ziemię  
w 1965 roku.  Podjąwszy pracę w Przychodni Obwodowej zosta-
łam  przeniesiona do pracy w Liceum Medycznym w Mysłowi-
cach, w którym brak kadry dydaktycznej stawał się  utrudnieniem  
dla ambitnego zespołu zawodowców. 

Dyrektor szkoły – Jan Kubiczek  był dobrym gospodarzem. 
Przede wszystkim nie zamykał kadrze zawodowców możliwości 
uzupełniania dydaktycznej wiedzy oraz pozwalał podejmować 
przez  nas studia wyższe. Marysia zdecydowała się na Uniwersy-
tet Śląski, który wtedy już  działał. Jednocześnie specjalizowała 
się w problematyce pielęgnacyjno-środowiskowej, mając bazę 
szkoleniową w nowo otwartej Przychodni Obwodowej.

Powoli trzeba będzie 
się pogodzić z fak-
tem, że  z każdym 
rokiem będzie nas 
ubywać…, to znaczy  

tych osób, co nauczali nie 
tylko zawodu, ale także czło-
wieczeństwa. Wczoraj zapłaka-
łam nad trumną Marysi – i nie 
ja jedna, bowiem w kondukcie 
żałobnym było bardzo wiele 
osób, które znały Ją osobiście 
i obok członków Rodziny  przy-
byli na tę ostatnią lekcję… Byli 
sąsiedzi z osiedla w którym 
mieszkała,  nauczyciele  
i uczennice  ze szkół medycz-
nych i mnóstwo… mnóstwo  
innych osób, które zapragnęły 
oddać Jej ostatnią przysługę.

Ewa Willaume-Pielka • Mgr pielęgniarstwa, członek Komisji Historycznej 
przy Zarządzie Oddziału PTP w Katowicach

Maria Sypień 1944-2011
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Po utworzeniu przy IV LO w Dąbrowie Górni-
czej-Strzemieszycach dwóch kierunków me-
dycznych, została przeniesiona na stanowisko 
dyrektora d.s.  szkolnictwa medycznego.  Funk-
cję tę pełniła do 1995 roku. Jednocześnie, do 
1988 roku była w Liceum Ogólnokształcącym 
nauczycielem historii.

 Gdy ogłoszono „stan wojenny”, a ja zrezy-
gnowałam ze stanowiska w Liceum Medycznym 
w Mysłowicach – od nowego roku szkolnego 
przyjęto mnie do pracy w Strzemieszycach.  
I znowu byłyśmy razem i znowu mogłam podzi-
wiać Jej umiejętności organizacyjne,  dydaktycz-
ne i wychowawcze.

Za całokształt pracy była  wielokroć odzna-
czana  − w tym otrzymała: 

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, Odznakę Honorową dla rozwoju 
Pielęgniarstwa w 1989 roku,  a także nagrody 
Ministra Oświaty  
i Wychowania w 1979  roku. Nagrody Kuratora 
Oświaty i Wychowania  otrzymała w latach: 
1976,1986,1988;  Lekarza Wojewódzkiego w la-
tach: 1990,1991 i Dyrektora Szkoły w 1994 roku.

Na wieść o śmierci Pani Marii Sypień  na-
pisała do mnie była uczennica, mieszkająca z 
rodziną za granicą  W liście swym zawarła wiele 
ciepłych słów i uczuć. Doskonale pamięta  lata 
szkolne 1969-1974, i po dziś dzień uważa, że 
była to osoba zawsze serdeczna  
i bez zbytecznej egzaltacji. Wspaniale prowa-

dziła lekcje rozbudzając w nas zainteresowania. 
Zaletą Pani Marii Sypień  była lekkość i czytel-
ność konwersacji. To był bardzo dobry i  bardzo 
mądry pedagog.

Wspomnienie

Podziękowania
 ‘’Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by sprawić, by innym żyło się łatwiej?’’

                                                                                              George Eliot

Pragniemy złożyć wyrazy bezgranicznej wdzięczności Pani mgr Iwonie Kowalskiej opiekunowi 
praktyk WSPS w Dąbrowie  Górniczej i Specjaliście ds. epidemiologicznych w Centrum Pediatrii 
w Sosnowcu za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, bezinteresowną pomoc i okazane 
serce. Jednocześnie składamy życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów zarówno 
w życiu zawodowym jak i osobistym.

                   
Wdzięczne studentki WSPS w Dąbrowie Górniczej 

Anka, Bożena, Beata
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Kondolencje

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim  
i najdroższym… 

Naszej Drogiej Koleżance 
Pielęgniarce Oddziałowej Klinicznego Oddziału 

Kardiologii Grażynie Włodarczyk
 wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
 składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki 

Oddziałowe, pielęgniarki Klinicznego Oddziału 
Kardiologii wraz z wszystkimi pracownikami 

szpitala Specjalistycznego  
w Zabrzu

Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance  Barbarze Świątek

z powodu śmierci
Mamy

składają Pielęgniarka Naczelna Pielęgniarki 
Oddziałowe Pielęgniarki Koordynujące

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej   

Ludzie których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Koleżance Danucie Płonce
wyrazy współczucia w związku ze śmiercią

Ojca
składają Naczelna Pielęgniarka  

i współpracownicy Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu

Pielęgniarce Pani Grażynie Spyra 
wyrazy serdecznego współczucia

 w związku ze śmiercią 
Matki 

składa  Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną 
Pielęgniarek,  pielęgniarkami i położnymi 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Beacie Juszczyk 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają pielęgniarki z Oddziału Chirurgii Neurologii 

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach 
bliskich… 

Pielęgniarce Barbarze Cecot 
wyrazy współczucia i wsparcia w związku  

z tragiczną śmiercią
Męża

 składają Pełnomocnik ORPiP w Katowicach 

Najtrudniej rozstać się z kimś najdroższym  
i bliskim... 

Koleżance Alinie Czupryńskiej 
wyrazy wsparcia i serdecznego współczucia

z powodu śmierci
Taty 

składają pielęgniarki II Oddziału Kardiochirurgii 
SPSK Nr 7 w Katowicach

Łączymy się w smutku i żalu  
z Pielęgniarką Oddziałową Chirurgii 

Panią Wiesławą Kleszcz 
z powodu śmierci 

Ojca
Wyrazy współczucia składają Naczelna 

Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne WSP S.A   
w Tarnowskich Górach

Pielęgniarce Pani Bożenie Kołodziej
 wyrazy serdecznego współczucia

 w związku ze śmiercią 
Ojca 

składa  Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną 
Pielęgniarek, pielęgniarkami i położnymi 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Mimo, że odszedłeś w moim sercu pozostaniesz na 
zawsze…

Wyrazy szczerego współczucia 
Pani Barbarze Dymara 

z powodu śmierci 
Męża 

składa personel Oddziału II Chorób 
Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Miejskiego 

w Rudzie Śląskiej

Ludzie których kochamy zostają na zawsze
bo zostawili ślady w naszych sercach… 

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Taty
Koleżanki Krystyny Piernik 

Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego 
Ginekologii składają pielęgniarki i położne 

Bloków Operacyjnych Ginekologii i Chirurgii, 
Oddziału Ginekologii, Położnictwa, Sali 

Porodowej oraz Sterylizacji Okręgowego Szpitala 
Kolejowego w Katowicach

Położnej Pani Grażynie Matusik
wyrazy serdecznego współczucia w związku  

ze śmiercią 
Ojca

składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną 
Pielęgniarek, pielęgniarkami i położnymi 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku z powodu 
śmierci 
Męża 

Koleżance Elżbiecie Pisarskiej
 najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia 
składają koleżanki Oddziału Nefrologiczno-

Wewnętrznego oraz Stacji Dializ Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Kondolencje
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KondolencjeKondolencje

W trudnych chwilach łączymy się z Tobą  
w bólu i smutku, sercem jesteśmy z Tobą.  

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 
Męża

Koleżance Magdalenie Kwintal
składają Pielęgniarka Oddziałowa oraz 

pracownicy Oddziału Nefrologii, Endokrynologii 
i Chorób Przemiany Materii SPS-M SUM 

Katowice

Pani Krystynie Piernik 
Położnej Koordynującej w Bloku Operacyjnym 

Ginekologicznym wyrazy serdecznego żalu  
i głębokiego współczuciaz powodu śmierci 

Ojca 
składa Pielęgniarka Naczelna, pielęgniarka 

Epidemiologiczna oraz pielęgniarki i położne 
oddziałowe i koordynujące Okręgowego Szpitala 

Kolejowego w Katowicach

Katarzynie Skibickiej
Pielęgniarce Epidemiologicznej  

z powodu  śmierci 
Mamy 

składają pielęgniarki z Oddziału Chirurgii 
Ogólnej SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 

oraz Pełnomocnicy ORPiP

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach 
bliskich… 

Wyrazy współczucia Naszej Koleżance
 Joannie Kosteckiej
 z powodu śmierci 

Rodziców
 składa personel pielęgniarski WSS w Sosnowcu 

„Mimo, że odchodzą, w naszych sercach pozostają 
na zawsze” 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci
 Taty

 Przełożonej Pielęgniarek Grażynie Szlęzak 

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
 z powodu śmierci

Ojca
Koleżance Jadwidze Beck-Sowiźrał

 składają Przełożona Pielęgniarek i Położnych 
oraz  pielęgniarki i położne Centrum Zdrowia  

w Mikołowie

Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból,
Czasami brak łez, by wypłakać żal...

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Elżbiecie Stefańskiej

z powodu śmierci
Syna

składają Pielęgniarka  Przełożona wraz  
z zastępcą,Dyrekcja i Pełnomocnik ORPiP, 

Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarki  
i współpracownicy SP ZOZ Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból,
czasami brak łez by wypowiedzieć żal...”

Wyrazy współczucia
Irenie Tomsia

z powodu śmierci 
Taty

składają pielęgniarki z Oddziału Chirurgii Ogólnej 

Czasem brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasem brak łez by wypłakać żal… 

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
 z powodu śmierci 

Taty
Naszej Koleżance, Położnej Krystynie Piernik 

składają członkowie i Zarząd Zakładowej 
Organizacji Związkowej OZZPiP w Okręgowym 

Szpitalu Kolejowym w Katowicach 

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
 z powodu śmierci 

Męża
 Pielęgniarce Oddziałowej Wiesławie Lowak 

składają najszczersze wyrazy współczucia 
pielęgniarki i położne Okręgowego Szpitala 

Kolejowego w Katowicach

Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból,
czasami brak łez, by wypłakać żal.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Naszej 
Koleżanki Justyny Bańskiej

z powodu śmierci
Ojca

składają koleżanki z SP CSK Katowice Ligota

Wyrazy współczucia z powodu śmierci
Mamy 

Pielęgniarce Joannie Krusińskiej 
składa Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarka 

Oddziałowa oraz personel Oddziału Intensywnej 
Terapii i Anestezjologii WSP Tarnowskie Góry

Mimo, że odchodzą
w sercach naszych pozostają na zawsze….
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Naszą Koleżankę
Lidię Henrykiewicz

w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze. 
Najszczersze wyrazy współczucia Bliskim  

i Rodzinie Składają Pielęgniarka  Przełożona 
wraz z zastępcą, Dyrekcja i Pełnomocnik 

ORPiP, Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarki 
i współpracownicy Oddziału i Bloku 

Laryngologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Wiemy, że nic nie ukoi Twego bólu i żalu...
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  

z powodu śmierci 
Mamy

Naszej Koleżance Alinie Klubie  
składają pielęgniarki SPSK Nr 5 w Katowicach
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 

Sekretariat czynny jest do godziny 1700 

www.izbapiel.katowice.pl
e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl 

Sekretariat
tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26 
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00 
Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22 
Dział Prawny 
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych 
w godzinach pracy Biura 
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek  
w godz. 1330 do 1530 

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
tel. 510 132 171
mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl 

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
tel. 510 132 176
mail: sad@izbapiel.katowice.pl 

Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500 
Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500 
Konto bieżące OIPiP (składki): ING O/Katowice 
87 1050 1214 1000 0007 0006 0734 

Konto pożyczek/spłaty rat: 
GETIN BANK O/Katowice 
74 1560 1108 0000 9060 0005 7542 

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady 
udzielają codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek
tel. 0 500 021 799
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