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WSPÓŁCZESNE
PIELĘGNIARSTWO

Kochane
Ślązaczki
i Ślązacy

W te najpiękniejsze Święta

               w śnieżnej bieli ogrzanej

ciepłem domowego ogniska

        - pozostań ze mną.

VI
Krajowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie



SPIS TREŚCI

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Zgodnie z ustawą o samorządzie pielęgniarek 

i położnych z dnia 19 kwietnia 1991 r., delegaci 
z całego kraju podczas Krajowego Zjazdu odby-
wającego się w dniach 6-8 XII 2011 w Jachrance, 
wybrali nowe władze Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. W niniejszym numerze przedstawia-
my informację z przebiegu i wyników obrad.

Zachęcamy  do przeczytania  tekstu pani Iwo-
ny Czech „Adaptacja jako proces radzenia sobie 
z cukrzycą”, który ukazuje  próbę wykorzystania 
Modelu Adaptacji Callisty Roy w codziennych 
działaniach pielęgniarki.  W światowej literaturze 
pielęgniarskiej znanych jest kilkanaście klasycz-
nych, całościowych teorii pielęgnowania (modeli 
koncepcyjnych) z lat 1952-1976.

Polecamy również materiał poświęcony spe-
cyfice pracy pielęgniarki w oddziale onkologicz-
nym, pióra Doroty Kaziród. Jak wynika z lektury 
tego poruszającego tekstu – najcenniejszym 
darem jaki oprócz wiedzy, kompetencji i umiejęt-
ności możemy dać choremu – jest czas, chwila 
poświęcona człowiekowi, który wobec ciężkiej 
choroby najbardziej potrzebuje... wsparcia dru-
giego człowieka.

O historii psychiatrii interesująco pisze dla 
nas Wioletta Konarzewska, natomiast historię 
sterylizacji przedstawia nam Dorota Kudzia-Kar-
wowska. 

   A na koniec proponujemy przemyślenia pani 
Hanny Paszko na temat naszej wiedzy o historii 
samorządu zawodowego. W nawiązaniu do tek-
stu autorki, jakżeż wciąż  aktualne są  słowa Wła-
dysława Szenajcha, które napisał 80 lat temu, 
pod wpływem jubileuszowego wystąpienia Zofii 
Reginy Szlenkierówny w 1931 roku, w dziesiątą 
rocznicę powstania Warszawskiej Szkoły Pielę-
gniarstwa: „Nie od nas zaczęło się lecznictwo  
i pielęgniarstwo i nie na nas się skończy: szanuj-
my pracę naszych poprzedników!”. 

Zachęcamy do ciekawej lektury
Krystyna Łukasz-Paluch
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oddaję w Państwa ręce grudnio-
wy numer „Naszych Spraw”,  
w miesiącu najbardziej koloro-
wym mimo jesienno-zimowej 
aury. A kolorowym ludzkimi uczu-

ciami przeplatanymi świątecznymi światełkami  
i gwiazdami na niebieskim niebie. W tym miesiącu 
najbardziej liczą się słowa: rodzina, bezpieczeń-
stwo, zdrowie, ludzie nam bliscy, choć czasem los 
rzuca ich daleko od nas... 

Tegoroczny grudzień dla nas pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych jest również niezwy-
kły przez obrady Krajowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych, odbywającego się raz na cztery lata, 
podczas którego wybierani są: Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące 
organów oraz członków poszczególnych organów 
samorządu.

Podczas VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych delegaci wybrali nowego Prezesa Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: dr n. med. 
Grażynę Rogalę-Pawelczyk. 

“Pragnę, by samorząd pielęgniarek i położnych 
był podmiotem, a nie przedmiotem w procesie po-
dejmowania decyzji związanych z funkcjonowa-
niem służby zdrowia. Jesteśmy profesjonalistami 
i chcę pokazać decydentom i politykom, że war-
to korzystać z naszej wiedzy, organizując opiekę 
zdrowotną w Polsce” - podkreśliła w swoim pierw-
szym oficjalnym komunikacie Grażyna Rogala-Pa-
welczyk. Serdecznie gratulujemy Pani Prezes.

Dużym sukcesem dla nas był  wybór Pani Ma-
rii Grabowskiej na Przewodniczącą Naczelnej Ko-
misji Rewizyjnej. Pani Wiesława Domin wybrana 
została na członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 
Ogromna odpowiedzialność, która towarzyszy tej 
pracy, niech będzie wzmocniona naszym zobo-
wiązaniem wsparcia i pomocy, jeśli takowa bę-
dzie potrzebna. 

Wybory obejmowały również wybór członków 
Naczelnej Rady, do których należą Przewodni-
czące Okręgowych Rad oraz członkowie wybrani 
spośród delegatów na Zjazd Krajowy. Do człon-
ków Naczelnej Rady z OIPiP Katowice  dołączyli: 
Elżbieta Zaczyk, Jarosław Panek i  Bartosz Szczu-
dłowski.

Do członków Naczelnego Sądu wybrane zosta-
ły: Danuta Rudzka-Cesarz oraz Aldona  Sikora.

Do grona zastępców Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej  należy  Pani Ma-
rzena Huptas.

Jestem dumna, że w pracach najważniejszych 
udział wezmą w tak szerokim składzie członkowie 
naszej OIPiP. Rok kończymy więc mocnym zaak-
centowaniem zmian w samorządzie zawodowym, 
które mają być wyrazem naszego profesjonali-
zmu, wysokich kwalifikacji i zawodowych umiejęt-
ności. Wszystkim osobom wybranym życzymy sił 
i wytrwałości w podjętych zobowiązaniach. Niech 
towarzyszy Wam uczciwość, mądrość w podejmo-
waniu decyzji i przeświadczenie, że wszystko co 
robicie musi być odzwierciedleniem potrzeb na-
szych koleżanek i kolegów.

Zjazd był również czasem trudnych rozmów na 
tematy od dawna nas nurtujące: wysokość skład-
ki na rzecz samorządu

Na koniec przesyłam Wam  z  głębi serca pły-
nące życzenia na nadchodzące najpiękniejsze 
i zarazem najbardziej rodzinne święta. Niech te 
dni, na które czekamy cały rok, będą pięknym  
i dobrym  zwieńczeniem mijających 12 miesięcy...
niech dają nadzieję, na kolejny dobry rok, siłę  
i energię na następne miesiące....

     

  Z serdecznymi życzeniami 
Mariola Bartusek

Dr Mariola Bartusek
 Przewodnicąca ORPiP w Katowicach

 NIECH TE DNI, NA KTóRE 
CZEKAMy CAŁy ROK, 

BęDą PIęKNyM  
I DOBRyM  ZWIEńCZENIEM 
MIJAJąCyCH 12 MIESIęCy...
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Boże NaRoDzeNie
W ten najpiękniejszy czas,                            
w którym samotni pragną 
się ogrzać życzliwym sercem
- zapukaj do mnie. 
 
W ten najpiękniejszy wieczór
który potrafi ludzi jednoczyć 
w poczuciu dobra
- usiądź koło mnie.
 
W te najpiękniejsze Święta
w śnieżnej bieli ogrzanej
ciepłem domowego ogniska
- pozostań ze mną.

WiGiLia                                                
Różne są radości i różne są Święta. 
Los nie wszystkim darował szczęście jednako.
Są wojny, choroby, lecz każdy pamięta,
Że gdzieś, tam, zabrzmi kolęda 
 ”Przybieżeli do Betlejem”  
  ludzie i zwierzęta. 
 
Nadchodzi wieczór i  wszystko jest inne.
Wracają wspomnienia odległe, dziecinne,
Choć nie zawsze była to radosna pora.
Rodzina siadała przy stole z wieczora.
Starając się, aby byli wszyscy.
  Często nikogo nie było, 
 nie tylko bliskich. 
 
Pod białym obrusem leżało siano.
Zastawa taka, jaką właśnie miano
O tamtej godzinie.
Opłatek zawsze na serwetce leżał
I nawet jeśli stało jedno danie 
To trzeba było dowierzać,
    Że wszyscy koło siebie 
    siedzą wzajemnie.

Patrzę za siebie - Świąt było wiele...
Świece, ryby, chleb i choinki zieleń.

W kolorowych bombkach 
Świat się zawsze mienił.
Bajeczne nastroje fruwały w przestrzeni
    I nadzieja, że będziemy 
    kiedyś wszyscy.  

    Znów czekam na pierwszą gwiazdkę 
    Z nosem przyklejonym do szyby
    - już pora zasiąść do kolejnej Wigilii.
 
GWiazDKa
Za chwilę Gwiazdka zabłyśnie.
Rozmarzymy się kolędą.
Życzenia ktoś przysłał.
Wszyscy radośni będą. 
A ja wędruję z myślami
Szukając serdecznych wspomnień
Oraz nadziei, że może
Ktoś sobie przypomni o mnie.
 
NoWoRoczNie 
Nie do wiary!
Jesteś tu już  Nowy Roku?
- tak mówił Rok Stary 
i znikł ze łzą w oku. 
 
Z pierwszym toastem
zapomnieć trzeba o wszystkim, 
co przykre było 
i zostaw smutki, by nigdy 
zło nie powróciło
oraz dostojnie wejdź 
w Nowy Czas
jak na najwyższy 
szczyt świata

będę tam czekać 
aby powitać
jak siostrę, 
jak brata.

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

W ten najpiękniejszy czas...
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Człowiek - najlepsza inwestyCja
projekt jest współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu społecznego.

Biuro projektu: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 16, tel./faks 32 350 17 58

www.projekt.izbapiel.katowice.pl

podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek  
i położnych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie 

województwa śląskiego
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okręgowa izba Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach od 1 stycznia 2010 roku do  
31 grudnia 2011 roku realizowała projekt

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych pie-
lęgniarek i położnych zatrudnionych  
w zakładach opieki zdrowotnej na terenie 
województwa śląskiego” finansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest zgodnie z założe-
niem, iż samorząd pielęgniarek i położnych 
powołany jest do reprezentacji zawodo-
wych, społecznych i gospodarczych inte-

resów swoich członków, a także o stałe 
podnoszenia poziomu ich wiedzy i wysokie 
kwalifikacje pracowników zakładów opieki 
zdrowotnej oraz przyczynia się do ciągłego 
wzrostu profesjonalizmu oferowanych usług 
medycznych.

Dbając o kształtowanie nawyku uczenia się 
przez całe życie, Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach przez dwa 
lata trwania projektu, realizowała bezpłatne 
kursy z tematów obejmujących:
•	wykonanie i interpretację zapisu EKG – 43 

edycje (1075 osób)
•	resuscytację krążeniowo-oddechową – 

łącznie 32 edycje (800 osób)
•	szczepienia ochronne – 21 edycji (525 

osoby)
•	szczepienia ochronne noworodków – 4 

edycje (100 osób).
Kursy w ramach projektu „Podniesienie 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i po-
łożnych zatrudnionych w zakładach opieki 
zdrowotnej na terenie województwa ślą-
skiego” łączyły treści teoretyczne i wiedzę 
praktyczną.

Projekt przewidywał wsparcie szkoleniowe 
dla 2350 pielęgniarek, pielęgniarzy i położ-
nych pracujących w zakładach opieki zdro-
wotnej na terenie województwa śląskiego. 
Jednakże łącznie przeszkolonych zostało 
2500 osób!

WIELKI SUKCES
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WIELKI SUKCES

Projekt realizowany był jednocześnie  
w kilkunastu miastach województwa ślą-
skiego, tak aby ułatwić możliwość skorzy-
stania z kursu możliwie największej liczbie 
pielęgniarek i położnych.

Poprzez realizację projektu Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dą-
żyła do stworzenia bezpłatnej i dostępnej 
dla pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położ-
nych oferty szkoleniowej dostosowanej do 
aktualnych potrzeb służby zdrowia, wspo-
magając tym samym zdobywanie wiedzy 
oraz doświadczenia spełniając wymogi 
gwarantujące zatrudnienie na lokalnym 
rynku pracy.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach realizator projektu „Podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych pielęgnia-
rek i położnych zatrudnionych w zakładach 
opieki zdrowotnej na terenie województwa 
Śląskiego” dziękuje wszystkim uczestni-
kom, opiekunom kursów, kierownikom 
kursów, wykładowcom, dyrektorom zakła-
dów opieki zdrowotnej na terenie których 
realizowanych były zajęcia oraz naczelnym 
pielęgniarkom za zaangażowanie kadry pie-
lęgniarskiej placówek w realizację projektu. 

www.projekt.izbapiel.katowice.pl
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listopad
7 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego

15 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego

16 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

24 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

25 Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

28 Posiedzenie Komisji Socjalnej

29
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

Spotkanie Zespołu ds. położnych

30
Posiedzenie Komisji Kształcenia

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych

grudzień
13

Uroczyste Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach
w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych oraz Przewodniczących 
 i członków Zespołów przy ORPIP

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Spotkanie Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej

14
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Spotkanie członków Organów OIPiP w Katowicach w Ośrodku Kształcenia 
w Łaziskach Górnych

15
Spotkanie z okazji jubileuszu pracy pielęgniarek Górnośląskiego Centrum 
Medycznego w Katowicach 

Uroczyste Obchody 40-lecia Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

16

Konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na 
terenie województwa śląskiego”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 
VIII, Działania 8.1., Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Konferencja w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Pielęgniarek i Położnych  
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego
Spotkanie świąteczne zespołu Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M 
w Katowicach

20 Posiedzenie Rady Społecznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  
w Katowicach

Kalendarium

Kalendarium planowanych wydarzeń
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Kochane Ślązaczki i Ślązacy

Serdecznie Wam dziękuję za zapro-
szenie na konferencję naukową pt. 
„Problemy etyczne w wybranych 
dziedzinach pielęgniarstwa i po-
łożnictwa”. Konferencja ta odbyła 

się 20 października 2011 r. w Łaziskach koło 
Katowic. Dawno już nie uczestniczyłam w spo-
tkaniu, na którym było tak dużo koleżeństwa, 
serdeczności i dumy z przynależności do naszej 
samorządowej organizacji. Bardzo mi się po-
dobało, gdy przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dr Mariola Bartusek 
zwróciła uwagę na potrzebę pochylenia się nad 
problemami etycznymi nie tylko w określonych 
dziedzinach pielęgniarstwa, ale także w samym 
samorządzie. Podzielam ten pogląd i uważam, 
że po dwudziestu latach funkcjonowania samo-
rządu jest to najwyższy czas na refleksję etycz-
ną. Uzbierało się w tym okresie niemało ran... 

Organizatorzy umożliwili mi także spotkanie  
z członkami Rady na jej ostatnim posiedzeniu. 
Biję się w piersi, że zamiast Wam, Drodzy Człon-
kowie Rady, podziękować za trud Waszej pracy, 
mówiłam o polu magnetycznym, które – jak 
doniosła Rzeczpospolita – wyraźnie słabnie,  

PRobLEMY ETYCZNE

20 października br. w Ośrodku Kształcenia  
w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja 

naukowa, zorganizowana przez  Komisję Etyki przy OR-
PiP pt. „Problemy etyczne występujące w wybranych 
dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa”. Gościem 
honorowym konferencji była pani Urszula Łagowska 
–Krzyżanowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych pierwszej kadencji. 

Spotkanie z panią prezes było wyjątkową okazją  

do wysłuchania wspomnień prekursorki samorządu, 
refleksji nad przemianami, które przyniosły minione 
lata. Była także okazja do zdobycia książki Urszuli Ła-
gowskiej–Krzyżanowskiej z autografem autorki. 

Spotkanie w Łaziskach zaowocowało także felie-
tonem, jaki znalazł się na łamach listopadowego wy-
dania „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”, który dzię-
ki uprzejmości Redakcji Magazynu możemy Państwu 
przekazać.

PB 9



PRobLEMY ETYCZNE

co oznacza niezrównoważony stan jądra Ziemi. 
Dla nas Ziemian oznacza to także stany napięć  
i nerwowości, wszak jesteśmy jej dziećmi. 

W niniejszym felietonie chciałabym się po-
dzielić moimi przemyśleniami płynącymi z tego 
pięknego spotkania. W Katowicach, podobnie 
jak w całej Polsce, panuje atmosfera przedwy-
borcza: zrobiliśmy, co było możliwe, i czekamy 
na ocenę. Życzę Wam, aby była ona sprawiedli-
wa.

Ostatni raz byłam w Katowicach chyba ze 
dwadzieścia lat temu. Jakże było mi miło, gdy 
spotkałam tam ludzi, którzy z mandatami de-
legata brali udział w I Krajowym Zjeździe Pie-
lęgniarek i Położnych w roku 1991. I, doprawdy 
nie wiem, jak to się dzieje, że wyglądali jeszcze 
młodziej niż na fotografiach sprzed dwudziestu 
lat. 

Co to znaczy postęp techniczny, nie mówiąc 
już o jakości tych ludzi! Spotkałam tam także 
moich przyjaciół, z którymi niegdyś pracowałam 
nad projektami zmian w pielęgniarstwie polskim 
na forum Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskie-
go. Mam na myśli spotkanie z dr Marią Trzeciak, 
występującą obecnie w roli prodziekana Zamiej-
scowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Tychach. 
Nosi się ona z elegancją znaną wszystkim od 
dawna. Spotkałam także mgr Małgorzatę Lipiń-
ską, byłą członkinię prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz pierwszą przewod-
niczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach I kadencji – w świetnej 
formie fizycznej i nieskazitelnej elegancji. To za 
jej kadencji Izba kupiła i wyremontowała obecny 

lokal. Zabrakło mi Grażyny Nowak, wiceprezeski 
Naczelnej Rady w I kadencji, która obecnie jest 
już raczej warszawianką. Widzę, że ludzie poro-
bili kariery zawodowe, pokończyli studia  
i doktoraty...

Spotkałam także Hannę Paszko, byłą prze-
wodniczącą Komisji Etyki i Naczelnego Sądu 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, autorkę 
i współautorkę książek z zakresu etyki. Obecnie 
Hania Paszko z powodu stanu zdrowia jest na 

przedemerytalnych świadczeniach społecznych, 
więc przypuszczam, że ma trudny okres w swoim 
życiu, ale mimo tych ograniczeń ciągle jest ak-
tywna i z dużą pasją omówiła „Czynniki determi-
nujące pojawienie się problemów etycznych  
w praktyce zawodowej pielęgniarek i położ-
nych”.

Nie sposób także nie zauważyć czynnego 
udziału w programie konferencji osobistości tej 
rangi, jak: przewodnicząca Komisji Etyki mgr 
Małgorzata Maślanka, dr n. med. Monika Mazu-
rek i mgr Barbara Kotlarz ze Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, mgr Bartosz Szczudłowski, 
sekretarz OIPiP, Grażyna Zarzycka i mgr Celina 
Najduch ze Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, 
pielęgniarki specjalistki: Beata Matlok-Dudek  
i Halina Zając z Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka oraz Wiesława Sieczka, prezeska Hospi-
cjum w Tychach. 

Wymienione osoby prezentowały ciekawe 
spostrzeżenia odnośnie problemów etycznych, 
które mogą mieć miejsce w zarządzaniu  
w kardioanestezji, w psychiatrii, w komunikacji 
pacjent –personel – rodzina chorego, w opiece 
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terminalnej i etycznej odpowiedzialności położ-
nej. Na sali elity pielęgniarskie z uniwersytetu 
medycznego, pielęgniarki naczelne, specjalistki 
i członkowie samorządu. Wszystko to w poważ-
nej, a zarazem przyjacielskiej atmosferze...

Wracając pociągiem do Warszawy, miałam 
dużo czasu na refleksje o tym, co usłyszałam, zo-
baczyłam i odczułam. Podzielę się tym z Wami, 
drodzy Czytelnicy moich felietonów. Udział pielę-
gniarek katowickich w ogólnym bilansie pielę-

gniarstwa i położnictwa w Polsce jest bardzo 
duży. Obserwuję to od co najmniej 30 lat. Brały 
zawsze bardzo aktywny udział we wszystkich 
istotnych okresach i przemianach dotyczących 
tych dziedzin. Liczebnie tworzą ogromny okręg, 
więc na wszystko mają wpływ i nie można w żad-
nych wyborach nie brać ich głosu pod uwagę.  
Z tego, co widziałam, mogę śmiało powiedzieć, 
że są także zasobne materialnie. Własny lokal 
ich izby mieści się w odrestaurowanej zabytko-
wej kamienicy, w centralnej części miasta.  
Poza obrębem Katowic nowo nabyta na własność 
nieruchomość, która jawiła mi się niemal jak 
pałacyk z przeznaczeniem na cele szkoleniowe 
i edukacyjne. Tam też odbywała się konferencja 
etyczna, której organizatorami były Komisja  
Etyki i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach. Nie mam większych trudności  
w wyobrażeniu sobie bogactwa tej izby po na-
stępnych dwudziestu latach. Widzę tu ich wła-
sne uczelnie, a być może także domy spokojnej 
starości dla pielęgniarek i położnych, które będą 
wymagać opieki. 

W tym miejscu zadaję sobie i Wam pytanie: 

czy jest ktokolwiek z nas, kto powie, że dwadzie-
ścia lat temu wyobrażał sobie to wszystko – bo 
ja na pewno nie! Nasz samorząd liczy około  
300 tysięcy członków i stanowi co najmniej 50% 
wszystkich innych samorządów zawodowych.  
Czy zdajemy sobie sprawę z naszej potęgi od-
działywania społecznego? Czy zdajemy sobie 
sprawę z naszej zasobności materialnej, mądrze 
i profesjonalnie zarządzanej? Duże izby prowa-
dzone i kierowane przez mądre i odpowiedzialne 

władze są w stanie osiągnąć jeszcze więcej, niż 
jestem to sobie w stanie wyobrazić. Warunkiem 
podstawowym jest jednak brak zbyt ostrych 
konfliktów w samorządzie, wynikających nie 
ze spornych kwestii merytorycznych, a naszych 
przywar: zawiści, zazdrości, gniewu i niczym nie-
pohamowanych ambicji wodzowskich. Kto tego 
doświadczył, wie o czym mówię.

Kochane Ślązaczki, bardzo Wam dziękuję za 
zaproszenie i wspólnie spędzony czas. Jeszcze 
dziś oblizuję się na wspomnienie klusek ślą-
skich i modrej kapusty. To, co zawsze o Was 
wiedziałam, to że jesteście mądre i zarazem 
praktyczne, wiecie, co znaczy zasobność i umie-
cie rozsądnie wydawać pieniądze, że jesteście 
trochę konserwatywne i cenicie sprawdzone war-
tości oraz czujecie się i tworzycie znaczącą część 
korporacji samorządowej. Z okazji zbliżającego 
się waszego i krajowego zjazdu wyborczego ży-
czę Wam dobrych wyborów, mądrych decyzji dla 
dobra wspólnego i lepszej przyszłości.

Urszula Krzyżanowska-Łagowska
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poza murami szpitala. Pensjo-
nariusze ci pracowali głównie  
w emalierni i przy pracach po-
rządkowych.

Drugim rodzajem pracy była 
praca nieproduktywna, skie-
rowana była ona szczególnie 
do pacjentów pobudzonych, 
najczęściej z głębokim niedo-
rozwojem. Chorzy ci dostawali 
kawałki szmat, które wykorzy-
stywano do polerowania parkie-
tu na oddziałach, pracowali też 
przy darciu pierza do produkcji 
poduszek lub makulatury wyko-
rzystywanej dalej na opał. Praca 
luksusowa to dzisiejsza artote-
rapia, czyli malowanie obrazów, 
czy rzeźbienie w drewnie. 

Pacjenci zdolni do pracy 
najchętniej pracowali w go-
spodarstwach rolnych,  była to 
dla nich namiastka domowego 
życia, każdy z nich miał przy-
dzielone konkretne obowiązki. 
Posiłki przygotowywano  
i spożywano wspólnie.
eLeKTRoWSTRzĄSY

Jako metoda leczenia zabu-
rzeń psychicznych elektrow-
strząsy (EW) zostały wprowa-
dzone w szpitalu w 1939 roku. 
Stanowiły one, obok „śpiączek 
insulinowych”, podstawową 
biologiczną metodę leczenia. 

Początkowo metodą EW leczo-
no głównie chorych na schizo-
frenię, szczególnie w stanach 
katatonii, w mniejszym stopniu 
na depresję. W latach 80-tych 
odstąpiono od tej metody le-
czenia na rzecz środków farma-
kologicznych.

Obecnie można zaobserwo-
wać powrót  elektrowstrząsów 
jako metody leczenia zaburzeń 
psychicznych, szczególnie 
depresji  lekoopornych. Jednak 
znacznie zmienił się sposób 
przeprowadzania samego 
zabiegu. Dawniej zabieg był 
obarczony dużym ryzykiem 
(wykonywano go bez znieczule-
nia), dziś pacjent musi przejść 
szereg badań kwalifikujących 
go do leczenia elektrowstrząsa-
mi. Zastosowanie tego rodzaju 
leczenia wymaga pisemnej 
zgody pacjenta. Przy zabiegu 
obecny jest lekarz anestezjo-
log, który znieczula pacjenta 
ogólnie, lekarz oddziału z któ-
rego pacjent jest skierowany, 
oraz  specjalnie przeszkolona 
pielęgniarka. Leczenie metodą 

Psychiatria jest jedną  
z najbardziej dy-
namicznie rozwi-
jających się gałęzi 
medycyny. Dzisiaj, 

dawne metody leczenia chorób 
psychicznych mogą napełniać 
strachem i przerażeniem, choć 
niektóre są jeszcze stosowane 
współcześnie. Jednak warto 
poznać ich historię i porównać 
z nowoczesnym podejściem do 
leczenia w psychiatrii.
TeRaPia PRacĄ

Terapia pracą była jedną  
z głównych metod leczniczych 
stosowanych w szpitalach psy-
chiatrycznych. Dzieliła się na III 
rodzaje: produktywną, niepro-
duktywną i luksusową.

Praca produktywna miała na 
celu wyprodukowanie rzeczy, 
które miałyby przynieść kon-
kretne materialne korzyści, 
pensjonariusze  wytwarzali 
koszyki z wikliny,  zabawki  
z drewna, pracowali w warszta-
tach: szewskim, blacharsko-de-
karskim, stolarskim, rymarsko-
-tapicerskim, introligatorskim  
i mechanicznym.  
Na terenie szpitala działały tak-
że: ubojnia, masarnia, szwal-
nia, kuchnia i piekarnia.

Pacjenci, których stan zdro-
wia na to pozwalał, pracowali  
w trzech gospodarstwach 
rolnych wchodzących  w skład 
majątku zakładu, mieszkali 
tam i pracowali pod opieką tyl-
ko jednego pielęgniarza, który 
sprawował nad nimi opiekę 
medyczną. W połowie lat sie-
demdziesiątych szpital zorga-
nizował pracę dla pacjentów  
w pobliskiej hucie „Silesia” 
Miało to na celu zmniejszenie 
izolacji chorych i przystoso-
wanie ich do funkcjonowania 

HISToRIA PSYCHIATRII

Wioleta  Konarzewska • Mgr pielęgniarstwa, SP ZOZ  Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

HISTORIA PSyCHIATRII

...dawne metody leczenia 
chorób psychicznych mogą 
napełniać strachem i prze-
rażeniem, choć niektóre  
są jeszcze stosowane współ-
cześnie.
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na stopniowym zwiększaniu 
dawki insuliny o następne 5–7 
jednostek (zależało to od indy-
widualnej reakcji pacjenta na 
leczenie). Lekarz prowadzący 
określał także, czy pacjent ma 
być doprowadzony do stanu 
„przedśpiączkowego”, czy 
do  śpiączki. Czasami dobre 
efekty terapeutyczne dawało 
wprowadzenie chorego w tzw. 

stan przedsymptomatyczny, 
czyli taki, gdzie występowały 
obfite poty, niepokój, wzmo-
żone napięcie mięśni, aż do 
wystąpienia drgawek. Pacjenci 
ci często musieli być unierucha-
miani pasami bezpieczeństwa, 
z powodu pobudzenia i agre-
sywnych zachowań. Chorzy,  
których zaleceniem lekarza było 
doprowadzenie do całkowitej 
śpiączki, przebywali w niej od 
5 minut, w początkowej fazie 
leczenia, do 15-20 minut w fazie 
końcowej. Pielęgniarka obecna 
przy zabiegach sprawdzała od-
ruch Babińskiego, oraz reakcję 
źrenic na światło. Wyprowadze-
nie chorych ze śpiączki pole-
gało na wstrzykiwaniu dożylnie 
40% glukozy, ale najczęściej 
chorym podawano roztwór glu-
kozy przez zgłębnik założony 
do żołądka.

Po całkowitym  wybudze-
niu  chorzy otrzymywali obfi-

te  śniadanie: biały chleb  
z masłem i marmoladą i kubek 
mleka. Zadaniem pielęgniarki 
było bezwzględne dopilnowa-
nie, aby pacjent do końca zjadł 
posiłek. Ważne też było zadba- 
nie o higienę osobistą u tych 
pacjentów. Uciążliwymi obja-
wami ubocznymi dla chorych 
leczonych insuliną był wzmożo- 
ny apetyt i szybki przyrost 

wagi. Chorzy byli ospali i sen-
ni, szczególnie w godzinach 
przedpołudniowych. Wymierny 
efekt leczenia insuliną można 
było zauważyć już po dziesięciu  
śpiączkach, ale cała kuracja 
trwała od 20-stu do 30-stu  za-
biegów, jeden raz w roku.
HYDRoTeRaPia

 Leczenie kąpielami wod-
nymi polegało na poddawaniu 
chorych pod działanie biczy 
wodnych (polewanie na prze-
mian zimną i ciepłą wodą) lub 
relaksujących kąpieli. Z tych 
pierwszych korzystali pacjenci  
depresyjni. Chorzy, którzy byli 
agresywni, oraz alkoholicy  byli 
poddawani ciepłym relaksują-
cym kąpielom.
FaRMaKoTeRaPia

Pierwszym środkiem farma-
kologicznym stosowanym w le-
czeniu chorych przebywających 
w rybnickim szpitalu był Brom. 
Stosowany był jako środek 

EW obejmuje  w sumie serię  
dziesięciu zabiegów.

Ze statystyk wynika, że 
kobiety częściej są kierowane 
na leczenie metodą EW. Śred-
nia wieku leczonych kobiet  to 
50 lat. U starszych pacjentów 
normą jest zakładanie wkłucia 
centralnego. Z zasady leczenie 
elektrowstrząsami przeprowa-
dza się tylko raz w roku  
u danego pacjenta.
LeczeNie iNSULiNĄ

Początkowo stosowano 
insulinę do leczenia odwyko-
wego morfinistów, ponieważ 
stany niedocukrzenia łagodziły 
objawy abstynencyjne. Następ-
nie zastosowano insulinę do 
leczenia schizofrenii. Była ona 
jak na tamte czasy, najbardziej 
skutecznym sposobem walki  
z tą chorobą.

Leczenie polegało na kon-
trolowanym wywoływaniu 
stanów niedocukrzenia z na-
stępczym wyłączeniem czynno-
ści ośrodków mózgowych dla 
celów leczniczych. Zabiegi te 
wykonywano w latach 50- tych 
i 60-tych. Przed rozpoczęciem 
leczenia tą metodą pacjent mu-
siał przejść szereg badań: EEG, 
EKG, ustalenie poziomu cukru  
i zbadanie krzywej cukrowej po 
obciążeniu. 

Wiek pacjenta także odgry-
wał dużą rolę, u chorych powy-
żej 50-tego roku życia nie sto-
sowano śpiączek insulinowych. 
Pacjent skierowany na leczenie 
insuliną był przenoszony na 
specjalnie wyznaczone oddzia-
ły, gdzie przebywał przez cały 
okres kuracji, a więc 20-30 dni. 
Zabiegi rozpoczynano wcześnie 
rano ok. godziny 6.00. Pacjen-
tów kładziono do łóżek, ubra-
nych w przewiewne, płócienne 
„suknie”. Starsza pielęgniarka 
wstrzykiwała im domięśniowo 
zleconą przez lekarza dawkę 
insuliny, która początkowo 
wynosiła 5 jednostek. 

Dalsze leczenie polegało 

HISToRIA PSYCHIATRII

PB 13



HISToRIA PSYCHIATRII

W 1951 roku odizolowano 
wszystkich chorych na tę choro-
bę na specjalnie wyznaczonych 
oddziałach.

W latach sześćdziesiątych 
wprowadzono do leczenia 
pierwsze leki przeciwdepresyjne, 
stosowano je początkowo razem 
z metodą EW. Obok leczenia far-
makologicznego w dalszym ciągu 
szeroko stosowane były, szcze-
gólnie u chorych pobudzonych, 
środki przymusu bezpośredniego 
tj.  izolacja, pasy bezpieczeń-
stwa, owijanie w koce i „zimne 
kąpiele”. 

Pod koniec lat osiemdzie-
siątych powstał w szpitalu 
Komitet Terapeutyczny, którego 
zadaniem było weryfikowanie 
listy leków dopuszczonych do 
leczenia chorych. Opracowano 
ją w oparciu o piśmiennictwo  
i doświadczenia własne, sche-
maty terapeutyczne, dotyczące 
najczęściej spotykanych jedno-
stek chorobowych.
DzieŃ z żYcia oDDziaŁU 
(lata 50-te)

Dzień w oddziałach rozpo-
czynał się ok. 600. Pacjenci myli 
się przeważnie przy kranach 
(kąpiel była organizowana dwa 
razy na tydzień, najczęściej 
 w środy i soboty). Personel 
ścielił łóżka, składał materace 
i sienniki, zmieniał bieliznę 
pościelową u  zanieczyszczają-
cych się. 

Grupa chorych, składających 
się z około sześciu osób  
i jednego opiekuna z persone-
lu medycznego, wyruszała do 
kuchni centralnej po śniadanie 
dla oddziału. Posiłki przywożo-
no na specjalnych wózkach  
z dyszą, każdy oddział miał  
w posiadaniu taki pojazd, któ-
rego pilnował „jak oka w gło-
wie”. Po przywiezieniu ostatnie-
go posiłku a więc kolacji, wózek 
ten skrupulatnie był przypinany 
przez któregoś z pacjentów do 
specjalnych haków znajdują-
cych się w murze budynku. 

Po spożyciu śniadania 
pacjenci udawali się do swoich 
przydzielonych miejsc pracy. 
Pracujący poza murami szpita-
la byli dowożeni specjalnymi 
wozami zaprzężonymi w konie, 
tam też, w swoim miejscu za-
trudnienia otrzymywali posiłek 
i w miarę potrzeby leki.  
Na teren oddziału wracali ok. 
1800. Przywożeni byli specjal-
nymi wozami, załadowanymi 
bańkami z mlekiem, jarzynami 
i innymi produktami spożyw-
czymi potrzebnymi w kuchni 
centralnej.  Pensjonariusze pra-
cujący w licznych warsztatach 
pracy na terenie szpitala, na 
każdy posiłek musieli wstawiać 
się na oddział. 

Menu pacjentów składało 
się najczęściej z dwóch, podzie-
lonych na śniadanie i kolację, 
porcji chleba z masłem (od 4-8 
kromek) i kawą zbożową  
z mlekiem. Na obiad każdemu 
z pensjonariuszy przysługiwało 
ok. 400 ml zupy, drugie danie 
składało się z ziemniaków lub 
kaszy oraz porcji mięsa, naj-
częściej wieprzowiny. Piątek 
był zawsze dniem bezmięsnym, 
chorzy dostawali wtedy ryby. 

W latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych chorzy ryb-
nickiego szpitala codziennie na 
podwieczorek dostawali dodat-
kowo porcję drożdżowego ciasta. 

Pacjenci, których stan zdrowia 
nie pozwalał na pracę, pozosta-
wali w oddziale. Latem przeby-
wali w ogrodzie, zimą najczęściej 
czas spędzali w sali chorych lub 
korytarzach oddziałów.

W późnych godzinach wie-
czornych, gdy wszyscy powrócili 
ze swoich miejsc pracy, oddział 
przygotowywał się do snu. Per-
sonel aplikował zlecone leki.  
W niektórych oddziałach, szcze-
gólnie męskich, dzień kończył 
się zawsze partyjką gry w karty, 
gdzie stawką były papierosy czy 
cukierki. Cisza nocna rozpoczy-
nała się o godzinie 2200.

uspokajający, można go było 
znaleźć w karcie zleceń lekar-
skich u większości pacjentów. 
Dawka leku zależała od stanu 
pacjenta, ale średnio wynosiła 
„trzy łyżki stołowe”, w trzech 
podzielonych dawkach.

Innym szeroko stosowanym 
środkiem była Skopolamina, 
stosowano ją u pacjentów silnie  
pobudzonych, jednak istnia-
ło tutaj  zagrożenie w postaci 
uzależnienia, pacjenci szybko 
przyzwyczajali się do zleconych 
dawek leku i nie były one już 
tak skuteczne, objawem ubocz-
nym było także nagłe obniżenie 
ciśnienia tętniczego.   

Do leczenia Skopolaminą 
powrócono w połowie lat 90-
tych, podawano ją wraz   
z Luminalem w iniekcjach 
domięśniowych pacjentom 
bardzo pobudzonym, jednak 
objawy uboczne w postaci 
nagłego obniżenia ciśnienia  
a nawet utraty przytomności 
były tak częste, że zaprzestano 
podawania tego leku jako środ-
ka uspokajającego. W  połowie 
lat 50-tych w leczeniu pacjen-
tów zaczęto stosować pochod-
ne Chlorpromazyny.

Dużą grupą chorych na po-
szczególnych oddziałach byli 
pacjenci cierpiący na epilepsję. 
U tych pacjentów początkowo 
stosowano preparaty Bromu, 
w późniejszym okresie zaczęto 
podawać m.in. Luminal, Phe-
nytoinę, Amizepin. W trakcie 
leczenia zwracano także uwagę 
na odpowiednie suplemen-
towanie witamin, najczęściej 
podawane pacjentom  były 
witaminy z grupy B i C.  Bardzo 
dużym problemem było sze-
rzące się, zwłaszcza w latach 
powojennych zapalenie płuc, 
które dziesiątkowało pacjen-
tów.  Schorzenie to leczono 
głównie Penicyliną i Aspiryną.

Szczególnie groźna  dla pa-
cjentów i personelu była także 
rozszerzająca się gruźlica.  
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Adaptacja (łac. Adaptatio - przystoso-
wanie) oznacza dostosowanie zacho-
wania do wymogów sytuacji i środo-
wiska. Składają się na nią procesy 
akomodacji i asymilacji.  

W terminologii biologii i psychologii ewolucyj-
nej adaptacja oznacza mechanizm biologiczny 
lub psychiczny, który powstał w toku ewolucji 
danego gatunku. Podkreśla się 
jego funkcjonalność, to  znaczy, 
że  efektem działania tego me-
chanizmu jest przystosowanie się 
organizmu do określonego układu 
warunków środowiska.

Diagnoza choroby przewlekłej 
jest silnym stresem dla pacjenta. 
Niesie za sobą wiele zmian  
i ograniczeń. W różnych okolicz-
nościach pacjent dowiaduje się 
o chorobie. Cukrzyca typu 2 wie-
le lat jest bezobjawowa. Jeżeli z 
wywiadu wynika, że pacjent jest w grupie ryzyka 
czyli rodzice (rodzic) chorowali na cukrzycę lub 
sam zainteresowany jest otyły, mało aktywny 
fizycznie i choruje na nadciśnienie tętnicze, to 
jest poddawany badaniom przesiewowym pod 
kątem rozpoznania cukrzycy bądź stanu przed-
cukrzycowego. Jednak dość często zdarza się, że  
przy ostrych stanach  takich jak udar mózgu czy 
zawale mięśnia sercowego zdiagnozowana jest 
cukrzyca. Pacjent dowiaduje się wówczas,  
że od dawna choruje - odtąd wchodzi w rolę oso-
by chorej przewlekle.

Na chorobę przewlekłą można spojrzeć nie 
tylko z medycznego punktu widzenia, jako czasu 
trwania choroby - jej przebiegu i skutków zdro-
wotnych. Psychospołeczne podejście do przewle-
kłej choroby somatycznej uznaje ją za stresor, 
który zmienia dotychczasową sytuację pacjenta. 
Proces radzenia sobie z chorobą przewlekłą a 
więc adaptacja nie jest bierną zmianą zachowa-
nia, lecz twórczą reakcją na zaistniałe utrudnie-

nia. Zachowanie się człowieka w chorobie wiąże 
się z umiejscowieniem kontroli zdrowia. Koncep-
cja ta, stworzona przez Wallstonów, opiera się na 
teoriach społeczno-poznawczych oraz holistycz-
nym ujęciu zdrowia i choroby. Próbuje dotrzeć do 
determinantów naszych działań. Jeżeli na wynik 
działania mają wpływ inni ludzie to mamy do czy-
nienia z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli. 

Jeżeli jednostka odbiera zdarzenie 
znajdujące się pod kontrolą jej 
własnego działania to mówimy 
o wewnętrznym umiejscowieniu 
kontroli. Wyznacznikiem funkcjo-
nowania w chorobie jest stopień jej 
akceptacji.

Leczenie i pielęgnowanie prze-
wlekle chorego nakłada na pacjen-
ta specyficzne rygory. Poznajemy 
wówczas wielość reakcji w procesie 
akceptacji choroby. Objawy prawie 
wszystkich chorób powodują dys-

komfort. Niestety cukrzyca nie daje ostrych dole-
gliwości, jest bezobjawowa przez to podstępna. 
Jej dramatycznym środkiem wyrazu są powikła-
nia. I właśnie świadomość powikłań u pacjentów 
i wiedza pielęgniarska wprowadzi chorych  
w proces adaptacji do nowej sytuacji zdrowotnej. 

W artykule opublikowanym przez A. Kokoszka, 
R. Radzio, W. Kot w Diabetologii Praktycznej pt. 
„Krótka metoda oceny radzenia sobie z chorobą: 
wersja dla mężczyzn i kobiet” przedstawiono 
charakterystykę stylów radzenia sobie ze stresem 
wywołanym  cukrzycą typu 2.  Wyróżniono cztery 
style radzenia sobie z chorobą skoncentrowane 
na: 
•   unikaniu kontaktu ze stresem; są to pacjenci, 

którzy przy sytuacjach stresujących zachowują 
się tak jak by nie zdawali sobie z nich sprawy, 
nie podejmują żadnych działań rozwiązujących 
problem - uciekają w sen, objadanie się, nad-
używanie alkoholu,

• emocjach; dotyczy pacjentów, którzy kon-

ADAPTACJA  
JAKO  PROCES RADZENIA 

SOBIE Z CUKRZyCą
iwona czech • Licencjat pielęgniarstwa, mgr filozofii, p.o. 
pielęgniarki edukacyjnej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach 
Śląskich 

Proces radzenia sobie 
z chorobą przewlekłą 
a więc adaptacja nie 
jest bierną zmianą 
zachowania, lecz 
twórczą reakcją na 
zaistniałe utrudnie-
nia.
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centrują się na swoim złym 
samopoczuciu i poszukują 
raczej doraźnego pocieszenia 
niż rozwiązania trudności, 
osoby takie mają skłonności 
do myślenia życzeniowego i 
fantazjowania, że np. cudow-
na dieta wyleczy cukrzycę,

• zadaniu; są to osoby, które 
dążą do zidentyfikowania, 
sprecyzowania problemu i szu-
kają możliwości jego rozwiązania lub gdy nie 
ma takich możliwości starają się dostosować 
do życia z nim,

• poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań; to pacjenci, którym 
zależy na dokładnej diagnozie, 
ocenie sytuacji i wyborze opty-
malnego postępowania, są goto-
wi poświęcić czas, pieniądze aby 
skorzystać z najlepszych metod 
terapii.

Zdiagnozowanie stylu radzenia 
sobie z chorobą u poszczególnych 
pacjentów pozwala na efektywny 
proces pielęgnowania skoncen-
trowany na adaptacji chorego do 
warunków zdrowotnych i poprawy  
jakości życia.

Wśród modeli pielęgnowania 
Model Adaptacji Collisty Roy (Ada-
ptation Model) znajduje zastoso-
wanie w opiece nad diabetykiem. 
”Zakłada on (model) holistyczne 
podejście do człowieka, opiera się 
na czterech podstawowych pojęciach: osoba, 
środowisko, zdrowie i pielęgnowanie, które łączy 
adaptacja, rozumiana jako proces i jako stan. 
Objawy zaburzeń adapta-
cji po zadziałaniu stre-
sorów określone są jako 
problemy pielęgnacyjne. 
Celem pielęgnowania 
jest pomóc człowiekowi 
w osiągnięciu możliwie 
najwyższego poziomu 
adaptacji do środowiska, 
za pomocą odpowied-
niego oddziaływania 
na bodźce: eliminacja, 
wzmocnienie, osłabienie 
lub zmiana.”

Formą   adaptacji   
w cukrzycy jest zmiana 
stylu życia. Leczenie nie 

farmakologiczne zakłada tera-
pię behawioralną i edukację. 
Oba elementy wymagają zmian 
w życiu pacjenta i odpowiedzi 
na pytanie o priorytety w życiu. 
Poddanie refleksji wartości swo-
jego zdrowia. Czy jest to wartość 
odczuwana czy uznawana? Czy 
jest autoteliczna, czy traktujemy 
ją instrumentalnie? Odpowiedzi 
na te pytania ułatwią pacjento-

wi podjęcie decyzji o zmianie postawy w swoim 
życiu. Pacjent dokonuje kontroli życia z chorobą  
w kategoriach modelu autoregulacji behawioral-

nej złożonej z samoobserwacji  
i samooceny. 

Z punktu widzenia psycho-
społecznego cukrzyca kojarzy się 
negatywnie z dyskomfortem i ogra-
niczeniami. Jednak doświadczenie 
uczy, że sytuacja choroby nie musi 
stanowić tylko negatywnego do-
świadczenia. Zdarzają się pacjen-
ci, dla których fakt zachorowania 
stał są momentem zwrotnym w ich 
życiu – wcale nie na gorsze wręcz 
przeciwnie. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na umiejętność prze-
kształcania wydarzeń trudnych 
w pozytywne zmiany, poza siłą 
osobowości, samokontrolą swych 
wyborów i rozwojem duchowym 
(rozumianym nie tylko jako religij-
ność) jest poczucie dobrostanu  
i sensu życia. Umiejętność do-

strzegania pozytywnych skutków z trudnych sy-
tuacji zdrowotnych znacząco wpływa na zmianę 
stylu życia. Okazuje się, że zmiana stylu życia 

oznacza  co innego dla 
mężczyzny, a co innego 
dla kobiety. Dla mężczy-
zny zmiana stylu życia 
to przeznaczenie więcej 
czasu na życie rodzinne, 
u kobiety poświęcenie 
więcej czasu i uwagi 
sobie. Poczucie kontroli 
nad własnym zdrowiem 
wywołuje salutogene-
tyczny efekt we wszyst-
kich obszarach życia 
oraz utrzymuje równowa-
gę emocjonalną i moty-
wuje do ustanawiania 
nowych celów.

Istotnym czynni-
kiem wpływającym 
na umiejętność prze-
kształcania wydarzeń 
trudnych w pozytywne 
zmiany, poza siłą oso-
bowości, samokontrolą 
swych wyborów  
i rozwojem duchowym 
(rozumianym nie tylko 
jako religijność) jest 
poczucie dobrostanu  
i sensu życia. 
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stworzenie w relacjach z podopiecznym atmosfery wzajemnego 
zaufania, poczucia bezpieczeństwa i serdeczności. Już pierwsze 
wrażenie jakie pielęgniarka wywrze na pacjencie decyduje o wzajem-
nych stosunkach. Relacje między pacjentem a pielęgniarką budują 
się na podłożu wzajemnej komunikacji jaka zachodzi między nimi, 
a która jest niezbędna i służy przekazywaniu informacji dotyczących 
choroby nowotworowej, samoobserwacji, wdrożonego leczenia czy 
samopielęgnacji. Do właściwego zwalczania choroby nowotworowej 
nie wystarczą nowoczesne sposoby leczenia, potrzebne jest również 
nowoczesne pielęgnowanie oparte na  indywidualnym planie opieki 
pielęgniarskiej [3, 4].

Opierając się na profesjonalnej wiedzy, gromadzą takie informa-

cje o chorym, które są niezbędne do postawienia diagnozy pielę-
gniarskiej. Współczesna pielęgniarka jest samodzielnym profesjo-
nalistą posiadającym uprawnienia dotyczące zakresu i kierunku 
działań opiekuńczych zawartych w specjalistycznych standardach. 
W odniesieniu do chorego z chorobą nowotworową ma to wyjątkowe 
znaczenie, gdyż pacjent oprócz likwidowania ubocznych objawów 
niepożądanych, oczekuje od pielęgniarki przede wszystkim troski 
i wyrozumiałości w odniesieniu do wszystkich aspektów życia, tak 
somatycznego, psychicznego, duchowego jak i społecznego. Spra-
wująca pieczę nad pacjentem pielęgniarka pamięta, że w chorobie 
nowotworowej zawsze pojawiają się dolegliwości bólowe oraz uczu-
cia takie jak: lęk, przygnębienie, czy poczucie doznanej krzywdy od 
losu. Podjęcie rozmowy z chorym na tematy związane z jego obawa-
mi powoduje, że chory czuje się zrozumiany i zaakceptowany [1]. 

Pielęgniarka onkologiczna powinna przede wszystkim wiedzieć, 
że oprócz czynności instrumentalnych, które leżą w jej kompeten-
cjach, opiekuje się człowiekiem, który oczekuje jej pomocy zwłasz-
cza w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Każdemu pacjentowi  

Rola pielęgniarki  
w opiece nad chorym 
wiąże się z wykony-
waniem czynności 
zawodowych opar-

tych na wiedzy, fachowości 
oraz postępowaniu zgodnym ze 
stawianymi wymogami. Czynniki 
te połączone z umiejętnością 
kształtowania właściwych relacji 
z pacjentem decydują o pozycji 
zawodowej pielęgniarki.

Głównym sensem pielęgniar-
stwa onkologicznego jest udzie-
lenie pomocy, oparcia, ratunku 
oraz poszanowania wobec ludz-
kiego cierpienia, zaś jego celem 
– praca na rzecz pacjenta celem 
uchronienia go przed nadmier-
nym cierpieniem [1].

Sprawowanie opieki pie-
lęgniarskiej nad pacjentem 
onkologicznym jest wyjątkowo 
trudnym wyzwaniem, które 
powoduje wytworzenie specy-
ficznych relacji między chorym 
człowiekiem a pielęgniarką [2].

Najważniejszym zadaniem 
jakie stawia się wobec pie-
lęgniarki onkologicznej jest 

SPECyFIKA PRACy 
PIELęGNIARKI W ODDZIALE 

ONKOLOGICZNyM
Dorota Kaziród • Mgr pielęgniarstwa, absolwentka  studiów pody-
plomowych Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia, Klinika Chorób 
Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej w Katowicach 

 „…Nie zapominajcie, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi,  
a każdy z was pracuje z człowiekiem, który spostrzega i czuje, 
który był także kiedyś młody, zdrowy, pełen planów, ideałów, który  
w miarę swoich sił, zdolności, okoliczności i możliwości oddawał 
się społecznemu dziełu. Nie spisujcie na straty zbyt  wcześnie niko-
go. Dajcie mu nadzieję, wiarę, ulżyjcie w cierpieniu… Wszyscy 
czekają na wasz wyrok. Każdy wasz gest,  wasza mimika zapa-
da w pamięć w niezatarty sposób. Czy doprawdy nie można dla 
chorego znaleźć uśmiechu, przyjemności, podać mu ręki, pomimo 
znacznego przeciążenia i braku personelu…?”.

Milos Sovak
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prognozy. Przebywając z pacjentem dłużej niż lekarz, przyjmuje na 
siebie funkcję powiernika oraz mediatora – pośredniczy w przekazy-
waniu skierowanych do lekarza zapytań i próśb [8].

Współpracując harmonijnie z wszystkimi członkami zespołu 
terapeutycznego pielęgniarka może wpłynąć na spełnienie oczeki-
wań pacjentów oraz podniesienie jakości opieki, co przyczynia się 
do obustronnej satysfakcji. Na takiej bazie rodzi się zaufanie pacjenta 
oraz jego rodziny do pielęgniarki i członków zespołu interdyscyplinar-
nego. Swoją opiekuńczą postawą, profesjonalizmem oraz umiejętno-
ściami perswazji,   pielęgniarka pozytywnie wpływa na podjęcie przez 
chorego decyzji odnośnie poddaniu się długotrwałej i często uciążliwej 
chemioterapii, radioterapii bądź innym formom leczenia [3].

Nadzorując przebieg leczenia cytostatycznego, pielęgniarka prze-
kazuje pacjentowi niezbędne 
informacje dotyczące wystąpie-
nia objawów niepożądanych, 
które wynikają z mechanizmu 
działania cytostatyków, zapew-
nia komfort psychiczny  
w trakcie podawania leków 
oraz czuwa nad bezpieczeń-
stwem podopiecznego.

Niestety proponowane lecze-
nie przeciwnowotworowe bar-
dzo często ujemnie wpływa nie 
tylko na stan fizyczny, ale i na 
kondycję psychiczną chorego. 
W takiej sytuacji pacjent odnosi 

się nieracjonalnie do wszystkiego co się wokół niego dzieje, gdyż 
znajduje się pod wpływem ogromnego stresu. Pielęgniarka wykazują-
ca wobec pacjenta szacunek, zrozumienie i empatię przywraca w nim  
poczucie bezpieczeństwa oraz nadziei na powrót do zdrowia [3, 7].

Istotne jest, aby pielęgniarka potrafiła znajdować pozytywne 
aspekty trwającej terapii oraz często uwydatniała je podczas roz-
mowy z chorym. Rodzą się wówczas u pacjenta pozytywne reakcje 
emocjonalne służące poprawie  kondycji fizycznej oraz wydłużeniu 
stanu zdrowia bez nawrotów choroby. Zapoznanie się z problemami 
pacjenta pozwala na ścisłą współpracę pomiędzy kadrą pielęgniar-
ską, a pacjentem oraz jego rodziną celem zminimalizowania nie tylko 
skutków ubocznych terapii, ale ogólnych skutków hospitalizacji [3].

Chorzy oczekują od pielęgniarki poświęcenia oraz udzielania 
maksymalnie  skutecznej pomocy na każdym etapie choroby.  
By sprostać tym oczekiwaniom należy umiejętnie rozpoznać reakcje 
emocjonalne pacjenta na chorobę.Pod żadnym pozorem pielęgniar-
ka nie powinna rozbudzać w pacjencie fałszywej nadziei, gdyż ma to 
pejoratywny wpływ na stan psychiczny chorego.

W przypadku choroby nowotworowej nigdy nie można mieć pew-
ności co do dalszego jej przebiegu, stąd używanie sformułowania 
„na pewno” należy unikać.  Bezpieczniej jest posłużyć się zwrotem 
„postaramy się”, co jest wobec pacjenta  onkologicznego uczciw-
szym zachowaniem. Prowadząc rozmowę z pacjentem pielęgniarka 
powinna mieć świadomość poziomu jego wiedzy odnośnie przeży-
wanej choroby. Zapobiega to niezręcznym  sytuacjom, które odbijają 
się echem w psychice podopiecznego. Właściwy obieg informacji  
w obrębie zespołu interdyscyplinarnego nie dopuszcza do powsta-

z chorobą nowotworową po-
trzebne jest osobiste wsparcie 
emocjonalne, które pomaga 
zwalczyć poczucie beznadziej-
ności prowadzącej najczęściej 
ku rozpaczy [6]. 

Wsparcia psychicznego 
podczas hospitalizacji udziela 
pacjentowi przede wszystkim 
pielęgniarka, co z pewnością 
wiąże się z całodobową opieką 
pielęgniarską świadczoną pa-
cjentowi. Wspierając podopiecz-
nego nie powinna podejmować 
za niego decyzji, lecz służyć 
radą w poszukiwaniu skutecz-
nych sposobów rozwiązania 
ważnych dla chorego proble-
mów. Zapewniając pacjentowi 
wsparcie, pielęgniarka [6]:
• uświadamia mu sytuację  
w jakiej się znalazł
• pomaga zrozumieć istotę 
dolegliwości
• pomaga zaakceptować same-
go siebie oraz życie z chorobą
• dąży do osiągnięcia maksy-
malnej wydolności podopiecz-
nego w samoopiece.

Udzielane wsparcie ma na 
celu wzbudzenie w każdym 
chorym mechanizmów radzenia 
sobie z chorobą oraz mechani-
zmów służących zaadaptować 
się do istniejącej choroby [1].

Kontakt interpersonalny 
nawiązywany z chorym powinien 
być pełen wyrozumiałości oraz 
życzliwości – tylko taki kontakt 
posiada walory lecznicze.

Podczas rozmowy z pacjen-
tem pielęgniarka powinna udzie-
lać mu wyjaśnień dotyczących 
planowanych działań pielęgna-
cyjno-opiekuńczych, pamiętając 
jednocześnie, że ujawnianie dia-
gnozy choremu lub jego rodzinie 
jest obowiązkiem  lekarza i nie 
można ingerować w kompe-
tencje lekarskie. Pielęgniarka 
często staje się rzecznikiem 
pacjenta w relacjach z lekarzem; 
uświadamia pacjenta, że należy 
pytać lekarza odnośnie przebie-
gu leczenia oraz  przewidywanej 

W przypadku choroby no-
wotworowej nigdy nie można 
mieć pewności co do dalszego 
jej przebiegu, stąd używanie 
sformułowania „na pewno” 
należy unikać.  Bezpieczniej 
jest posłużyć się zwrotem 
„postaramy się”, co jest wo-
bec pacjenta  onkologicznego 
uczciwszym zachowaniem.
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zawerbalna. Odnosi się to również do profesji pielęgniarskiej. Bardzo 
ważnym elementem komunikacji pozawerbalnej w pielęgniarstwie jest 
umiejętne posługiwanie się gestem. Dotknięcie pacjenta, pogłaska-
nie czy wzięcie za rękę ma duże znaczenie pod warunkiem, że chory 
oczekuje od nas takich gestów, i nie jest to dla niego krępujące. Komu-
nikacja pozawerbalna pozwala na zauważenie tych potrzeb i stanów 
pacjenta, których nie można wyrazić przy pomocy słów [9, 7].

Pielęgniarka onkologiczna jest partnerem nie tylko dla pacjenta, 
ale również dla jego rodziny. Wspólnie z rodziną pielęgniarka stanowi 
oparcie dla pacjenta. Niejednokrotnie rodzina potrzebuje pomocy od 
pielęgniarki, gdyż czuje się bezradna oraz przerażona problemami 
swego bliskiego. Pielęgniarka powinna zapewnić jej wsparcie w celu 
radzenia sobie z postępem choroby, zredukowania stresu i zebrania sił 

potrzebnych do wspierania chorego członka 
rodziny. Wsparcie udzielane pacjentowi i jego 
rodzinie wymaga od niej odporności psychicz-
nej i dostosowania się do nastroju emocjonal-
nego pacjenta [1].

Od pielęgniarki onkologicznej wymaga 
się również, by w kontaktach  z pacjentem 
wykazywała się osobistą dojrzałością oraz 
umiejętnością właściwego reagowania na 
różne aspekty choroby nowotworowej. Cechy 
osobowościowe  i zawodowe pielęgniarki 
onkologicznej wpływają na jakość ofero-
wanej swym  pacjentom opieki. Powinna 
ona być wrażliwą, opanowaną i delikatną, 

a jednocześnie odważną osobą, która potrafi okazać pacjentowi 
szacunek oraz akceptację.

Niektóre z tych umiejętności można posiąść poprzez samokształ-
cenie oraz dokształcanie w toku studiów, kursów czy specjalizacji 
onkologicznej. Specyficzną i bardzo trudną dla pielęgniarki jest 
sytuacja kontaktu z chorym  pozostającym w okresie paliatywnym 
choroby lub zbliżającym się do kresu życia. Sytuacja taka stanowi 
dla niej najtrudniejszą próbę sił oraz kwalifikacji zawodowych [1]. 
Zdarza się, że pielęgniarki unikają kontaktu z takim pacjentem w 
obawie, że swą bezradnością mogą  jedynie sprawić mu przykrość. 
Pielęgniarki obawiają się, że nie będą potrafiły komunikować się  
z umierającym pacjentem. Nie jest to racjonalne usprawiedliwienie, 
gdyż dla takiego chorego najważniejsze jest to, by go wysłuchać oraz 
podtrzymać na duchu.

Umiejętność słuchania to jeden z największych darów, który 
możemy ofiarować człowiekowi umierającemu. Kontakt z pacjentem 
w ostatnim stadium choroby nowotworowej wymaga  od pielęgniarki 
skromności, empatii, cierpliwości oraz akceptacji chorego takiego 
jakim jest. Dając choremu możliwość wypowiedzenia swych obaw, 
zmartwień lub pretensji  uzyskamy pogłębienie kontaktu z pacjen-
tem, wzrost jego zaufania oraz swego rodzaju „oczyszczenie”, które 
jest pacjentowi bardzo potrzebne przed odejściem [7]. 

nia tego typu sytuacji.
W swojej codziennej pracy 

pielęgniarka powinna zawsze 
wygospodarować chwilę czasu 
na rozmowę z chorym, jeżeli ją  
o to poprosi. Dla cierpiącego 
chorego onkologicznego ta 
„chwila” odgrywa ogromne zna-
czenie. Podstawowym elemen-
tem prawidłowej komunikacji 
między pielęgniarką, a pacjen-
tem jest umiejętne, aktywne 
słuchanie, gdyż zachęca to pa-

cjenta do podjęcia rozmowy na 
tematy wiele dla niego znaczą-
ce. Komunikowanie pielęgniarki 
z podopiecznym zawsze powin-
no opierać się na:
• otwartości – pozwalającej pa-

cjentowi wyrażać swoje stany 
emocjonalne

• autentyczności ze strony pie-
lęgniarki

• akceptacji pacjenta niezależ-
nie od jego statusu i sytuacji  
w jakiej się znajduje

• samoakceptacji przez pielę-
gniarkę

• empatii pozwalającej na po-
stawienie się w roli pacjenta 
onkologicznego

• umiejętności kontrolowania 
własnych emocji i zachowań
Najistotniejsza w opiece nad 

chorym jest komunikacja po-
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W ciągu ostatnich 20-30 lat znacznie zmieniły się warunki 
naszej pracy i życia: coraz więcej czasu poświęcamy telewizji, 
internetowi; w domu mamy coraz więcej urządzeń elektrycznych, 
zwykle słabiej emitujących EMF, w pracy komputery zastąpiły ma-
szyny do pisania. Do sterowania i kontroli coraz częściej używa-
my monitorów ekranowych, wyświetlaczy /USG, EKG, tomografy, 
kasy sklepowe, system kontroli bezpieczeństwa/, a transport o 
napędzie elektrycznym jest coraz bardziej popularny. Permanent-

nie z monitorami styka się kilka 
milionów osób i spędza przed nimi 
coraz więcej czasu. 

Pole elektromagnetyczne 
pochodzi z wielu źródeł, których 
często nawet się nie domyślamy: 
tradycyjne radio, telewizja, kompu-
tery, telefony satelitarne, systemy 
przywoławcze, tzw. pagery, urzą-
dzenia radiolokacyjne i radiona-
wigacyjne, kuchenki mikrofalowe, 
urządzenia do diatermii i hiperter-
mii mikrofalowej, aparaty telefo-
niczne z bezprzewodową słuchaw-

ką. Fale elektromagnetyczne wykorzystywane są też przez wiele 
zdalnie sterowanych zabawek, w systemach alarmowych, otwiera-
czach drzwi samochodowych, systemach antywłamaniowych.

Prawie wszystkie z wymienionych urządzeń, gdy są niewłaści-
wie eksploatowane, popsute lub ktoś przebywa w strefach zakaza-
nych, mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Z kolei inne urządzenia posiadające silnik np. odkurzacz, golarka 
czy suszarka do włosów mają zwielokrotnione pola magnetyczne. 

Oddziaływanie na zdrowie poszczególnych częstotliwości jest 
bardzo indywidualne, każda osoba różnie reaguje na różne na-
pięcia pola. Styl życia, organizacji pracy jest wypadkową wielu 
pół energii, a wpływ na zdrowie związany jest z poszczególnymi 
częstotliwościami. Energia elektromagnetyczna, bowiem w każdej 
ilości działa na organizm człowieka. Działanie to uważa się za 
nieszkodliwe, dopóki jego skutki mieszczą się w granicach wyzna-
czonych przez zdolności adaptacyjne, kompensacyjne i regenera-
cyjne organizmu. Po przekroczeniu granic tolerancji czynnościowej 
ustroju efekty tego oddziaływania mogą być szkodliwe. Nieko-
rzystne efekty oddziaływania promieniowania elekromagnetycz-
nego na organizm człowieka są wprost proporcjonalne do mocy 
tego promieniowania. Szkodliwe efekty biologiczne zależeć będą 

Zasadniczą część 
naszego życia spędza-
my w trzech wyraźnie 
określonych przestrze-
niach: w mieszkaniu, 

w pracy i na drodze; warunki 
panujące w tych trzech obsza-
rach głównie determinują wpływ 
środowiska na nasze zdrowie. 
Przestrzeń dookoła jest przede 
wszystkim środowiskiem sztucz-
nym, rozmyślnie stworzonym 
przez człowieka,  
a wspólną cechą zagrożeń znaj-
dujących się w otoczeniu jest to, 
że we wszystkich ludzie  
w jakiś sposób „maczali palce”. 

Trudnościami w wyłonieniu 
zagrożeń zdrowia jest to, że 
mają one często niespecy-
ficzne objawy ekspozycji na 
działanie niektórych czyn-
ników szkodliwych, jak: ból 
głowy, permanentne uczucie 
zmęczenia, mdłości, przy-
spieszony rytm serca, gorsza 
pamięć, uczucie niepokoju, 
rozdrażnienie… W przypadku 
pojedynczych osób nie spo-
sób ich odróżnić od typowych 
wykrętów ludzi wygodnickich, 
leniwych lub narzekań hipo-
chondryków. Wszechobecność 
w naszym otoczeniu pól elekro-
magnetycznych, często bardzo 
słabych, ale też o znacznych 
natężeniach, rodzi pytanie, czy 
ich oddziaływanie na tkanki 
żywych organizmów nie po-
woduje negatywnych skutków 
dla zdrowia ludzi i szerzej, dla 
innych form życia biologiczne-
go na ziemi. 

ZAGROŻENIA CyWILIZACyJNE. 
ZDERZENIE Z RZECZyWISTOŚCIą 
W ASPEKCIE FAL 
ELEKTROMAGNETyCZNyCH
zofia Prażak • Licencjat pielęgniarstwa, mgr zarządzania i marketingu, 
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, SPSK-M 
SUM w Katowicach

Styl życia, organizacji 
pracy jest wypadkową 
wielu pół energii, a wpływ 
na zdrowie związany jest 
z poszczególnymi częstotli-
wościami. Energia elek-
tromagnetyczna, bowiem 
w każdej ilości działa  
na organizm człowieka.
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jest potrzebna do utrzymania łączności. Wielkość odbieranego 
ze stacji bazowej sygnału jest pokazywana w komórce przez ilość 
i wysokość „pałek” na ekranie aparatu. Im więcej ich jest, tym 
mniej energii musi emitować aparat, aby utrzymać łączność.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie skutkami biolo-
gicznymi narażenia na pole elek-
tryczne i magnetyczne (PEM). Przed-
miotem licznych badań jest wpływ 
pól elektromagnetycznych na ryzyko 
rozwoju nowotworów, w szczególno-
ści białaczki i guzów mózgu, wpływ 
na zaburzenia reprodukcji oraz na 
reakcje neurobehawioralne i układ 
immunologiczny. 

Źródłem narażenia na pole elektro-
magnetyczne o częstotliwości siecio-
wej są wszystkie urządzenia zasilane 
prądem elektrycznym i służące do 
wytwarzania i przesyłania prądu 
elektrycznego.

Największa intensywność pół ma-
gnetycznych stałych, rzędu kilkudzie-
sięciu militesli (mT), występuje  
w sąsiedztwie urządzeń elektroter-
micznych, elektrochemicznych i me-
dycznych. W otoczeniu stacji transfor-
matorowych i linii przesyłowych, pole 
magnetyczne nie przekracza kilkudzie-
sięciu mikrotesli (µT). Natężenie pól 
elektromagnetycznych szybko maleje 
wraz z odległością od źródła. 

Fale mogą, ale nie muszą, mieć 
wpływ na transmisję sygnałów nerwowych w organizmie. Mogą też 
go podgrzewać, zmieniając aktywność pewnych enzymów. 

W ogólnoświatowej bazie Medline liczba badań potwierdzają-
cych szkodliwy wpływ PEM znacznie już przewyższa liczbę badań 
negujących ten wpływ.

Badania reprezentowane przez:Instytut Ecolog z Hanoweru 
(Niemcy) wskazują, że telefony komórkowe uszkadzają cząsteczki 
i białka materiału dziedzicznego, działają szkodliwie na geny, osła-
biają układ odpornościowy, wpływają na centralny układ nerwowy, 
wspomagają powstawanie raka, wywołują wady rozwojowe płodu, 
podwyższają ryzyko bezpłodności.

Leeka Kheifets z Uniwersytetu Kalifornijskiego zaobserwowała, 
że w przypadku dzieci, których matki często korzystały z telefonów 
komórkowych w czasie ciąży, problemy wychowawcze występują 
aż o 40% częściej niż u tych, których matki stroniły od komórki do 
dnia porodu. Jeśli natomiast pod uwagę weźmie się przypadek, 
w którym dzieci zaczynają korzystać z komórek we wczesnym 
stadium rozwoju, to współczynnik problemów wychowawczych 
wzrasta do 50%.

Prof. Khurany neurochirurg stwierdził, że czeka nas drastyczny 
wzrost zachorowań na nowotwory mózgu z powodu długich roz-
mów przez komórkę. Prawie cała energia emitowana przez aparat 
absorbowana jest przez półkulę mózgu, przy której znajduje się 

od ilości pochłoniętej energii, 
by zainicjować jakąkolwiek 
reakcję chemiczną, a tylko od 
niej może rozpocząć się efekt 
biologiczny. 

Telefonia komórkowa 
stanowi niesłychanie dy-
namicznie rozwijający się 
system łączności. Telefon 
komórkowy jest źródłem 
promieniowania elektroma-
gnetycznego nie tylko pod-
czas rozmowy, ale zawsze, 
gdy jest aktywny. Ponadto 
tam, gdzie zasięg sieci jest 
słaby, aparat zwiększa moc 
nadawania, przez co pro-
mieniowanie jest bardziej 
intensywne. Niecała godzi-
na korzystania z telefonu 
komórkowego może skut-
kować przyspieszeniem ak-
tywności mózgu w obszarze 
znajdującym się najbliżej 
anteny telefonu.        

Problem jego szkodliwo-
ści obejmuje znaczną część 
społeczeństwa, nie tylko 
osoby posługujące się tele-
fonami komórkowymi, ale 
również wszystkich przeby-
wających stale lub czasowo 
w obszarze promieniowania 
stacji bazowych, szczególnie 
w bliskiej odległości od nadaj-
ników. Czyli zagrożenia mogą 
również dotyczyć ludzi, którzy 
sami nie używają telefonów 
komórkowych, ale przebywają 
w otoczeniu innych osób, po-
sługujących się tymi aparatami. 

W telefonii komórkowej 
użytkownik porozumiewa się  
z innym posiadaczem telefonu 
komórkowego za pośrednic-
twem fal elektromagnetycznych 
wysokiej częstotliwości, przy 
czym każdy z nich odbiera sy-
gnał z, i nadaje do, najbliższej 
stacji nadawczo-odbiorczej. 

Moc aparatu jest dosto-
sowywana do odległości od 
stacji bazowej, im bliżej stacji 
bazowej znajduje się aparat 
komórkowy, tym mniejsza moc 

Niecała godzina korzy-
stania z telefonu komór-
kowego może skutkować 
przyspieszeniem aktyw-
ności mózgu w obszarze 
znajdującym się najbliżej 
anteny telefonu.
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złośliwego nowotworu mózgu. Wśród uczestników badania, którzy 
najintensywniej korzystali z komórek, ryzyko wystąpienia glejaka 
było o 40% wyższe, niż u pozostałych osób. U 58% wzrosło ryzyko 
wystąpienia nowotworu ślinianki przyusznej u osób bardzo często 
korzystających z telefonu komórkowego. Po 10 latach intensywne-
go używania komórki ryzyko wystąpienia nerwiaka nerwu słucho-

wego i glejaka wzrasta dwukrotnie. 
Eksperci uważają, że ryzyko jest po-

równywalne z oparami ołowiu, azbestem, 
niektórymi pestycydami, paleniem papie-
rosów, czy spalinami samochodowymi. 
Badanie możliwego ryzyka i skutków 
pojawia sie dopiero po wielu latach, ale 
już dziś, przed komórkami ostrzegają, by 
ograniczać ich użycie.

Jest coraz więcej doniesień o innym jeszcze schorzeniu związanym 
z używaniem komórek. Specjaliści mówią o „łokciu użytkownika ko-
mórki”, drżeniu palców czy problemami z  pisaniem - oficjalna nazwa 
tej choroby to zespół ciasnoty kanału nerwu łokciowego. Choroba ta 
zagraża również kierowcom ciężarówek i  użytkownikom kompute-
rów, którzy przez długi czas mają zgięte ramiona.

Psycholog od uzależnień Francisce 
Lopez Torrecillas z uniwersytetu w Grana-
dzie stwierdziła, że głębokie przywiąza-
nia do komórek ma również destrukcyjne 
działanie na ludzką psychikę, jak narko-
tyki czy alkohol.

Elementem współczesnego życia 
prywatnego oraz zawodowego większości 
pracowników ochrony zdrowia stał się 
telefon komórkowy, który nie jest katego-
ryzowany, jako sprzęt medyczny, może 
jednak stanowić źródło drobnoustrojów 
chorobotwórczych.  

Tabela przedstawia drobnoustroje 
zidentyfikowane po pobraniu 60 wyma-
zów czystościowych z telefonów komór-
kowych losowo wybranych pracowników 
medycznych będących w pracy.
WNioSeK: Używanie telefonów komórko-

wych podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych, diagno-
stycznych, terapeutycznych może się przyczynić do przenoszenia 
zakażeń krzyżowych.

Możemy zaobserwować następujące przypadłości zdrowotne 
wynikające z ekspozycji na fale elektromagnetyczne:
objawy subiektywne:        
• zaburzenia snu;
• ogólne osłabienie;
• utrudnienie koncentracji, osłabienie pamięci;
• łatwość męczenia się pracą umysłową; 
• zmęczenie nieadekwatne do wysiłku (objaw często występujący 

u dzieci i młodzieży);
• ospałość w ciągu dnia i zaburzenia snu w nocy;
• drażliwość nerwowa;
• bóle i zawroty głowy;

słuchawka. Niemieckie mini-
sterstwo ochrony środowiska 
po otrzymaniu wyników badań 
na temat wpływu komórek na 
zdrowie (marzec 2007) orzekło, 
że dzieci do lat 5 bezwzględnie 
nie powinny używać  ko-
mórek, a dzieci starsze ze 
znacznym ograniczeniem.    

Komunikat WHO, 
wydany po dokładnej 
analizie dostępnych 
publikacji naukowych na 
temat związku telefonów 
komórkowych i innych 
instalacji łączności bezprzewo-
dowej  
z rakiem mózgu, zwraca uwagę, 
że użytkowanie ich może wy-
woływać chorobę nowotworo-
wą mózgu. Takie stwierdzenie 

przedstawiła Międzynarodowa 
Agencja Badań nad Rakiem 
(IARC), działająca jako ciało 
doradcze przy WHO, której 
przedmiotem zainteresowania 
są czynniki środowiskowe oraz 
czynniki związane ze stylem 
życia mogące przyczynić się  
do powstania nowotworów.  
Ich zdaniem, istnieje pewna 
zależność mająca powiązanie  
z występowaniem trzech 
rodzajów guza: nowotworu 
ślinianki przyusznej, nerwiaka 
nerwu słuchowego i glejaka - 

 Po 10 latach inten-
sywnego używania ko-
mórki ryzyko wystąpienia 
nerwiaka nerwu słucho-
wego i glejaka wzrasta 
dwukrotnie.

Drobnoustrój Lekarze Pielęgniarki % udział  
w ogólnej  

liczbie badań
Staphylococcus aureus 6 2 13,33% 
Staphylococcus  saprophiticus 12 2 23,33% 
Staphylococcus  epidermidis 5 5 16,66% 
Staphylococcus schleiferii 1 0 1,66% 
Staphylococcus hominis 1 3 6,66% 
Staphylococcus simularis MR 1 0 1,66% 
Sarcina 6 4 16,66% 
Bacilus subtilis 1 1 3,33% 
Micrococcus lutens 0 1 1,66% 
Razem 33 18 
% udział w ogólnej liczbie badań 55% 30% 
Tabela: Zestawienie drobnoustrojów wyhodowanych z telefonów komórkowych  
z uwzględnieniem grup zawodowych. Źródło: na podstawie M. Cianciara, A. Tyczkowska, 
W. Gaszyński: Telefony komórkowe - współczesne źródło zakażeń w placówkach ochrony 
zdrowia. Zakażenia TOM 11(1) s. 90.
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mogła pracować z zmniejszona mocą.
• Osoby posiadające okulary z metalowymi częściami mogą  

w niektórych przypadkach stanowić dodatkowa antenę niekorzyst-
nie zmieniającą rozkład pola elekromagnetycznego wokół głowy. 

• Zdecydowanie odradza się korzystanie z telefonu komórkowego 
dzieciom w okresie intensywnego rozwoju. 

• Nie wolno telefonów komórkowych nosić w bezpośrednim sąsiedztwie 
ważnych organów (serca, nerek, 
genitaliów), najlepiej – w torbie. 

• Skracaj czas rozmowy.
• Jeżeli możesz, rozmawiaj przez 

telefon stacjonarny lub wysyłaj 
SMS-y.

• Pamiętaj o regularnym czyszcze-
niu i dezynfekowaniu telefonu 
komórkowego.

Poza tym
• Jeśli codziennie spędzasz przed monitorem komputera wiele go-

dzin, zadbaj o swoje warunki pracy. Monitor ustaw w odległości, co 
najmniej 50 cm od twarzy. Rozmiar czcionki ustal, na czterokrotnie 
większy od najmniejszego, jaki możesz czytać. Co pół godziny rób 
sobie przerwę: na parę sekund zamknij oczy, pomrugaj powiekami. 
Spraw sobie okulary ze specjalnym filtrem i miej pod ręką nawilża-
jące krople do oczu.

• Pamiętaj, że boki i tył monitora emitują więcej promieniowania niż 
sam ekran. 

• Telewizor – wytwarza rozległe PEM, o wysokiej częstotliwości. 
Odległość od ekranu musi dlatego wynosić co najmniej 5 m. A jeśli 
masz tradycyjny telewizor z kineskopem, ustaw go tyłem do ściany, 
bo właśnie tył aparatu emituje najwięcej fal. Przy oglądaniu tele-
wizji z odległości paru metrów promieniowanie magnetyczne jest 
niewielkie. Gorzej, gdy za ścianą, przy której stoi telewizor lub inne 
urządzenie emitujące PEM, znajduje się łóżko czy często używany 
fotel, ulubione miejsce wypoczynku.

• Wyłączony telewizor jeszcze przez 6 godzin emituje promieniowa-
nie. Starajmy się, aby pilot zdalnego sterowania leżał w odległości 
nie mniejszej niż 30 cm od naszego ciała. Umieśćmy w pobliżu 
telewizora roślinę lub minerał, absorbujące promieniowanie. 

• Wszystkie urządzenia obsługiwane pilotem, pozostawione  
w stanie czuwania, cały czas są źródłem promieniowania elektro-
magnetycznego. Koniecznie wyłączaj je na noc z gniazdka!  
A zamiast radiobudzika, przy swoim łóżku postaw tradycyjny budzik. 

• Kuchenka mikrofalowa – znajdujący się w niej magnetron wytwarza 
szkodliwe promieniowanie. Należy zachować odległość 6 m od 
urządzenia.

• Ogrzewanie elektryczne, elektryczne koce, łóżka wodne – są również 
szkodliwe. Wszelkie bowiem okablowanie elektryczne emituje PEM. 

Podsumowując: Jesteśmy w stanie sami kształtować zdrowie, 
modyfikować i udoskonalać je. Najlepiej o własne bezpieczeństwo 
możemy zadbać tylko my sami, uczulając na nie zarówno bliskich jak 
i całe otoczenie, w którym przebywamy. Istnieje możliwość bezpiecz-
nego funkcjonowania w świecie pełnym fal elektromagnetycznych. 
Działania, jakie możemy podjąć by zminimalizować niekorzystne 
oddziaływanie fal elekromagnetycznych na organizm są proste i tylko 
od nas samych zależeć będzie czy uda nam się o to zadbać. 

• nadmierna potliwość lub 
suchość dłoni i stóp;

• dolegliwości sercowe  
np. uczucie ucisku, kłucie;

• dysfunkcje ze strony układu 
pokarmowego;

• osłabienie potencji płci;
• możliwość częstszych poronień.
objawy obiektywne:  
• nerwice wegetatywne;
• drżenia rąk;
• zmiany czynności bioelek-

trycznej mózgu;
• zmiany w narządzie wzroku;
• spadek ciśnienia, zwolnienie 

akcji serca;
• zmiany obrazu krwi, poziomu 

hormonów;
• rozregulowanie cyklu men-

struacyjnego.
Bez nowoczesnych urzą-

dzeń technicznych a zwłaszcza 
telefonu komórkowego dziś nie 
da się żyć. Dlatego w celu zmi-
nimalizowania negatywnych 
oddziaływań ich szkodliwego 
wpływu kilka praktycznych rad:    
• Pamiętaj, że zaraz po wystu-

kaniu numeru, telefon nadaje 
sygnał z mocą zbliżoną do 
maksymalnej - dlatego przy-
kładaj go do ucha dopiero po 
nawiązaniu połączenia. 

• Nie prowadź rozmów, gdy na 
wyświetlaczu komórki zasięg 
oznaczony jest tylko jedna 
kreską.

• Zmieniaj ucho w trakcie roz-
mowy.

• Unikaj rozmów w pociągu, 
samochodzie - gdy szybko się 
przemieszczasz, telefon musi 
często zmieniać stacje przekaź-
nikowe, co powoduje nasilenie 
elektromagnetycznych fal.

• Zwiększ odległość pomiędzy 
najbardziej wrażliwymi częścia-
mi ludzkiego organizmu (głowa) 
a aparatem telefonu komórko-
wego: stosuj zestaw słuchawko-
wy czy  głośnomówiący.

• Przy rozmowach prowadzo-
nych w obiektach zamkniętych 
zbliżenie się do okna, pozwoli, 
aby nadajnik i stacja bazowa 
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aseptyki jest używanie jałowych narzędzi i materiałów  podczas 
przeprowadzania zabiegów medycznych. Jeśli posługujemy się 
sprzętem  oznaczonym przez producenta jako sprzęt jednokrotnego 
użycia, wówczas należy tylko zachować zasady aseptyki w trakcie 
jego zastosowania wobec pacjenta. Sprawa jest trudniejsza jeśli 
konieczne jest zastosowanie sprzętu medycznego wielokrotnego 

użycia. Taki wyrób medyczny bez-
względnie powinien zostać poddany  
procesowi dekontaminacji, niezależ-
nie czy jest on fabrycznie nowy czy też 
został użyty wobec pacjenta. 

Dekontaminacja narzędzi obejmu-
je wszystkie działania podejmowane 
w celu usunięcia lub zabicia drob-
noustrojów z powierzchni tak, żeby 
były one bezpieczne w użytkowaniu. 
Pojęcie to obejmuje procesy czysz-
czenia, dezynfekcji i sterylizacji. Trud 
wkładany w czyszczenie ma jeden 

wspólny cel, a mianowicie ochronę zdrowia pacjentów jak i perso-
nelu. Chorobotwórcze działania mikroorganizmów, są znane czło-
wiekowi od tysięcy lat. W pamięć współczesnych zapadły przede 
wszystkim choroby wywołane drobnoustrojami, które ze względu na 
brak metod leczenia, biedę, niski poziom higieny przybierały postać 
epidemii. Dżuma, cholera czy czarna ospa dziesiątkowały ludność 
wielu krajów przez wiele lat. W tamtych czasach powszechnie uwa-

żano, iż organizmy chorobotwórcze powstają z materii nieożywionej 
tzw. teoria samorództwa. W ogóle nie istniał temat zakażeń związa-
nych z zabiegami chirurgicznymi.

Chirurgia, jak określa Bernard Gosset, z powodu braku możliwo-
ści przeprowadzenia bezbolesnych zabiegów była „nocą niewiedzy, 
cierpienia i bezowocnego macania w ciemności”. Przełom nastąpił 
końcem XIX wieku, wówczas rozwój mikrobiologii jako nauki zapo-
czątkował antoni van Leenwenhoek wynalezieniem mikroskopu 

WPolsce jak  
i w innych 
krajach Unii 
Europejskiej 
został wpro-

wadzony obowiązek sterylizacji 
narzędzi i sprzętu medycznego. 
Sytuację tą regulują przepisy 
prawne i obowiązujące nas 
normy europejskie. Kluczową 
rolę w prewencji zakażeń szpi-
talnych odgrywa utrzymanie 
wysokiej higieny wśród per-
sonelu medycznego, który ma 
bezpośredni kontakt z pacjen-
tem podczas jego pobytu  
w placówce leczniczej. Dlatego 
w placówkach obowiązują 
określone procedury postępo-
wania, mające na celu zapobie-
ganie zakażeniom. Obejmują 
one ogół zasad i standardów 
dotyczących higieny, dezynfek-
cji, aseptyki i organizacji pracy 
w oddziałach. 

Dla personelu medycznego 

pojęcie aseptyki nie jest obce. 
W trakcie edukacji medycz-
nej przyswajana jest wiedza 
o sposobach postępowania, 
które pozwalają na utrzymanie 
bakteriologicznej jałowości 
środowiska używanych wyro-
bów medycznych. Jedną z zasad 

POCZąTKI ZAPOBIEGANIA 
ZAKAŻENIOM SZPITALNyM

Dorota Kudzia-Karwowska • Kierownik Centralnej Sterylizacji SPSK  
im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach

Kluczową rolę w prewen-
cji zakażeń szpitalnych 
odgrywa utrzymanie wy-
sokiej higieny wśród per-
sonelu medycznego, który 
ma bezpośredni kontakt 
z pacjentem podczas jego 
pobytu w placówce lecz-
niczej.
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Sterylizacja wyrobów 
medycznych stała 
się dzisiaj bardzo 
wyspecjalizowaną 
dziedziną technologii.
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niu się  chorobotwórczych drobnoustrojów w danym środowisku.
•  aseptyczny - wolny od drobnoustrojów.
• antyseptyczny - przymiotnik określający środki używane do nisz-

czenia drobnoustrojów.
• antyseptyka – wyjaławianie - zespół czynności, zabiegów che-

micznych i fizycznych zmierzających do zabicia mikroorganizmów 
(wirusów, grzybów, bakterii, pierwotniaków, riketsji) na powierzch-
ni ciała, w pomieszczeniach i przedmiotach. Termin pochodzi od 
greckich anty-przeciw; septikos-czyniący zgniliznę, czyli oznacza 
dosłownie działanie przeciwgnilne.

Sterylizacja jest ściśle związana z chirurgią.
Początek chirurgii wiąże się z odkryciem narkozy 
w 1864 roku, co pozwoliło na przeprowadzanie 
zabiegów. Kolejne lata  to rewolucyjne zmiany  
w sposobie leczenia i diagnozowania. Jednym  
z największych odkryć poprzedniego stulecia było 
udowodnienie, iż przyczyną chorób są mikro-

organizmy. Semmelweiss, Lister, Pasteur, Shimmellbusch i Koch 
stworzyli podwaliny nowoczesnej mikrobiologii. Mimo ogromnego 
postępu medycyny opracowane przez nich reguły i zasady obo-
wiązują do dzisiejszego dnia. Wkrótce po dokonaniu najbardziej 
fundamentalnych odkryć, opracowano pierwsze metody unieszko-
dliwienia drobnoustrojów. Jedną z tych metod jest stosowana nadal 
para wodna w nadciśnieniu. Pierwszą próbę sterylizacji przy użyciu 
pary wodnej przeprowadził  około 1881 roku w Berlinie Robert Koch.  
Kurt Schimmelbusch skonstruował pierwszy  pojemnik do steryliza-
cji i opracował organizację pracy sali operacyjnej. 

W 1890 roku w jednej z berlińskich klinik – Charite powstał 
pierwszy dział sterylizacji usytuowany obok sali operacyjnej. Uży-
wano w nim sterylizatora skonstruowanego przez Mateusza Lauten-
schlagera.  Wraz z rozwojem medycyny i różnych jej gałęzi, nastę-
puje rozwój sterylizacji i działań z nią związanych. Powstaje coraz 
więcej  procedur bezspornie określających zasady postępowania  
z wyrobem medycznym. Gałąź sterylizacji również ulega ewoluowa-
niu. Wpływa to  na podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla pa-
cjenta jak i dla personelu medycznego. 

Ekspansywny rozwój metod 
leczenia, technologii i logistyki nie 
omija jednostek zajmujących się 
dekontaminacją. Każdy z jej etapów 
jest bardzo ważny i rzutuje na wynik 
końcowy całego procesu. Sprzęt  
i materiały stosowane w pla-
cówkach leczniczych muszą być 
całkowicie bezpieczne w użyciu. 
Jako pracownicy medyczni jesteśmy 
tego świadomi.  Nasi pacjenci, są również coraz lepiej wyedukowani 
w tym względzie. Sterylizacja wyrobów medycznych stała się dzisiaj 
bardzo wyspecjalizowaną dziedziną technologii. Wymaga ona 
spełnienia najwyższych norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości 
kontroli procesu. Dlatego są opracowywane i wdrażane międzyna-
rodowe normy dotyczące sterylizacji, mające na celu ujednolicenie  
wszystkich  procedur dotyczących tego procesu. Tak doskonale 
znane wszystkim puszki Schimmelbuscha, są już tylko eksponata-
mi przypominającymi pierwsze nieporadne kroki  w sterylizacji.

(1868 rok) pozwalającego uzy-
skać powiększenie umożliwiają-
ce oglądanie mikroorganizmów. 
Niestety jego badania nie zosta-
ły uznane i zostały szybko za- 
pomniane. Za ojca współcze-
snej mikrobiologii uważa się 
Ludwika Pasteura (1822-1895), 
który obalił teorię samorództwa 
i dowiódł udziału mikroorga-
nizmów w procesach 
gnilnych i fermentacji 
oraz opracował pierw-
sze zasady sterylizacji. 
W historii mikrobiologii 
nie sposób pominąć 
Roberta Kocha (1843-
1920), który jako pierwszy 
przeprowadził pierwsze próby 
infekcyjne wskazujące, że pew-
ne mikroorganizmy powodują 
rozwój określonych infekcji. 
Sformułował postulaty, które 
pozwalały zweryfikować dany 
mikroorganizm jako przyczynę 
danej choroby, odkrył bakterie 
wywołującą wąglika, cholerę 
i gruźlicę, jak również rozpo-
wszechnił barwienie preparatów 
i wprowadził technikę czystej 
hodowli mikroorganizmów. 
Wszystkie te prace i odkrycia 
mikrobiologów stanowią milowy 
krok w historii antyseptyki. 

Sama w sobie  historia anty-
septyki jest stosunkowo krótka, 
bo ma zaledwie 150 lat. Odkry-
cie Ludwika Pasteur wykorzystał 
John Lister (1827-1912), który był 
pionierem antyseptyki. To dzięki 
niemu wprowadzono do zasto-
sowania sterylizację cieplną lub 
chemiczną narzędzi chirurgicz-
nych  oraz zmienną odzież dla 
chirurgów. Jego śladami podążył 
William Steward Halsted (1852-
1922), który wprowadził między 
innymi zastosowanie rękawic 
chirurgicznych.  Wprowadzone 
zostały do medycznego słowni-
ka pojęcia których aktualność 
trwa do dzisiaj:
• aseptyka - postępowanie bez-

bakteryjne, działania mające 
na celu zapobieganie pojawia-
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M
am 31 lat,  
z czego 
około 25 żyję 
na kredyt. 
Od urodze-

nia choruję na rdzeniowy 
zanik mięśni, czyli SMA. Mam 
typ 1 (postać ostra, choroba 
Werdniga-Hoffmanna). Roz-
poznanie postawiono mi, gdy 
miałam rok, a górna granica 
przeżycia dla mnie wynosiła 
5 lat. Nawet jako dziecko ni-
gdy nie chodziłam ani nawet 
samodzielnie nie siadałam 
– to są jedne w ważniejszych 
wytycznych tego typu SMA. 
Jestem żywym przykładem 
osoby z SMA I, która  –  przez 
kogoś posadzona – samo-
dzielnie siedzi, je, pisze  
i wciąż oddycha…. Dzisiaj 
wraz z utratą siły fizycznej, 
wzrastają moje siły do walki 
o życie. 

Rodzicom nowozdiagnozo-
wanych dzieci chcę pokazać, 
że powinni walczyć o swoje 
dziecko, wbrew najgorszym 
rokowaniom tak, jak robili  
to moi rodzice.

Rdzeniowy Zanik Mięśni 
(zwany też: Atrofią mięśniową; 
SMA) to druga co do częstotli-
wości występowania w Polsce 
(po mukowiscydozie) choroba 
uwarunkowana genetycznie.  
Jej częstotliwość występowania  
to jeden przypadek na 15-20 
tys. urodzeń. Choroba ta ma 
różny przebieg kliniczny -  
w ciężkiej postaci odpowie-
dzialna jest za zgon dziecka 
tuż po urodzeniu.

Główne typy rdzeniowego 
zaniku mięśni to:
• SMA typu I, proksymalny 

(choroba Werdniga-Hoffman-
na) – o najgorszym rokowa-
niu, objawy widoczne są przy 
urodzeniu lub w pierwszych 
miesiącach. Wyróżnia się po-
stać ostrą (typ Ia) i przewle-
kłą (typ Ib); chorzy umierają 
najczęściej przed 18 rokiem 
życia,

• SMA typu II, proksymalny 
(choroba Dubowitza) – osła-
bienie mięśni rozwija się mię-
dzy 6. a 12. miesiącem życia, 
okres przeżycia zależny od 
powikłań, często kilkunasto-
letni,

• SMA typu III, proksymalny 
(choroba Kugelberga-Welan-
der) – początek choroby przy-
pada na 18. miesiąc życia, 
chorzy mogą stać i chodzić, 
a śmierć następuje w wieku 
dojrzałym.

Każdy człowiek w swym 

genotypie posiada dwie kopie 
genu SMN1. Jeżeli obydwie są 
uszkodzone można wówczas 
mówić o wystąpieniu rdze-
niowego zaniku mięśni, jeżeli 
tylko jedna, mamy do czynienia 
tylko z nosicielstwem choroby i 
brakiem objawów. Gdy  
w rodzinie występuję już przy-
padki choroby wówczas, warto 
zastanowię się nad  badaniami 
genetycznymi, gdyż nosicielem 
mutacji genu SMN1 jest co 50 
osoba. Gdy dwoje rodziców 
jest nosicielami, ryzyko wy-
stępowania choroby wynosi 
¼. By potwierdzić podejrzenie 
choroby należy wykonać test 
na delecję genu SMN (badanie 
na obecność delecji w exonie 
7 lub 8 genu SMN1). Badanie 
to można wykonać w Poradni 
Genetycznej Instytutu Matki  
i Dziecka w Warszawie.  

Uszkodzony gen nie pro-
dukuje białka SMN, jest ono 
produkowane wyłącznie przez 
bardzo podobny gen SMN2. 
Jego ilość jest jednak zbyt 
mała, by zastąpić braki genu 
SMN1 i by organizm mógł 
normalnie funkcjonować. 
Wśród chorób genetycznie 
uwarunkowanych jest to jedna 
z najczęstszych przyczyn 
śmierci dzieci, w większości 
przypadków z powodu powi-
kłań oddechowych. Dlatego tak 
ważne jest ćwiczenie mięśni 
oddechowych. Należy jak naj-

agnieszka Filipkowska

Jeżeli chcesz pomóc Agnieszce, zadzwoń: 0 32 209 04 15   Liczy się każda złotówka 
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dłużej unikać respiratora – on 
powinien być ostatecznością. 
Jeżeli dziecko oddycha samo-
dzielnie to zamiast zmuszać 
je do żmudnych ćwiczeń czy 
przyzwyczajać do aparatur -  
bawmy się z nim w podmuchi-
waniu piórka, tak by jak najdłu-
żej nie spadło lub w gaszenie 
świeczek. Jeżeli jest to lżejszy 
typ choroby podsuwajmy mu 
zabawki służące do grania, 
dmuchajmy z nim balony, itp. 
W wieku dorosłym nie należy 
tych ćwiczeń zaprzestawać.  
W prawidłowym działaniu mię-
śni międzyżebrowych  
u chorych w oddychaniu prze-
szkadza duże skrzywienie krę-
gosłupa, a tym samym defor-
macja klatki piersiowej. Zaleca 
się więc operacyjne usztywnie-
nie kręgosłupa, jednak jest to 
zależne od stanu chorobowego 
pacjenta. 

U chorych z SMA każdy ruch 
lub nawet jego próba jest for-
mą aktywnej rehabilitacji,  
u dziecka formą rehabilitacji 
jest każda lżejsza ruchowa 
zabawa. Nie wyręczajmy 
chorego w tych czynnościach, 
które wciąż potrafi wykonać 
samodzielnie. Nie wolno do-
puścić do sytuacji, gdy chory 
rezygnuje z pewnych ruchów 
a z czasem o nich zapomina, 
gdyż pamięć mięśniowa odgry-
wa wielką rolę we wszystkich 
czynnościach. Należy jednak 

pamiętać, iż nie można do-
puścić do zmęczenia mięśni 
ani do bólu. Ćwiczmy często, 
lecz nie długo i nie zbyt inten-
sywnie. Indywidualnie, obok 
fizykoterapii, można rozważyć 
stosowanie innych form reha-
bilitacji takich jak hydro-, czy 
hipnoterapia.

Bardzo istotne jest utrzyma-
nie prawidłowej postawy ciała 
– pamiętajmy o tym przy wybo-
rze wózka, który – w przypadku 
pacjenta z SMA – po czasie lub 
od początku choroby jest nie-
jednokrotnie jego jedyną formą 
niezależności. Najlepiej, by był 
on elektryczny, dopasowany do 
wagi i wzrostu pacjenta. Chory 
z SMA musi posiadać wózek  
z podłokietnikami i podnóżka-
mi oraz z resorami, by niwelo-
wały one nierówności terenu. 
Pacjent powinien siedzieć  
w nim stabilnie i bezpiecznie, 
jednak tu również kierujmy 
się zasadą „nierozleniwiania” 
jeszcze działających partii mię-
sni zbędnymi poduszkami  
i podpórkami.   

Pamiętajmy, że choremu  
na SMA może towarzyszyć 
wiele powikłań. Siedzący tryb 
życia doprowadza do osteopo-
rozy, przykurczy, deformacji 
a te stają się przyczyną złego 
krążenia. Brak swobodnego 
poruszania się oraz zbyt mała 
ilość wypijanych przez pacjen-
tów płynów (by –  zdaniem 

chorych – zbyt często nie być 
zmuszonym prosić o pomoc 
w kwestiach toaletowych) 
„sprzyja” kamicy nerkowej, ale 
z drugiej strony -  długotrwałe 
cewnikowanie lub stosowanie 
pampersów osłabia funkcjono-
wanie warstw mięśniowych pę-
cherza moczowego. Pamiętaj-
my też o kontrolowaniu serca 
– to przecież też jest miesień. 

Obecnie tworzona jest świa-
towa baza chorych z chorobami 
nerwowo-mięśniowymi. W tym  
celu w Anglii powstał ogólno-
europejski projekt - TREAT-
-NMD. To miejsce wymiany do-
świadczeń, integracji chorych 
i ich rodzin, wspierania badań 
nad nowymi formami terapii. 
Od 2009 roku uczestniczy  
w projekcie także Polska, 
wszelkie informacje i ankiety 
znajdują się na stronie interne-
towej: 
www.wum.treat-nmd.edu.pl. 

Mimo licznych prób wciąż 
nie wynaleziono jeszcze leku 
na SMA. Prowadzono badania 
nad kwasem walproinowym  
i fenylomaślanem sodowym – 
niestety ich rezultaty są ujem-
ne. Obecnie trwają badania 
nad L-Carnitiną, Quinazoliną, 
inhibitorami deacetylazy histo-
nowej i komórkami macierzy-
stymi. Badania dające nadzieję 
na życie chorym, takim jak ja.

SMAkowanie życia z SMA

Przydatne strony internetowe:  http://www.fsma.org
     http://www.projectcuresma.org
     http://www.jtsma.org.uk
     http://www.idn.org.pl/tzchm/medyczne/sma08.html

Bibliografia:
1. Grohmann K., Schuelke M., Diers A i wsp.: Mutations in the gene encoding immunoglobulin binding protein 2 cause spinal muscular atrophy with respiratory 

distress type 1. Nat Genet 2001, 29: 75-77.
2. Hausmanowa-Petrusewicz I., Prot J., Sawicka E. : W sprawie klinicznej zmienności dziecięcej i młodzieńczej postaci zaniku rdzeniowego mięśni Rozprawy 

Wydz Nauk Medycznych 1966, rozdz. X :185.
3. Jędrzejowska M., Wiszniewski W (2002) Rdzeniowy zanik mięśni. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa.
4. Jędrzejowska M. (2003) Perspektywy leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) Neurologia Dziec 24: 51-56. 
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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 oddaję 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!

SMAKoWANIE żYCIA Z SMA
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Listopad/Grudzień 2011
SP Szpital Kliniczny Nr 7 GcM Katowice –Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddziałowa Bloku Operacyjnego I Oddziału Kar-
diochirurgii
arleta Parysek
 

WSS nr  2 w  Jastrzębiu zdroju
Pielęgniarka Oddziałowa  Stacji Dializ 
anna Kurek
Pielęgniarka Oddziałowa Otolaryngologii
elżbieta Trałka

VII OGóLNOPOLSKI KONKURS 
„PIELĘGNIARKA ROKU 2011”

Komunikat Nr 1

Vii ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2011”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim PTP
zapraszają pielęgniarki do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie
„Pielęgniarka Roku 2011”

cel Konkursu:
wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderek o wysokim przygotowaniu 
zawodowym, etycznym i zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego

Harmonogram Konkursu:
• I etap − wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych ZOZ-ach 
    do dn. 30.01.1012 r.
• II etap − eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 02.03.2012 r. godz. 12.00
• III etap − prezentacja własna (szczegóły po II etapie w komunikacie nr 2, 
   który zostanie zamieszczony na stronie www.ptp.na1.pl

informacje: 
Jadwiga Zielińska
tel. 22 326 55 21
kom. 511 451 292
e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie wśród zainteresowanych 

Warszawa, 22 listopada 2011 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny 
al. Reymonta 8 lok.12,  tel. +48 22 398 18 72, Fax: +48 22 398 18 51;
www.pt.na1.pl    e-mail: zgptpiel@gmail.com

załączniki: 
1. Regulamin Konkursu
2. Karta Zgłoszenia Uczestnictwa Konkursu na stronie internetowej:
     www.izbapiel.org.pl

Składamy gratulacje i życzymy realizacji zamierzeń
dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek i położnych
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rzy tamtych dni i lat, tamtych,  jakże trudnych początków, (pełni 
poświęcenia nasi zawodowi przedstawiciele),  już dziś odczuwają 
niedosyt wynikający z niezbyt (jak do tej pory) dokładnego udoku-
mentowania, tego co było ideą i początkiem. Wiem o tym 
z rozmów, w których uczestniczyłam i którym przysłuchiwałam się 
z dużym zainteresowaniem. 

Prawdą jest, że współczesność pędzi do przodu w zawrotnym 
tempie, że komunikuje się błyskawicznie na odległość, że głośno 
mówi: jak coś jest w Internecie, to znaczy, że jest faktem, a jak 
czegoś tam nie ma, no to nie istnieje… Prawdą jest również to,  
że w przeszłości, (tej naszej, samorządowej)  nie tak bardzo odle-
głej, nie było błyskawicznych komunikatorów, że zadania nowe,  
opracowywano i przekazywano do dalszego wykonania, w zupeł-
nie inny niż dzisiaj, sposób. 

Wszystko wtedy zależało od zawodowych Liderów. To Liderzy 
znali cele, wiedli prym i motywowali! Skupiali wokół siebie i łączyli 
całe środowisko zawodowe. Liderzy podejmowali w naszym imie-
niu niełatwą „walkę na słowa i argumenty”. Posiadali potrzebną 
wiedzę oraz najnowsze informacje, również te „przywiezione”  
z Warszawy. Przekazywali te informacje,  z pełną ufnością dalej 
- innym początkującym.  Dlaczego o tym piszę? Ponieważ marze-
niem moim jest, aby nasi cudowni, ówcześni reprezentanci (pie-
lęgniarki i położne z OIPiP w Katowicach) nie pozostali dla historii 
bohaterami anonimowymi. 

Obecni studenci, przygotowujący się do zawodu pielęgniarki  
i do zawodu położnej, wiedzą: kiedy powstał samorząd, znają 
obecną siedzibę swojej Okręgowej Izby, wiedzą od kiedy obowią-
zuje najnowsza wersja Kodeksu Etyki. Czy znają historię powsta-
nia samorządu? Czy wiedzą jak powstawały zręby samorządności 
w obszarze działania naszej Okręgowej Izby?  Czy wiedzą jaką rolę 
odegrało w tym procesie Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie? Czy 
o tym wszystkim wiedzą? Prawdopodobnie, tak. Jeśli nie, to zda-
rzyć się może, że będą  osoby, które stwierdzą, że w jakiś cudowny 
sposób, po tym jak powstała Ustawa o samorządzie, jak wydano  

Czas, który liczymy 
według kalenda-
rza, a w zawodzie 
dodatkowo, we-
dług ilości dy-

żurów nocnych, świątecznych 
albo tych „wyjątkowo trud-
nych„ upływa bardzo szybko. 
Przemijając,  pozostawia ślady 
ludzkich decyzji i ludzkiego 
trudu, potu na twarzy  
i satysfakcjonującego uśmie-
chu,  niezależnie od czasu, 
miejsca pracy i zadań wykony-
wanych. Własnymi nogami wy-
deptujemy życiowe i zawodowe 
ścieżki, w które wpisują się nie 
tylko własne, ale również cudze 
sukcesy, radości, nadzieje, 
problemy, kłopoty i cierpie-
nia.  Czy tego chcemy, czy nie 
chcemy, stajemy się maleńkimi 
cząsteczkami wielkiej historii, 
która tworzy się na naszych 
oczach. Stąd tak ważna sta-
je się świadomość, że dzień 
dzisiejszy − już jutro, stanie się 
historią. Z biegiem lat, coraz 
bardziej odległą. Nasz samo-
rząd zawodowy ma dopiero 
dwadzieścia lat… Dopiero?  
A może już?  

Dwadzieścia lat to niewie-
le. A jednak? Patrząc wstecz, 
dostrzegamy wyjątkowość  
i niepowtarzalność w każ-
dej, wówczas podejmowanej 
decyzji, w każdym poleceniu, 
którego skutki nie zawsze 
można było przewidzieć. Lide-

WSPÓŁCZESNE...

Hanna Paszko • Pielęgniarka, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki  
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

WSPóŁCZESNE PIELęGNIARSTWO 
TO POMOST ŁąCZąCy PRZESZŁOŚĆ 
Z  PRZySZŁOŚCIą

„…Kto wie… czy w porę spostrzeżecie się, że bie-
rzecie udział w czymś historycznym. Czy nie będziecie 
liczyć łat na odzieniu, zamiast przygotowywać skrzy-
dła do lotu”.  
Krystyna Sienkiewicz na I Krajowym Zjeździe za K. Iłłakowiczówną [1]. 
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rozporządzenia −  wszystko „samo się zrobiło”! 
Analizując to wszystko, co do tej pory zostało 

zapisane, pozwalam sobie na pytanie (to pyta-
nie stawiam najpierw sobie samej!): - Czy my, 
pracujący już od wielu lat w zawodzie, znamy tą 
samorządową historię? Tą, która tworzyła się na 
naszych oczach? Czy wiemy, że „Okrągły Stół” – 
to też nasza zawodowa historia, że tam również 
byli nasi przedstawiciele? Czy znamy nazwiska, 
naszych dwóch Wspaniałych Koleżanek (zostały 
zapisane w książce U. Krzyżanowskiej-Łagow-
skiej pt. „Idea samorządności”),  które nie szczę-
dząc własnego czasu, własnego zdrowia,  
z pełnym poświęceniem i determinacją, jeździ-
ły do Warszawy, uczestniczyły w rozmowach, 
tworzyły i przygotowywały to wszystko, co mia-
ło nastąpić już  w niedalekiej przyszłości, a co 
oznaczało: pierwszy zjazd, pierwsze 
wybory, pierwsze wybrane władze, 
siedziby i pierwszą pracę w imię idei 
samorządności…

Historię tworzymy współcześnie, 
dzień po dniu, wszyscy, wspólnie, 
gdyż samorząd łączy nas w całość. 
Jeśli ta historia (nasza historia) nie 
zostanie zapisana, uporządkowana, 
udokumentowana, potwierdzona świadectwami 
wspomnień, wielu  uczestników tamtych, trud-
nych lecz  „niezwykłych zdarzeń” – to pozostaną 
po niej tylko suche fakty i niewiele mówiące daty. 
A przecież historia, to również ludzie, ich prze-
życia, ich dawne obawy, wspomnienia, ich cele, 
które sobie stawiali. Docierajmy do tych „Wspa-
niałych Liderek”, prośmy o rozmowy,  
o wywiady i zapisujmy, utrwalajmy to wszystko, 
co stanowiło cel ich działań, co było marzeniem, 
co motywowało do realizowania wielkich, pierw-
szych zadań. Pytajmy o to wszystko teraz – kiedy 
jeszcze są z nami.  Ubogacajmy te wspomnienia 
fotografiami z tamtych dni – w nich można do-
strzec piękno zadumanej twarzy,  błysk nadziei  
w oku, wystrój otoczenia.  Dziękujmy za wykona-
ną „WIELKĄ  PRACĘ”  − i cieszmy się, że Niezwy-
kłe Osoby wywodzą się z naszego zawodowego 
grona. 

Jestem głęboko przekonana, że z czasem, 
poznając tą niezbyt odległą lecz przepiękną 
historię, to czego dokonywały przedstawicielki 
naszego śląskiego zawodowego grona, spoj-
rzymy nieco przychylniej na Ideę samorządno-
ści. Zwłaszcza wtedy, gdy codzienność będzie 
trudną.  Przecież SAMORZĄD −  to my wszyscy.  

Doceniajmy siebie, bądźmy dumni z przeszło-
ści, sprawiajmy, aby nasze Liderki poczuły się 
dowartościowane. Aby nigdy nie poczuły się 
zapomnianymi… Czas tak bardzo szybko upływa.  
Zapytajmy siebie: - Czy pamiętamy jak nazywała 
się pierwsza Przewodnicząca, pierwszy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, pierwsza Prze-
wodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych? To przecież jest nasza historia…

Czy warto do tego wracać? Każda pielęgniarka 
i każda położna sama (jeżeli zechce) udzieli so-
bie tej odpowiedzi. Ja uważam, że warto, zwłasz-
cza teraz, gdy (od czasu do czasu) słyszy się 
pytania:  Po co mi ten samorząd?  W jakim celu  
mam wciąż płacić składki? Po co to wszystko, 
skoro prestiż zawodowy nie został podniesiony?  
Jestem przekonana, że warto, bowiem teraz  

(w pracy i w działaniach samorządowych) bazu-
jemy na tym wszystkim, co kiedyś, dla naszego 
wspólnego dobra wywalczono, zrobiono, zapi-
sano… Mamy  autonomię zawodową, wybieralne 
władze, mamy ustawy i rozporządzenia, mamy 
siedzibę oraz stałą możliwość ustawicznego roz-
woju, doskonalenia i podnoszenia swoich kwali-
fikacji zawodowych.  Mamy siebie (nadal w dużej 
liczbie!),  mamy piękne, współczesne  marzenia 
– nie bójmy się dążyć do ich realizacji. Miejmy 
nieustannie piękne, własne cele. Realizujmy te 
cele i  pamiętajmy, że nasz dzień dzisiejszy, jutro 
też stanie się historią!

Z historii, przeżytej przez wcześniejszych, 
zawodowych  przedstawicieli, możemy nieustan-
nie czerpać wszystko to, czego potrzebujemy do 
realizowania współczesnych zadań i obowiąz-
ków. Czerpmy więc, z radością i wdzięcznością, 
wsłuchujmy się w ducha przeszłości  z pełną 
zadumą i refleksją  nad tym co było i co wspólnie 
tworzymy teraz…  Przykładów nam nie brakuje. 
„POLSKA  DAMA  Z  LAMPą„ [2] – jak została 
nazwana Maria Epstein, to jeden z takich, bardzo 
pozytywnych przykładów. Pielęgniarka, pionierka 
szkolnictwa pielęgniarskiego w Polsce, później-
sza  siostra zakonna (Dominikanka). Zapamięta-

Historię tworzymy 
współcześnie, dzień 
po dniu, wszyscy, 
wspólnie, gdyż samo-
rząd łączy nas  
w całość.

WSPÓŁCZESNE...
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na jako pielęgniarka, która bardzo  ochotnie,  
„z kagankiem światła w dłoni,  z nadzieją i z mi-
łością spieszyła z pomocą bliźnim”. 

Urodziła się  na zamku w  Pilicy (obecnie teren 
OIPiP w Katowicach) w 1875 roku, w rodzinie bar-
dzo zamożnej. Utalentowana, skromna, głęboko 

religijna, posługująca się wieloma językami, 
mogła żyć w dostatku i luksusie, z dala od biedy, 
choroby i ludzkiego cierpienia. Mogła – ale wy-
brała inną drogę. Poszła, jak F. Nightingale,  
w pełnym tego słowa znaczeniu, drogą pionierek 
pielęgniarstwa i pielęgnowania. Była wszędzie 
tam, gdzie czekali chorzy, cierpiący, umierający 
i pomocy potrzebujący.  Wspomnę tylko: działal-
ność sanitarno-pielęgnacyjna  w czasie I wojny 
światowej, organizowanie kolumn sanitarnych, 
szpitali polowych i tyfusowych, organizowanie 
opieki dla sierot oraz szeroką pomoc dla biorą-
cych udział w Powstaniach Śląskich. Dodać nale-
ży, iż była to pomoc dla walczących i dla ludności 
cywilnej. 

W uznaniu zasług i poniesionego wysiłku,  
za pracę podczas Plebiscytu, sam Wojciech 
Korfanty przyznał Odznakę Honorową i osobiście 
podpisał Dyplom uznania dla Marii Epstein [3]. 
Na dyplomie widnieją: miejsce i data: Bytom, 
dnia 13 września 1921 rok. Możemy też odczytać 
wypisane tam słowa: „za  DzieLNoŚĆ  i  WieR-
NĄ  SŁUżBĘ  oJczYŹNie  KU  PaMiĘci  PRzeBY-
TYcH  zNoJÓW  oKoŁo  PoŁĄczeNia  PRaSTaReJ  
zieMNicY  ŚLĄSKieJ  z  NaJJaŚNieJSzĄ  RzeczĄ-
PoSPoLiTĄ  PoLSKĄ, oDzNaKĘ  HoNoRoWĄ  
NaDaJĘ”. 

To niezwykle wzruszające wspomnienie, które 
wprowadza nas w zadumę. Kto wie? – może ktoś 
z naszych bliskich (w przeszłości) był pielęgno-
wany przez Tą, która szła drogą prowadzącą 
na ołtarze… Maria Epstein zmarła w 1947 roku. 

Proces beatyfikacyjny Marii Epstein na poziomie 
diecezji, został zakończony w 2007 roku. W roku 
2009  uczczono pamięć dwóch pielęgniarek 
polskich (Marii Epstein i Hanny Chrzanowskiej)  
zasadzeniem dwóch „dębów pamięci”. Uroczy-
stość miała miejsce 16 października,  na terenie 

powstającego Centrum Jana Pawła 
II w Łagiewnikach [4]. A w czerwcu 
bieżącego roku, w Pilicy, nadano 
jednej z ulic imię Marii Epstein. 

Wspomnienia o Niezwykłych 
Kobietach – Pielęgniarkach, które 
swoim życiem i swoją pracą zasłu-
żyły nie tylko na szacunek i pamięć 
ludzką, ale i na wyniesienie na Oł-
tarze, z całą pewnością ubogacają 
historię polskiego pielęgniarstwa. 
Przytoczę kilka zdań, z zapisanych 
przez Hannę Chrzanowską wspo-
mnień, w których uzasadniała dla-

czego Epsteinówna „powinna przejść do pamięci 
potomnych nie tylko jako pionierka” [2], 
cytuję: „Swym autorytetem, wyrozumiałością  
i dobrocią serca sprawiała, że każdy, „kto miał 
to duże szczęście” widzieć ją z bliska przy pracy, 
a większe jeszcze pracować u jej boku wiedział, 
co ona wnosiła do naszego, tak bardzo przez nią 
umiłowanego zawodu”. 

Dlaczego wspomnienia o historii samorzą-
du zawodowego połączyłam ze wspomnieniem 
o  Marii Epstein? To proste – wszędzie, w tych 
ukazanych przeze mnie,  zaledwie jako „muśnię-
cie tematu” informacjach, dostrzegłam osobowe 
„pielęgniarskie piękno”, które jest godne szerze-
nia, godne podziwu i naśladowania. Uważam,  
że wszystkie osobowe wzorce z przeszłości 
(omawiane i przybliżane) nieustannie motywują 
nie tylko do poszukiwań historycznych. Motywują  
również do zauważania niezwykłości i wyjątko-
wości w osobowościach, w postawach życiowych 
i zawodowych, naszych koleżanek i  kolegów, 
którzy pracują  razem z nami tu i teraz. Piękno 
i dobro pielęgniarskiego powołania jest wokół 
nas, ale nie zawsze je, w pośpiechu  
i zapracowaniu, dostrzegamy… 

Ileż to razy słysząc jak ktoś, spoza środowi-
ska zawodowego,  bardzo pozytywnie wyraża 
się o naszej koleżance, mówimy (lub myślimy 
nie mówiąc): przecież ona jest taka   zwyczajna,  
taka cicha, skromna i nie robi nic szczególnego… 
Czy trzeba robić rzeczy wielkie – szczególne, 
aby zasłużyć na wyróżnienie?  Przecież wszyscy 

Piękno i dobro pielę-
gniarskiego powoła-
nia jest wokół nas,  
ale nie zawsze je,  
w pośpiechu i zapra-
cowaniu, dostrzega-
my… 

WSPÓŁCZESNE...
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jesteśmy ludźmi wyjątkowymi, niepowtarzalnymi 
i powołanymi do tworzenia piękna i dobra  
w codziennych zmaganiach, na swoich własnych, 
życiowych i zawodowych, nieraz bardzo krętych, 
ścieżkach. Papież Jan Paweł II powiedział: „Nie 
lękajcie się być świętymi! Starajcie się odważnie 
dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wyma-
gajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie 
wymagali” [5]. 

Mamy już pielęgniarki określane mianem 
„Sług Bożych”… Mamy dowody na to, że „pielę-
gniarska codzienność” w trudzie i znoju, w bólu  
i rozpaczy, w czasie wojen i zmian politycznych  
w kraju i na świecie, wielokrotnie  wytyczała dro-
gę prowadzącą do chwały. W szczerej, sumien-
nej codzienności pielęgniarskiej, w którą obok 
obowiązkowości wpisana zostaje bezinteresow-
na miłość do każdego bliźniego, tkwi niezwykłe 
piękno, nie zawsze widoczne przy pierwszym 
spojrzeniu, zabieganego współczesnego człowie-
ka…

Prawdą jest, że najgłębsze refleksje rodzą się 
nad grobami zmarłych. Nie tak dawno uczestni-
czyłam w pogrzebie, zmarłej nagle, pielęgniarki. 
Skończyła dopiero 48 lat. W dużym kościele zgro-

madziło się (mimo brzydkiej pogody!) bardzo, 
bardzo  dużo ludzi,  z mniejszymi i większymi 
wiązankami kwiatów w ręku… Ludzi zasmuco-
nych.  Ludzie ci patrzyli nawzajem na siebie,  
z niedowierzaniem, jakby pytając: kim była zmar-
ła??? Dlaczego przyszło tyle ludzi? Czym sobie na 
to zasłużyła? Ksiądz, podczas ceremonii pogrze-
bowej powiedział: że nie znał zbyt dobrze Tej 
Zmarłej, ale ludzie dają dowód, że musiała to być 
niezwykła osoba, niezwykła kobieta… 

To była nasza Koleżanka, której zawodowy 
życiorys nie został jeszcze opisany, członek 
OIPiP w Katowicach, jedna spośród tych, które 
odchodząc na drugą stronę życia, pozostawiają 
wyryty na trwale ślad w ludzkich sercach, których 
WIELKOŚĆ  w cichości się tworzy i realizuje… 

Wracając do postawionego wcześniej pytania: 
czy warto zapisywać wspomnienia Liderek sprzed 
dwudziestu lat? – odpowiadam: tak. Warto, bo-
wiem piękno czynów, działań i decyzji, przetrwa 
dłużej jeżeli pozostanie utrwalone. Pracując  
w teraźniejszości, pamiętając o przeszłości, 
twórzmy piękną przyszłość. Taką, która również, 
z uwagi na swoją wartość będzie godną utrwale-
nia i naśladowania – w dalszej przyszłości… 
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WSPÓŁCZESNE...

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla pani kierownik kursu „Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej”  

mgr Małgorzaty Gabrysiak za wspaniałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne, serce, życzliwość 
i zaangażowanie w przygotowanie I edycji, która odbyła się w terminie 10.06.2011-07.11.2011  

w Będzinie składają: Starościna ewa Godecka wraz z kursantkami
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KondolencjeKondolencje

z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
naszą koleżankę 
Dorotę Kazyk

długoletnią pielęgniarkę anestezjologiczną 
Bloku operacyjnego. wyrazy szczerego 

współczucia Dzieciom, Rodzinie  
i przyjaciołom składa personel Bloku 

operacyjnego oraz pielęgniarki  
i położne szpitala Miejskiego pod 

wezwaniem Św. łukasza  w piekarach 
Śląskich. z poważaniem pełnomocny 

przedstawiciel oRpip sabina ahn

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 

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach 
bliskich

koleżance
Barbarze Zając

pielęgniarce oddziałowej wyrazy szczerego 
współczucia  zpowodu śmierci 

Ojca
składają przełożona pielęgniarek oraz 

pielęgniarki i położne szpitala Miejskiego  
w siemianowicach Śląskich"

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 

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 sp szpitala Miejskiego  

w sosnowcu oraz pełnomocnicy oRpip

 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 i pielęgniarki oddziału 
Geriatrycznego szpitala w pszczynie

Mimo, że odchodzą, w naszych sercach 
pozostają na zawsze 

wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci

Taty
 Przełożonej Pielęgniarek Grażynie Szlęzak 

składają pielęgniarki i położne szpitala 
powiatowego  w Będzinie

wyrazy szczerego współczucia, żalu  
i smutku z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Bożenie Kuzior 

składają: pielęgniarka naczelna,
pielęgniarka oddziałowa i zespół 

pielęgnirek traktu operacyjnego szpitala 
specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

najtrudniej rozstać się z kimś bliskim  
i najdroższym - Matką. 

położnej 
Bogusi Głębockiej 

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
z powodu śmierci 

Mamy  
składają położne i pielęgniarki spCsk 

katowice ligota

Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz 
tych  

co wśród żywych pozostają. 
wyrazy głębokiego współczucia położnej 

Annie Sitko 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają koleżanki z oddziału Ginekologii 
onkologicznej, ogólnej i położnictwa, 

Bloku operacyjnego, salowe oraz 
ordynator z całym zespołem lekarskim 

okręgowego szpitala kolejowego  
w katowicach

naszej koleżance 
Magdalenie Kwintal 

z powodu nagłej śmierci
Męża 

wyrazy szczerego współczucia składają 
koleżanki z oddziału Dermatologii 

spsk-M katowice
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KondolencjeKondolencje

łączymy się w głębokim żalu i smutku  
z powodu śmierci 

męża 
Pani Beacie Śledź 

najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia 
składają naczelna pielęgniarka, pielęgniarki  

i położne szpitala Miejskiego w zabrzu 

naszej koleżance 
Aleksandrze Duszenko 

wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci 
Matki 

składają pielęgniarki przychodni 
przyklinicznej instytutu onkologii  

w Gliwicach

wyrazy szczerego współczucia koleżance 
Elżbiecie Kopyść 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają naczelna pielęgniarka oraz 

pielęgniarki z oddziału pediatrii 
wojewódzkiego szpitala specjalistycznego 

nr 1 w tychach

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego żalu i bólu, 
jesteśmy z Tobą… 

koleżance Barbarze Jabłonce 
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci Matki i Ojca 
składają pielęgniarki i położne 106 szpitala 

wojskowego w Gliwicach

 Śmierć jest zawsze punktualna,  
ale nigdy nie w porę...

  wyrazy współczucia z powodu śmierci 
MAMY

dla Barbary Surmy
składają koleżanki i pracownicy 

spsk  nr 5 katowice 

Tak bardzo tęsknię za Tobą, tak bardzo 
smutno mi jest, im więcej o Tobie myślę tym 

więcej płynie łez
koleżance 

Iwonie Kowalskiej 
w związku ze śmiercią ukochanej 

Tereni 
wyrazy współczucia składają pracownicy 

Centrum pediatrii w sosnowcu

położnej Ani Pilarskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci Taty 
składa przełożona pielęgniarek oraz położna 

oddziału Ginekologiczno-położniczego 
szpitala w Będzinie

Beacie Juszczyk 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają pielęgniarki z oddziału Chirurgii 

neurologii sp szpitala Miejskiego  
w sosnowcu oraz pełnomocnicy oRpip

Mimo, że odchodzą, w naszych sercach 
pozostają na zawsze… 

wyrazy szczerego współczucia położnej 
Annie Sitko 

z powodu śmierci 
Mamy 

składają położna oddziału Ginekologii 
onkologicznej, ogólnej i położnictwa, 
położna naczelna okręgowego szpitala 

kolejowego w katowicach

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

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci
 Taty

 przełożonej pielęgniarek 
Grażynie Szlęzak

składają pielęgniarki i położne szpitala 
w Będzinie 

„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 sp szpitala Miejskiego w sosnowcu  

oraz pełnomocnicy oRpip

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 i pielęgniarki oddziału 
Geriatrycznego szpitala w pszczynie
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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 

informacji na temat realizacji zadań okręgowej Rady 
udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca oRPiP – dr Mariola Bartusek
tel. 0 500 021 799


