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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń marzec 2015

4 marca Posiedzenie Komisji Socjalnej 

5 marca Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa nefrologicznego

6-8 marca 
Konferencja „Położna w życiu 
kobiety” organizowana przez Ze-
spół ds. położnych w Szczyrku 

10 marca  Spotkanie Zespołu ds. pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji

10 marca Spotkanie Zespołu ds. Położnych

10 marca Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa kardiologicznego

11 marca  Posiedzenie Komisji Kształcenia 

11 marca Posiedzenie Prezydium  ORPiP

11 marca Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego 

13 marca 

Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa diabetologicznego  
z Konsultantem  Krajowym  
w dziedzinie pielęgniarstwa dia-
betologicznego Alicją Szewczyk

14 marca  

Konferencja „Rola i zadania pie-
lęgniarki w opiece nad pacjen-
tem z cukrzycą” organizowana 
przez Zespół ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego oraz firmę  
Sanofi-Aventis w Chorzowie

20 marca XXXII Okręgowy Zjazd OIPiP  
w Katowicach

26 marca Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa nefrologicznego

27 marca  Posiedzenie Komisji Etyki

27 marca Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa psychiatrycznego

30 marca 

Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli z Przedstawicielami 
OZZPIP oraz Posłami Regionu  
Śląskiego
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dobra organizacja pracy to nieoceniona umiejętność, dawniej zarezerwowana dla 
kadry kierowniczej, dziś już można powiedzieć - dostępna dla wszystkich. Bo jesz-
cze nie tak dawno można było na wielu stanowiskach tylko i wyłącznie ograniczyć 

się do wykonania poleceń, teraz najwięcej czasu musimy poświęcić na organizację pracy 
własnej. 

Ogromne znaczenie ma wówczas samokontrola. Samokontrola prowadzona jest przez 
pracownika realizującego zadania zgodnie z określonymi, znanymi pracownikowi standar-
dami i procedurami postępowania. Istotną rolę w kreowaniu polityki samokontroli odgrywa 
pełnomocnik ISO, budujący system wysokiej jakości pracy. Pracownicy z odpowiednimi kwa-
lifikacjami wykonują zadania, do których są przygotowani. Ze względu na fakt, iż wykony-
wanie zadań pracowników opiera się na konkretnych procedurach, obecność pełnomocnika 
ISO jest potrzebna na każdym etapie realizacji zadań. Dzięki wzajemnemu wsparciu praca 
wykonywana jest rzetelnie i na czas. 

Jednakże przedsiębiorcy nie tylko te umiejętności muszą posiadać. Prowadząc jednooso-
bową działalność nierzadko posiłkują się wiedzą księgowej i prawnika, ale pozostałe kwestie 
leżą w gestii ich samych. Dlatego po raz kolejny rozszerzamy katalog kursów realizowanych 
w ramach projektu UE dla pielęgniarek i położnych prowadzących działalność gospodarczą. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tym razem organizujemy kursy stanowiące podstawę 
do pozyskania środków na rozwój działalności i firmy. Zwłaszcza szkolenie ISO. 

Zawsze należy jednak zachować rozsądek, zarówno w nauce, jak i w pracy. Nadmiar 
obowiązków powodować bowiem może kolizję wykonywanych działań, ta natomiast po-
ciągać może niekorzystne dla nas skutki. Niejednokrotnie nie są to nasze obowiązki. Tym 
bardziej musimy pilnować, aby nie podejmować się działań będących obowiązkiem innych.  
Pomoc – TAK, wykorzystanie – NIE. Między innymi w tym celu w ostatnich dniach podpisane 
zostało porozumienie - dla wzmocnienia podejmowanych przez pielęgniarki i położne działań 
na rzecz poprawy warunków pracy. Niech nie będzie to tylko nasza deklaracja, a konkretne 
działania. Teraz czekają nas spotkania w regionach, tu ogromna rola kadry kierowniczej  
i pełnomocnych przedstawicieli oraz związków zawodowych, by jasno wyartykułować nasze 
oczekiwania. 

Rozmawiajmy, bo wartość komunikacji jest nieoceniona. Niech potęga dobrej komunika-
cji wzmocniona naszą merytoryczną wiedzą stanie się naszą zawodową dewizą. 

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek
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Kalendarium luty 2015
4 lutego  Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 luty Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego z Panią Prezes 
Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej Beatą Stepanow. 

10 luty Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

10 luty 

Podpisanie porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy pomię-
dzy: Zarządem Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych a Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położ-
nych w Bielsku Białej, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

11 luty Posiedzenie Komisji kształcenia

12 luty 

Posiedzenie  Zespołu do opracowania planu działania na rzecz realiza-
cji rozwiązania problemów przedstawionych w „Kamieniach milowych”  
w NIPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bar-
tusek

16 luty Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia 

17 luty 

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli  ORPIP z przedstawicielami OZZ-
PIP Regionu Śląskiego w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych. Spo-
tkanie prowadziła Pani Czesława Brylak-Kozdraś Wiceprzewodnicząca OR-
PIP oraz Pani Krystyna Ptok Przewodnicząca OZZPIP Regionu Śląskiego.

18 luty Posiedzenie ORPIP

20 luty Posiedzenie Komisji Etyki

23 luty  

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie 
Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach, Bielsku-Białej i Częstochowie oraz przedstawicieli Zarządu Regionu 
Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
z Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandrą Skowronek.

24 luty Spotkanie Zespołu ds. położnych 

24 luty 

Spotkanie Zespołu ds. norm zatrudnienia wchodzącego w skład Zespołu  
do opracowania szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do postulatów 
przyjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

25 luty
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z Sekretarzem Stanu Beatą Małecką 
Libera dotyczące aktualnej sytuacji pielęgniarek i położnych. 
W spotkaniu wziął udział Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

27 luty Rozstrzygnięcie II etapu konkursu Pielęgniarka Roku organizowanego 
przez PTP 

27 luty 
Uroczyste wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością  dla Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Udział wzięła  członek  
ORPiP w Katowicach Jadwiga Zasuń

28 luty Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 18 lutego 2015 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (2 ind, P),
• projektów apeli i rezolucji na XXXII Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach,
• wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do kolokwium komisyjnego 

na stażu adaptacyjnym, 
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych nie-

będących przedsiębiorcami,
• wytypowania członka do Rady Społecznej,
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-

nych,
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  

i położnych,
• planu kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestru prowadzone-

go przez ORPiP w Katowicach na rok 2015,
• składu  Komisji Socjalnej,
• składu  Zespołu d., pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki,

• refundacji kosztów Kształcenia,
• przyznania zapomóg chorobowych dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach,
• zapomóg pośmiertnych członkom samorządu,
• zapomóg losowych członkom samorządu.

Konkursy Luty 2015

SP Szpital Kliniczny  nr 7 im. Prof. L.Gieca   
SUM  GCM Katowice - Ochojec    

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej  
Naczyniowej i Angiologii  Mariola Sznapka 
 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii      Alicja Krzysicka -Kowalska

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Porozumienie

Dnia 10 lutego 2015 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach zostało podpisane Porozumienie w sprawie ustalenia za-
sad współpracy pomiędzy: 

Zarządem Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  
i Położnych
a 
Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej, 
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, 
oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Porozumienie to wpisuje się w ogólnopolską akcję mającą na celu poprawę jakości 
wykonywania zawodów pielęgniarki położnej, w tym również warunków pracy i płacy. 

Zorganizowana w naszej siedzibie konferencja prasowa jest częścią szeroko zakro-
jonej akcji informacyjnej, dzięki której możemy przedstawić nasze postulaty, zwrócić 
uwagę społeczeństwa na pogarszające się warunki naszej pracy i naszych wynagrodzeń.

Wkrótce w regionach odbędą się spotkania informacyjne, których celem jest przed-
stawienie istoty naszego Porozumienia oraz - strategii jego realizacji. 

Już teraz bardzo serdecznie na te spotkania zapraszam – szczegóły dostępne będą na 
naszej stronie internetowej oraz w kolejnych wydaniach „Naszych Spraw”. 

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
dr Mariola Bartusek

PorozumieniePorozumienie
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Porozumienie
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Porozumienie
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PROJEKT DLA SAMOZATRUDNIONYCH 

NOWE KURSY – TERMINY !!!

W maju bieżącego roku kończy się możliwość skorzystania z bezpłatnych  
kursów w ramach Projektu dedykowanego samozatrudnionych z branży medycz-
nej. To już ostatnie tygodnie rekrutacji dlatego prosimy o pilne zgłaszanie swo-
jego udziału w kształceniu .

Do udziału w kursach w ramach Projektu zapraszamy wszystkie pielęgniarki  
i położne prowadzące działalność gospodarczą oraz zatrudnione w mikroprzed-
siębiorstwach (zakłady zatrudniające maksymalnie 9 pracowników).

Naszą ofertę wzbogaciliśmy o nowe kursy specjalistyczne realizowane w ramach 
Projektu w następujących terminach:

1. Leczenie ran dla pielęgniarek :
- I edycja:  14.03 – 14.06.2015 roku, 
- II edycja:  15.03 – 14.06.2015 roku.

2. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych: 
– 17.03 – 05.05.2015 roku.

3. Terapia bólu ostrego dla pielęgniarek i położnych:
– 14.03 – 26.03.2015 roku.

Nowością są także kursy dotyczące Systemu Zarządzania Jakością według normy  
ISO 9001. Zakres kursu obejmuje zaznajomienie uczestników z podstawowy-
mi pojęciami i definicjami dotyczącymi  Zarządzania Jakością, omówienie doku-
mentacji związanej z praktycznym stosowaniem Systemu oraz przedstawieniem  
etapów wdrażania Systemu. 

Dwudniowe cykle (2 x po 10 godzin dydaktycznych) odbywać się będą w Ośrod-
ku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych, każdy uczestnik ma zapewnione ma-
teriały szkoleniowe oraz catering.

Planowane są 2 edycje kursów w kwietniu, również 2 w maju oraz 1 w czerwcu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  
www.projekt.izbapiel.katowice.pl  

oraz w Biurze Projektu telefon – (32)  350-17-58.

Projekt pt. „Wyższe kwalifikacje i umiejętności samozatrudnionych z branży medycznej” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



10

Zmiany w kontraktowaniu  
w podstawowej opiece zdrowotnej

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie nr 86/2014/DSOZ w spra-
wie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna

Zwiększenie wyceny stawki kapitacyjnej o 40 złotych za pacjenta, wprowadzenie  
2 poziomów finansowania motywacyjnego oraz wprowadzenie nowego wskaźnika korygującego 
w grupie wiekowej 40 - 65 lat - to główne zmiany jakie wprowadza podpisane 17 grudnia br. przez 
Prezesa NFZ zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna. W efekcie podpisanego zarządzenia finansowanie POZ, które 
obecnie wynosi 5,2 mld zł wzrośnie do poziomu 6,2 mld zł.

1. Zasady finansowania świadczeń lekarza POZ na podstawie rocznej stawki kapita-
cyjnej oraz sprawozdawania badań diagnostycznych pozostających w zakresie kom-
petencji lekarzaPOZ.

W celu premiowania jakości udzielanych świadczeń wartości stawki kapitacyjnej uzależnio-
no od sposobu realizacji sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych (premiowana 
jest sprawozdawczość indywidualna) oraz osiągniętego wskaźnika wykonania badań u populacji  
objętej opieką.

Zgodnie z nowym zarządzeniem:

• od 1 stycznia 2015 r. dla wszystkich lekarzy POZ będzie obowiązywała stawka w wyso-
kości136,80 zł na każdego pacjenta,

• od 1 lipca 2015 r. dla lekarzy POZ, którzy będą wykonywali i sprawozdawali wybrane ba-
dania, zostanie wprowadzona wyższa stawka w wysokości 140,04 zł,

• od 1 października 2015 r. dla lekarzy POZ, u których liczba wykonywanych badań prze-
kroczy określony przez Prezesa NFZ wskaźnik, zostanie wprowadzona kolejna stawka 
w wysokości 144 zł.

Zarządzenie wprowadza także wskaźnik korygujący nowo wyznaczoną grupę wiekową pacjentów 
w wieku 40 - 65 lat.

Współczynniki korygujące w grupach wiekowych:

136,80 x 2,0 - za pacjenta powyżej 65 roku życia,

136,80 x 2,0 - za pacjenta do 6 roku życia,

136,80 x 1,2 - za pacjenta od 7 do 19 roku życia,

136,80 x 1,0 - za pacjenta od 20 do 39 roku życia

136,80 x 1,1 - za pacjenta od 40 do 65 roku życia

Zarządzenie redukuje liczbę wskaźników korygujących stawkę kapitacyjną do wskaźników przy-
pisanych grupom wiekowym co zrównuje w zasadach finansowania świadczeń pacjentów z róż-
nymi schorzeniami przewlekłymi. Ma to służyć poprawie jakości opieki sprawowanej przez leka-
rzy POZ nad zadeklarowaną populacją pacjentów.

Zarządzenie NFZ
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Dla podopiecznego DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej zade-
klarowanego do lekarza współczynniki korygujący wynosi 136,80 x 2,5.

Od 1 stycznia 2015 roku stawka bazowa pielęgniarek i położnych wzrośnie o 7,21% a stawka 
efektywna o 8,35%:

• świadczenia pielęgniarki POZ: 28,56 złotych

• świadczenia położnej POZ: 14,76 złotych;

• świadczenia transportu sanitarnego w POZ: 4,80 złotych.

Dla podopiecznego DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej zade-
klarowanego do pielęgniarki współczynniki korygujący wynosi 28,56 x 3,5.

2. Zasady rozliczania i finansowania świadczeń związanych z wydaniem pacjentowi 
przez lekarza POZ karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Zarządzenie definiuje podstawowe pojęcia związane z realizacją przez lekarzy POZ świadczeń 
w ramach ,,szybkiej terapii onkologicznej” oraz określa zasady udzielania i rozliczania porad 
związanych z wydawaniem kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

W celu premiowania jakości udzielanych świadczeń różnicuje cenę porady związanej z wyda-
niem karty w zależności od uzyskanego przez świadczeniodawcę dla danego okresu sprawozdaw-
czego uśrednionego wskaźnika rozpoznawania nowotworów.

Wycena porady lekarza POZ związanej z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego 
uzależniona jest od osiągniętego uśrednionego wskaźnika rozpoznawania nowotworów (WRN).

Do czasu wyliczenia pierwszego wskaźnika, co nastąpi po zdiagnozowaniu  
30 pacjentów z kartą. Wartość powyższej porady wyceniono na 50 zł.

Po wyliczeniu wskaźnika, wycena porad realizowanych w tym zakresie w kolejnym miesiącu, 
uzależniona jest od wartości wskaźnika.

I tak dla świadczeniodawcy POZ, u którego lekarze wykazali się wysokim poziomem zacho-
wania czujności onkologicznej (1 wykryty nowotwór na 5 wydanych kart) wartość tej porady 
będzie wyceniona na 107 zł za każdego pacjenta. Przy kolejnych niższych wskaźnikach wy-
krywalności raka finansowanie przewiduje stawki dla lekarzy na poziomie 64 zł, 50 zł, a dla 
świadczeniodawcy POZ, u którego lekarze wykazali się czujnością wykrywania nowotworów 
na poziomie minimalnym (1 wykryty nowotwór na 15 wydanych kart) wycena porady zostanie 
obniżona do około 20 zł.

Wartości współczynników, przez które będzie przemnażana kwota 50 zł uzależniona jest 
od osiągniętego uśrednionego wskaźnika rozpoznawania nowotworów wyliczanego dla świadcze-
niodawcy POZ.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania obowiązującego aktualnie za-
rządzenia Prezesa NFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie 
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  
(Dz. U. poz. 1440), oraz innych aktów prawnych.

Zarządzenie NFZ
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Zasady przygotowywania  
i podawania leków cytostatycznych

adwokat Kinga Rudnik

 Zasady przygotowywania i podawania leków cytostatycznych przez pielęgniar-
ki w ostatnim czasie budzą wiele kontrowersji oraz nieporozumień. Dzieje się tak za 
sprawą znowelizowania przepisów w tym zakresie oraz wydania rozbieżnych opinii  
i stanowisk, przez podmioty uprawnione do opiniowania zasad wykonywania zawodu 
pielęgniarki. 

Warunki przygotowywania oraz podawania 
leków cytostatycznych regulują ustawa z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm) oraz 
Zarządzenie prezesa NFZ z dnia 18 październi-
ka 2011 r. (Nr 68/2011/DGL) w sprawie okre-
ślenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie che-
mioterapia. Zgodnie ze znowelizowaną  usta-
wą Prawo farmaceutyczne  przygotowywanie 
leków w dawkach dziennych, w tym leków cy-
tostatycznych, jest usługą farmaceutyczną ap-
teki przyszpitalnej.

Art. 86. 1.Apteka jest placówką ochrony 
zdrowia publicznego, w której osoby upraw-
nione świadczą w szczególności usługi far-
maceutyczne, o których mowa w ust. 2.
2.Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie 
dla miejsca świadczenia usług farmaceu-
tycznych obejmujących:
1) wydawanie produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych, określonych  
w odrębnych przepi-
sach;
2) sporządzanie le-
ków recepturowych, w 
terminie nie dłuższym 
niż 48 godzin od zło-
żenia recepty przez 
pacjenta, a w przy-
padku recepty na lek 
recepturowy zawiera-
jący środki odurzające 
lub oznaczonej „wydać 
natychmiast” - w ciągu  
4 godzin;
3) sporządzenie leków aptecznych;
4) udzielanie informacji o produktach lecz-
niczych i wyrobach medycznych.
3.W odniesieniu do aptek szpitalnych usługą 
farmaceutyczną jest również:

1) sporządzanie leków do żywienia poza-
jelitowego;
2) sporządzanie leków do żywienia dojeli-
towego;
3) przygotowywanie leków w dawkach 
dziennych, w tym leków cytostatycznych;
Odnosząc się do wyżej zacytowanego prze-

pisu Główny Inspektor Sanitarny  Pani Zofia 
Ulz w dniu 21.07.2014 r. odpowiadając na za-
pytanie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej 
Pana Grzegorza Kucharewicza wskazała

 „(…) Niezaprzeczalnym wobec powyższe-
go jest fakt. że przygotowanie = sporządza-
nie leków cytostatycznych w dawkach indy-
widualnych jest usługą farmaceutyczną, a nie 
usługą np. pielęgniarską (Ustawa o zawodzie 
pielęgniarki i położnej). Miejscem, w którym 
świadczone są usługi farmaceutyczne przez 
osoby uprawnione jest wyłącznie apteka,  
a nie np. oddział szpitalny (art. 86 ust. 1 ww. 
ustawy) Apteka jest jednostką organizacyjną 
szpitala świadczącą usługi na rzecz oddziału 
a nie odwrotnie. Ponadto, z przepisów usta-

wy wynika, iż przy wyko-
nywaniu w aptece czyn-
ności fachowych (usług 
farmaceutycznych) mogą 
być zatrudnieni wyłącz-
nie farmaceuci i tech-
nicy farmaceutyczni  
w granicach uprawnień 
zawodowych (art. 90 
ww. ustawy). Jedynie 
farmaceuci, posiadają 
merytoryczne przygo-
towanie do sporządza-

nia leków w szczególności leków z wykazu A,  
parenteralnych czy zawierających substan-
cje odurzające (…) Poza znajomością technik 
przygotowywania leków (w tym cytostaty-
ków) pozyskaną w trakcie studiów farmaceu-
tycznych, posiadają też wiedzę merytoryczną 
obejmującą znajomość zarówno farmakologii, 

Przygotowanie = sporządzanie 
leków cytostatycznych w dawkach 
indywidualnych jest usługą farma-
ceutyczną, a nie usługą np. pielę-
gniarską (Ustawa o zawodzie pie-
lęgniarki i położnej). Miejscem, w 
którym świadczone są usługi far-
maceutyczne przez osoby upraw-
nione jest wyłącznie apteka, a nie 
np. oddział szpitalny (art. 86 ust. 1 
ww. ustawy) 
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toksykologii, farmakokinetyki czy właściwości 
fizykochemicznych cytostatyków.

 Znajomość zagadnień takich jak stężenie 
maksymalne, iloczyn rozpuszczalności, stabil-
ność po rozpuszczeniu, dobór rozpuszczalnika 
czy dobór opakowania (PVP. PCV. szkło) jest 
podstawą prawidłowej pracy z cytostatykami, 
a wiedzę i umiejętności w tym zakresie jak 
wskazano powyżej posiadają farmaceuci, a nie 
inny personel do tego przyuczony. Roztwory 
cytostatyków  ze względu na ich miejsce po-
dania u pacjenta (często w postaci wlewów). 
muszą spełniać wymogi stawiane lekom pa-
renteralnym. W związku z powyższym, przy-
gotowywanie ich musi być zgodne z zasadami  
i wymogami GMP. Przyjęta w 1991 r. Dyrek-
tywa 91/356/EEC ustala zasady i instrukcje 
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla pro-
duktów farmaceutycznych. Dobra Praktyka 
Wytwarzania, jako część systemu zapewnienia 
jakości, gwarantuje, że produkty są zawsze 
wytwarzane (sporządzane) i kontrolowane wg 
standardów jakości, odpowiednio do ich zamie-
rzonego użycia i według wymagań zgodnych 
z dokumentacją. Spełnienie wszystkich wy-
mogów GMP, które zagwarantują oczekiwaną 
jakość przygotowywanego leku cytostatyczne-
go możliwe jest dzięki posiadaniu w aptekach 
pracowni cytostatycznych. Tytko apteka daje 
gwarancje, że pacjent otrzyma lek bezpieczny 
i pełnowartościowy, który został przygotowany 
bez narażenia zdrowia człowieka i bezpieczeń-
stwa środowiska (...)”

W kwestii dopuszczalności przygotowywania 
leków cytostatycznych poza apteką szpitalną 
oraz  przygotowywania leków cytostatycznych 
w działach farmacji szpitalnej lub w wydzielo-
nym miejscu na oddziale szpitalnym, Główny 
Inspektor Farmaceutyczny zajął stanowisko, iż 

„(...)Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 3 usta-
wy - Prawo farmaceutyczne - przygotowywa-
nie leków w dawkach dziennych, w tym leków 
cytostatycznych jest usługą farmaceutyczną 
świadczoną w aptekach szpitalnych. Ponieważ 
ustawodawca wśród usług farmaceutycznych 
świadczonych w aptekach ogólnodostępnych 
wymienił przygotowywania leków cytostatycz-
nych należy uznać, że takie leki powinny być 
sporządzane w pracowniach leków cytosta-
tycznych wchodzących w skład aptek szpital-
nych. (…) Należy zauważyć, iż uprawnienia 
działu farmacji szpitalnej ograniczone są do 
czynności związanych z obrotem gotowymi le-
kami i wyrobami medycznymi, tj. wydawania 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
udzielania informacji o produktach leczniczych 
i wyrobach medycznych, organizowania zaopa-
trzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby 
medyczne, udziału w monitorowaniu działań 
niepożądanych leków, udziału w racjonaliza-

cji farmakoterapii oraz współuczestniczeniu  
w prowadzeniu gospodarki szpitala w tym za-
kresie. Biorąc pod uwagę powyższe, należy 
uznać, iż dział farmacji szpitalnej, w przeci-
wieństwie do apteki szpitalnej nie ma upraw-
nień do sporządzania leków cytostatycznych. 
Odnośnie zadań oddziału szpitalnego należy 
przypomnieć, iż oddział szpitalny jest podsta-
wową komórką organizacyjną Szpitala, któ-
ry wykonuje podstawowe zadania w zakresie 
leczniczo - zapobiegawczym. Zadaniem Od-
działu jest przeprowadzenie badań diagno-
stycznych i leczenia w zakresie właściwym dla 
danej specjalności oddziału, zapewnienie cało-
dobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, die-
tetycznego wyżywienia i odpowiednich warun-
ków pobytu (...)”

Następnie w zakresie wykonywania leków 
cytostatycznych przez inną osobę, niż farma-
ceuta i sporządzania cytostatyków przez tech-
nika farmaceutycznego bez nadzoru farmaceu-
ty  Główny Inspektor Farmaceutyczny podał 

„(...) Zgodnie z art. 90 ustawy - Prawo 
farmaceutyczne przy wykonywaniu w aptece 
czynności fachowych (a do takich należy przy-
gotowywanie leków cytostatycznych), mogą 
być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i techni-
cy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień 
zawodowych (…) należy uznać, iż samodzielne 
przygotowywanie produktów cytostatycznych 
przez technika farmaceutycznego jest niedo-
puszczalne (…) Reasumując, mając powyższe 
na uwadze należy wskazać, iż sporządzanie le-
ków cytostatycznych, jedynie w pracowniach 
do tego przystosowanych zgodnie z wymoga-
mi GMP funkcjonujących w strukturze aptek 
szpitalnych, w których farmaceuci zgodnie  
z uprawnieniami oraz posiadaną wiedza będą 
mogli sporządzać leki cytostatyczne, zapewni 
pacjentowi dostarczenie produktu leczniczego 
najwyższej jakości oraz zagwarantuje bezpie-
czeństwo zarówno osobom hospitalizowanym 
jak i personelowi”¹

Stanowisko zaprezentowane przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
należy uznać za prawidłowe, albowiem 
jest zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa, które regulują ściśle  
zasady i przesłanki postępowania z lekami 
cytostatycznymi oraz wskazują na osoby 
uprawnione do wykonywania czynności 
związanych z lekami cytostatycznymi. 

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceu-
tyczne (Dz. U. 2008.45.271 z późn., zm.)
¹http://nia.org.pl/news/2747/1/pismo-glownego-
inspektora-farmaceutycznego-dotyczace.html
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„Wspólny ciężar – Wspólna troska”
czyli kilka słów o tym, jak pielęgniarki/położne  

mogą wspierać się nawzajem

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Będąc nadal w temacie radzenia sobie stresem związanym z wykonywaniem zawo-
du pielęgniarki/położnej, chcę dziś przybliżyć Państwu perspektywę interpersonalną 
(relacji międzyludzkich) w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu. 

Tym razem poszukamy odpowiedzi na py-
tanie: „Co w tym obszarze pielęgniarki/po-
łożne mogą zrobić dla siebie nawzajem?”.

Codziennym doświadczeniem w pracy pie-
lęgniarek i położnych jest praca w zespole. To, 
w jaki sposób funkcjonuje ten zespół może 
stać się albo źródłem dodatkowego stresu, albo 
źródłem wsparcia i buforem dla emocjonal-
nych obciążeń związanych z codzienną pracą  
z pacjentami. Dobry zespół to taki, który doda-
je energii i zapału do pracy, umożliwia swobod-
ny przepływ ważnych i niezbędnych do pracy 
informacji. Przynależność do grupy (również 
tej zawodowej) jest jedną z istotnych potrzeb 
każdego człowieka – może dawać poczucie 
bezpieczeństwa i oparcia w trudnych chwi-
lach, przestrzeń do budowania współpracy  
i wzajemnego zaufania oraz pozwala dzielić się 
zadaniami i odpowiedzialnością. Dzięki pracy  
w zgranym w zespole można doświadczyć tego, 
że nawet naprawdę ciężki ciężar może stać 
się choć trochę lżejszy…

Być może jest tak, że możesz wyobrazić 
sobie… ogromny worek… worek wypełniony 
czymś ciężkim…  Piaskiem…, ziemią…, żwi-
rem…, kamykami… Czasami ciężaru w worku 
przybywa…, a czasami ubywa… Czasami worek 
jest po prostu ciężki…, a czasami oooogromnie 
ciężki… To ciekawe jak to jest, gdy wyobrażasz 
sobie, że masz go dźwigać sama… A jak to jest, 
gdy możesz wyobrazić sobie, że możesz dzielić 
ten ciężar z innymi osobami…? A wtedy… ciężar 
rozkłada się… mniej lub bardziej równomier-

nie… na kilka…, kilkanaście…, kilkadziesiąt…, 
kilkaset…, …, osób. To ciekawe, które z tych 
wyobrażeń bardziej przyciąga Twoją uwagę  
i dlaczego…? Którą możliwość wybierasz i dla-
czego…?

To, czy zespół jest źródłem wsparcia  
i chroni przed negatywnymi skutkami stresu  

w głównej mierze zależy od sposobu komuni-
kacji między członkami grupy. Jeśli komuni-
kacja w zespole jest przyjazna i oparta na 
wzajemnym zaufaniu oraz prowadzi do re-
alizacji wspólnego celu (między innymi wy-
starczająco dobrej opieki nad pacjentami) wte-
dy indywidualny, mały sukces może stanowić 
podstawę zadowolenia i satysfakcji dla całej 
grupy, a porażki, trudności podzielone przez 
wszystkich członków zespołu wydają się znacz-
nie mniej dotkliwe i  bolesne.

Ciekawe czy zastanawiałaś(łeś) się kiedy-
kolwiek, co to znaczy dla Ciebie, że przynale-
żysz do grupy zawodowej pielęgniarek/po-
łożnych? I jakie ma to dla Ciebie znaczenie? Po 
czym poznajesz, że jesteś elementem więk-
szej całości – grupy zawodowej…, zespołu 
pracowników…, zespołu leczącego…, wspólnej 
zmiany w pracy…? I ciekawe jakie płyną dla 
Ciebie z tego korzyści…, możliwości…, ułatwie-
nia… A jakie są związane z tym faktem trud-
ności…, ograniczenia…? Ciekawe czy możesz 
znaleźć w swojej grupie zawodowej…, pracow-
niczej…, dyżurowej… oparcie…, poparcie…, zro-
zumienie… I ciekawe po czym możesz poznać, 
że to masz…?

Korzystną i ułatwiającą życie zawodowe sy-
tuacją jest możliwość odnalezienia w grupie 
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pracowniczej wsparcia. Któż zrozumie lepiej 
samą pielęgniarkę/położną niż druga pielę-
gniarka/położna? Wspólnota doświadczeń, 
problemów i trudności oraz chęć poradzenia 

sobie z nimi stwarza niepowtarzalną możliwość 
wspierania siebie nawzajem. Wzajemne 

wsparcie w pracy minimalizuje poczucie osa-
motnienia w trudnych sytuacjach zawodowych, 
ułatwia dzielenie się doświadczeniami oraz po-
maga zwalczyć poczucie bezradności podczas 
stresujących sytuacjach. 

Być jest tak, że możesz wyobrazić sobie, 
że po trudnej…, stresującej sytuacji w pracy 
możesz przez kilka chwil o tym doświadczeniu  
z kimś porozmawiać… Z kimś, kto Cię po 
prostu wysłucha… bez oceniania…, wymądrza-
nia się…, dawania rad bądź pouczeń… Z kimś 
kto po prostu Cię wysłucha… Dając Ci bez-
pieczną przestrzeń na słowa…, przeżycia…, ge-
sty…, poruszenia…, wzruszenia…, dylematy…, 
wątpliwości…, trudności…, słabości…  Z kimś, 
kto z jednej strony ma podobne doświadcze-
nia, lecz również może pokazać Ci inną…, swoją 
perspektywę…. Po prostu pozwoli Ci wypuścić 
niebezpieczny nadmiar powietrza z Twojego 
balona… i poczuć ulgę… wyraźnie poczuć ulgę…
Piśmiennictwo u autorki

W dniu 27 lutego 2015r.  o godz. 12.00 w siedzibie Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się II Etap  
X Jubileuszowego Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 organizowany 
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

 Do konkursu przystąpiło 7 pielęgniarek:
1. Elżbieta Szynalik –  Jaworzno
2. Sylwia Jamrozik -   Jaworzno
3. Teresa  Górna -   Bielsko-Biała
4. Izabela Gacek-Drobina  - Bielsko-Biała
5. Katarzyna Mortiz -  Katowice
6. Anna Kiepura -  Częstochowa
7. Agnieszka Pietrzak -  Częstochowa

Komisja Konkursowa  w składzie 
Przewodnicząca mgr Krystyna Klimaszewska,  dr Mariola Bartusek,  
dr Wiesława Kołodziej, mgr Aneta Trzcińska, mgr Irena Sikora-Mysłek 
wyłoniła 2 kandydatki do III Etapu Ogólnopolskiego  Konkursu Pielę-
gniarka Roku 2014, które uzyskały największą ilość punktów:

SZYNALIK ELŻBIETA  
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

AMROZIK SYLWIA    
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach  
mgr Krystyna Klimaszewska złożyła zwycięż-
czyniom  gratulacje  a wszystkim uczestnikom 
podziękowała i wyraziła uznanie za podejmo-
wanie nowych wyzwań zawodowych i osobi-
stych .

mgr Irena Sikora-Mysłek
 Członek Komisji Konkursowej

Pielęgniarka Roku 2014
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Nauczanie i zarządzanie. 
Elementy zawodowego rozwoju

Hanna Paszko 

 Ekspert do spraw etyki przy NRPiP  

We współczesnym pielęgniarstwie, tak jak w całym współczesnym świecie, po-
jawiły się pytania: co należy robić, jak przekazywać wiedzę, aby zaciekawić mło-
dych ludzi tą dziedziną nauki i tą profesją . Tylko z zaciekawienia i zainteresowa-
nia rodzą się potrzeby i pasje, a w ślad za tym, dojrzewają do zawodu wartościowi 
przedstawiciele społeczeństwa.

Jest to bardzo duża odpowiedzialność. 
Stąd też etyka nauczania i etyka zarządzania 
połączyły się ściśle z etyką zawodową pielę-
gniarek. 

Etyka zarządzania - to system norm, 
opracowany dla menadżerów . To wskazania, 
którymi menadżerowie powinni się kierować. 
Na plan pierwszy wysuwane są prawa, obo-
wiązki, wartości, normy moralne oraz wza-
jemne relacje w przed-
siębiorstwach. Potrzeba 
wyjątkowej umiejętności 
dostrzegania i świado-
mości decydowania, aby 
wiele elementów składo-
wych połączyć w całość, 
bez pomijania celów i 
godności człowieka. 

Obszarem, w którym mogą pojawiać się 
problemy z etyką zarządzania, są np. proce-
dury kontraktowania świadczeń zdrowotnych 
przez pielęgniarki. Zaliczyć do nich należy: 
nieuczciwą konkurencję, obniżanie prestiżu  
i zaufania do konkurencyjnych zakładów 
oraz zaniżanie wyceny usług. Głoszone ( nie-
raz! ) hasło: „u nas taniej, szybciej i lepiej” – 
w biznesie prowadzonym przez pielęgniarki, 
nie może mieć miejsca! W każdych okolicz-
nościach byłoby zachowaniem nieetycznym 
– nagannym. Może szkodzić odbiorcom usług 
pielęgniarskich i samym pielęgniarkom. Wia-
domym jest, że nieetyczne zachowania me-
nadżerów mogą niszczyć morale w zespole, 
obniżać wydajność w pracy, stawać się bez-
pośrednią przyczyną konfliktów i napięć. 

W całym, bardzo szerokim obszarze 

współczesnego nauczania i zarządzania, re-
alizowanego przez pielęgniarki w warunkach 
konkurencyjności, przy znacznych niedo-
borach kadrowych, niezbędnym jest podej-
mowanie celowych działań, w których etyka 
każdorazowo będzie wysuwana na miejsce 
pierwsze. 

Aktualnie opracowywane programy etycz-
ne firm, jednoznacznie wskazują na mi-

nima etyczne, które 
mają być przedmiotem 
szlachetnej rywalizacji. 
Minima etyczne mają 
przeciwdziałać stratom 
firmy i dbać o podwyż-
szanie wypracowane-
go wcześniej zaufania 
na rynku konkuren-

cyjnym. Z dumą zauważyć należy, że 
współczesne pielęgniarki prezentują pro-
fesjonalizm na poziomie europejskim  
i światowym. Postępując etycznie w bizne-
sie zyskują dobrą reputację. Wzorowi, godni 
naśladowania nauczający i zarządzający po-
trafią wywoływać pozytywne zaangażowanie  
u innych osób, w dążeniu do osiągania wyty-
czonych celów. Nie stosują postępu jako me-
tody działania, nie zaspakajają swoich nar-
cystycznych potrzeb władzy i prestiżu, nie 
nękają podwładnych i nie stosują mobbingu. 
Zasługują na miano godnych naśladowania. 

Pamiętać należy także o tym, że poziom 
satysfakcji, odbiorców usług pielęgniarskich, 
ma ogromne znaczenie. Wpływa bezpośred-
nio na wzrost pozytywnych, przyciągających 
opinii. Może podnosić prestiż zawodu i za-
kładu, który jest dobrze zarządzany. A pozy-

Od wielu lat, dla poprawy jako-
ści systemu zarządzania w ochro-
nie zdrowia, wzrasta znaczenie 
uzyskiwanych certyfikatów zgod-
ności z międzynarodowymi Nor-
mami ISO.
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tywny, etyczny zarządzający stanie się war-
tością, która będzie pomnażana przynosząc 
profity, w różnym wymiarze.

Normy ISO wyraźnie wskazują na kształ-
towanie sposobu zarządzania placówkami 
ochrony zdrowia opartym na modelu TQM – 
Total Quality Menagement (Kompleksowego 
Zarządzania Jakością).

Główne wymagania norm ISO, kon-
centrują się na: 

• zaangażowaniu kierownictwa zakładu 
w opracowanie polityki jakości ukie-
runkowanej na potrzeby i oczekiwania 
klienta ; 

• ciągłym zaangażowaniu pracowników 
w realizację celów strategicznych, po-
przez właściwe zarządzanie zasobami 
ludzkimi; 

• wprowadzeniu 
s y s t e m o w e -
go podejścia 
do zarządza-
nia zakładem i 
ukierunkowania 
działań na pro-
cesy; 

• ciągłym dosko-
naleniu jakości samych świadczeń i ich 
organizacji. 

Przykład dobrej pracy, wzorowego na-
uczania, poprawnego zarządzania i zachowa-
nia na rynku biznesowym, z respektowaniem 
norm etyki zarządzania, wpływa znacząco 
na odbiorców usług. Dlatego pielęgniarki na 
bieżąco analizują projekty swoich planów  
i starają się przewidywać skutki działań, bio-
rąc pod uwagę zarówno proces jak i wynik. 
Dbają, aby zbudowany przez siebie autorytet 
„dobrego szefa” stanowił bazę indywidualnej 
poprawności, był mocno ugruntowany i nie 
do podważenia. 

Jak budować autorytet dobrego szefa? 

Jak dbać o rozwój firmy, o zyski, wymier-
ne korzyści materialne i niematerialne, pre-
stiż, godność człowieka, godność własną i 
godność zawodu ? 

Odpowiedź na tak postawione pytania wy-
maga namysłu, bowiem żyjemy w nieustan-

nie zmieniającym się świecie, w którym nie 
brakuje konfliktów, zagrożeń wojennych  
i epidemiologicznych oraz katastrof o róż-
nym podłożu. Wymaga analizy własnej po-
stawy zawodowej i pozazawodowej, bowiem 
„szefa” nieustannie obserwuje niezliczona 
ilość oczu ludzkich! A społeczeństwo, wciąż 
wymaga od osób wykonujących „zawód 
zaufania publicznego”, aby byli swoistymi 
wzorcami dobrej pracy oraz propagatorami 
zdrowego stylu życia i pozytywnego zacho-
wania na rynku biznesowym. Dobry szef – 
to sprawiedliwość i szlachetność połączona 
z umiejętnością rozwiązywania konfliktów 
interpersonalnych i dylematów etycznych,  
w każdej sytuacji. 

Etyczni menadżerowie posiadają sil-
ną osobowość psychiczną, potrafią odróż-
nić informacje prawdziwe i potrzebne od 
zbędnych i mało przydatnych. Wzmacnia-

ją pracowników za-
wsze, gdy pojawia się  
w ich otoczeniu ktoś, 
dla kogo etykieto-
wanie i umniejszanie 
cudzych zasług, jest 
jedynym sposobem 
na zyskanie zaufania 
i wypromowanie wła-

snej osoby. Znani powszechnie, niebezpiecz-
ni chociaż uprzejmi, dewaluatorzy potrafią 
wmówić pielęgniarce, że „jest do niczego, 
że jej styl zarządzania” - szybko doprowadzi 
firmę do upadku. Potrafią też powiedzieć, że 
nie tylko oni tak myślą, ale, że tak myślą 
WSZYSCY. Osoby takie szkodzą zawodowi 
oraz firmie. Świadome i odpowiedzialne pie-
lęgniarki wiedzą, że najlepszą metodą prze-
ciwdziałania manipulacjom, jest zdobycie 
wiedzy w tym temacie. Jest to krok ważny 
potrzebny, ze względu na swoje zawodowe  
i osobiste bezpieczeństwo. Wtedy pielęgniar-
skie, zawodowe nauczanie i zarządzanie bę-
dzie pozytywne, satysfakcjonujące i godne 
naśladowania. 

 Piśmiennictwo u autorki

***

Etyczni menadżerowie posiadają 
silną osobowość psychiczną, potra-
fią odróżnić informacje prawdziwe i 
potrzebne od zbędnych i mało przy-
datnych.
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Zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem  
(ang. agerelated macular degeneration AMD)

Lic. Barbara Piwowarczyk 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego N ZOZ Euromedic Katowice 

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest schorzeniem stanowiącym coraz 
większy problem społeczny ze względu na swą powszechność. 

Choroba ujawnia się najczęściej około 50 – 
60 roku życia.  AMD jest chorobą uszkadzającą 
widzenie centralne, które jest potrzebne do wy-
konywania precyzyjnych czynności, takich jak:

• Czytanie,
• Prace dnia codziennego,
• Prowadzenie samochodu,
• Sprawdzanie godziny na zegarku,
• Rozpoznawanie twarzy.
Czasami AMD postępuje tak wolno, że tylko 

w niewielkim stopniu dochodzi do uszkodzenia 
wzroku. W innym przypadku postępuje 
szybko, prowadząc do gwałtownej utraty 
widzenia.

Choroba przebiega bez dolegliwości 
bólowych, ale doprowadza do utraty wi-
dzenia. AMD częściej rozwija się u kobiet 
niż u mężczyzn, a także u ludzi rasy białej 
czy o niebieskim  kolorze tęczówki, bądź 
dalekowzroczności. Problem zwiększonej 
zachorowalności na AMD dotyczy wyso-
ko rozwiniętych, starzejących się spo-
łeczeństw. Choroba ta dotyczy ok. 15% 
dorosłej populacji i stale rośnie.

Rozwojowi choroby sprzyja nie tylko 
podeszły wiek, ale także stres, uwarun-
kowania genetyczne i choroby naczyń 
(miażdżyca i nadciśnienie) oraz czynniki 
przyśpieszające starzenie organizmu, ta-
kie jak:

• Palenie tytoniu,
• Promieniowanie UV,
• Nieprawidłowa dieta,
• Zanieczyszczenie środowiska.
AMD prowadzi do uszkodzenia plam-

ki, która znajduje się w centralnej części siat-
kówki. Siatkówka jest to wrażliwa na światło 
tkanka wyściełająca tylną ścianę oka. Odbiera 

ona obrazy widzianych przedmiotów i w for-
mie impulsów wysyła je do mózgu. Plamka 
odpowiada za wysoką rozdzielczość widzenia 
i uszkodzenie tej części siatkówki sprawia, że 
widziany obraz jest niewyraźny i zniekształ-
cony a czasem w środku widzenia pojawia się 
czarna plamka. 

Komórki czuciowe plamki są odżywiane po-
przez specjalną warstwę komórek za pomocą 
tlenu oraz substancji odżywczych. W przecią-
gu życia w tej warstwie komórek odkładają się 

w tak zwanych gruczołach produkty przemia-
ny materii. To może prowadzić do degeneracji 
plamki.

Normalne widzenie Wczesne AMD Zaawansowane AMD
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Wyróżniane są dwie formy starczego zwy-
rodnienia plamki:

1. Postać sucha AMD
2. Postać wysiękowa, czyli neowaskularna 

AMD
Postać sucha AMD, która stanowi 90% 

wszystkich przypadków AMD, światłoczułe ko-
mórki obumierają, co prowadzi do uszkodzenia 
widzenia centralnego. 

Najczęstszym objawem suchego AMD jest 
przymglenie widzenia w nieznacznym stopniu. 
Sucha postać AMD rozwija się powoli, ale może 
przejść w bardziej agresywną postać AMD, 
która jest określana, jako wysiękowa. 

Wysiękowa postać AMD stanowi około 15% 
wszystkich przypadków choroby i jest naj-
częstszą przyczyną utraty widzenia wśród osób 
z AMD. Powstaje ona w wyniku rozwoju nie-
prawidłowych naczyń pod siatkówką w okoli-
cy plamki. Ta postać AMD może prowadzić do 
wystąpienia krwawienia, tworzenia się blizny 
i trwałego zniszczenia siatkówki. Wysiękowe 
AMD jest postacią rzadszą, lecz groźniejszą – 
90% przypadków powoduje utratę wzroku. 

W przeciwieństwie do postaci suchej, w któ-
rej ma miejsce stopniowa utrata wzroku, w po-
staci wysiękowej utrata widzenia może nastą-
pić w ciągu kilku tygodni.

Objawy
Osoba chora ma problemy z tzw. widzeniem 

centralnym. Zniekształcenie widzenia wiąże się 
z rozmyciem i tzw. pofalowaniem linii lub kra-
wędzi obserwowanych przedmiotów. Pierwsze 
niepokojące objawy to problemy z wykonywa-
niem szczegółowych prac dnia codziennego. 
Ponadto twarze obserwowanych osób wydają 
się rozmyte coraz trudniejsze staje się rozróż-
nianie kolorów.

W zaawansowanym AMD zaburzeniom 
ostrości centralnego widzenia towarzyszą pu-
ste miejsca lub czarne plamy pokrywające re-
jestrowany obraz.

Najprostszą metodą wykrywania opisanych 
zmian jest test AMSLERA. Stosowanie testu 
AMSLERA jest łatwym i skutecznym sposobem 
diagnozowania zaburzeń widzenia. 

Lekarze zalecają pacjentom stosowanie te-
stu AMSLERA w domu, co pozwala osobą po  
40 roku życia regularnie kontrolować swój wzrok 
i szybko zgłosić się do okulisty w przypadku za-
uważenia jakichkolwiek niepokojących zmian. 

Dzięki współpracy z okulistą można zapo-
biec utracie widzenia. Niektóre osoby lekcewa-
żą pierwsze objawy uważając je za naturalny 
proces starzenia się. Regularne badania oku-
listyczne mogą wykryć wczesne stadium cho-
roby i wybrać odpowiednią metodę leczenia. 
Wczesne rozpoznanie szybkie leczenie mogą 
zachować widzenie a nawet je poprawić. 

W zależności od rodzaju AMD stosuje się 
odpowiednie metody terapeutyczne, a należą 
do nich:

• Fotokoagulacja laserowa
• Środki farmakologiczne
• Terapia fotodynamiczna
• Leczenie chirurgiczne
Gdy wysiękowa postać zwyrodnienia plamki 

związanego z wiekiem została zdiagnozowana, 
nie należy mieć obaw gdyż tę chorobę można 
już leczyć, dzięki nowym lekom.

Jedną z nowoczesnych metod leczenia wy-
siękowego AMD jest podawanie do ciała szkli-
stego leku, hamującego powstawanie patolo-
gicznych naczyń w gałce ocznej tj. LUCENTIS.

Innym nowym lekiem stosowanym w leczeniu 
wysiękowego AMD jest EYLEA – powoduje ogra-
niczenie obszaru CNV oraz zmniejszenie grubo-
ści siatkówki i wysięku podsiadkówkowego.

Leczenie  skutkuje zahamowaniem postępu 
choroby, a nawet poprawę ostrości wzroku.

Do działań profilaktycznych zalicza się sto-
sowanie leków poprawiających miejscowy 
przepływ krwi i uszczelniających naczynia oraz 
poprawiających metabolizm tkankowy a także 
preparatów zawierających mikroelementy jak 
selenu, miedzi i cynku. Do tego rodzaju działań 
należy również ochrona przed światłem z zakre-
su ultrafioletu – szkła okularowe z filtrem UV.

Piśmiennictwo u autorki
Zdjęcia:
Broszura informacyjna Novartis - normalne widzenie, 
Wczesne i zaawansowane AMD
- Broszura informacyjna Stowarzyszenia AMD - siatkówka
- Ulotka informacyjna Alcon - test, test001, test002

Instrukcja wykonania testu:
1. Jeżeli używasz 
okulary do czytania, 
załóż je przed wyko-
naniem testu;
2. Umieść siatkę w 
odległości ok. 30 cm 
od oka;
3. Spójrz na cen-
tralny, czarny punkt 
na siatce jednym 
okiem, zasłaniając 
drugie oko;
4. Koncentruj wzrok 
na centralnym 
punkcie siatki
5. Oceń, czy 
wszystkie linie, któ-
re widzisz, pozosta-
ją liniami prostymi, 
czy wszystkie kwa-
draty mają taki sam 
rozmiar;
6. Powtórz test dla 
drugiego oka.

Tak możesz widzieć mając 
postać wysiękową AMD
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Udział pielęgniarki  
w diagnostyce i terapii  

chorób wątroby – Paracenteza

Wodobrzusze samo w sobie nie jest chorobą. Jest to objaw wielu patologii nie tylko 
w obrębie jamy brzusznej, ale również patologii innych, odległych organów i narządów 
bądź ogólnoustrojowych zaburzeń homeostazy.

Paracenteza – to zabieg polegający na 
nakłuciu jamy otrzewnej u pacjenta z wo-
dobrzuszem.

Wodobrzusze [ascites] – to proces pa-
tologicznego gromadzenia się płynu pu-
chlinowego w jamie brzusznej.

Wodobrzusze wywołać mogą stany nowo-
tworowe lub nienowotworowe. 

Stany nowotworowe przebiegające  
z wodobrzuszem

• Rak jajnika (u ponad 50% chorych prze-
biega z wodobrzuszem)

• Rak błony śluzowej trzonu macicy
• Rak jelita grubego 
• Rak wątroby, trzustki, żołądka
• Rzadziej nowotwór prostaty i czerniaka 

złośliwego
Procesy nienowotworowe przebiegają-

ce z wodobrzuszem
• Marskość wątroby
• Zakrzepica żyły wrotnej
• Niewydolność krążenia pochodzenia ser-

cowego
• Niewydolność nerek
• Zespół nerczycowy
• Przewlekłe zapalenie kłębków nerkowych
• Gruźlica
• Zapalenie otrzewnej 
• Białaczka 
Objawy wodobrzusza
Zwiększony (czasem bardzo widoczny) ob-

wód brzucha
Bóle rozlane, słabo umiejscowione
Nudności, wymioty, jadłowstręt
Większy wysiłek oddechowy
Duszność, zmęczenie
Objaw chełbotania 
Poszerzenie żył na brzuchu
Zwiększenie masy ciała 
Do 1950 roku paracenteza była metodą le-

czenia z wyboru, później straciła nieco swoje 
znaczenie ze względu na coraz większe zasto-
sowanie leków moczopędnych, które dziś sta-
nowią pierwszy etap leczenia wodobrzusza. 
Jednak nie wszyscy chorzy w zadowalający 
sposób reagują na terapię środkami odwadnia-
jącymi. Około 5-10% pacjentów z marskością 
wątroby jest opornych na leczenie farmakolo-
giczne i wymaga wykonania paracentezy. 

Zabieg ten wykonujemy w celach diagno-
stycznych lub terapeutycznych. 

Paracenteza diagnostyczna
 Polega na nakłuciu jamy otrzewnej w celu 

pobrania płynu puchlinowego (w ilości 50-100 
ml) do badań, które mogą:

• Potwierdzić lub wykluczyć procesy nowo-
tworowe (badanie cytologiczne)

• Potwierdzić lub wykluczyć stan zapalny 
(badanie bakteriologiczne)

• Określić zawartość i skład płynu puchli-
nowego (wskaźnik SAAB)

Wskazania do paracentezy diagnostycznej:
• Nowo stwierdzone wodobrzusze 
• Podejrzenie samoistnego, bakteryjnego 

zapalenia otrzewnej
• Wodobrzusze u każdego chorego hospita-

lizowanego z powodu marskości wątroby
Paracenteza terapeutyczna
To zabieg polegający na nakłuciu jamy 

otrzewnej i odpuszczeniu określonej wcześniej 
ilości płynu puchlinowego. Ilość odpuszczone-
go płynu ustala lekarz biorąc pod uwagę:

• Stan ogólny chorego 
• Aktualne wyniki badań 
• Która to paracenteza z kolei
• Ilość płynu mogąca korzystnie wpłynąć 

na samopoczucie chorego
Wskazania do paracentezy terapeutycznej:
• Wstępne leczenie wodobrzusza trzecie-

go stopnia
• Wodobrzusze oporne na leczenie środ-

kami moczopędnymi
• Martwicze zapalenie jelit (necrotizing 

enterocolitis - NEC) u noworodków
• Poprawienie jakości i komfortu życia  

u chorych w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej 

Przy przeprowadzaniu zabiegu paracen-
tezy po raz pierwszy zwykle odpuszcza się 
około 2 litrów płynu puchlinowego. Przy ko-
lejnych upustach przekraczających 5 litrów 
płynu, wskazane jest podanie Albumin w ilości  
6-8 g/l upuszczonego płynu. Można podać rów-
nież inne krystaloidy zapobiegające powikła-
niom (np. gwałtownemu spadkowi RR). Czas 
przerwy między zabiegami nie zależy od ilości 
upuszczonego płynu, lecz od stanu pacjenta, 
który wymaga kolejnego upustu. 

mgr Mariola Śleziona
Szpital Wojewódzki w Tychach Spółka 
MEGREZ

mgr Lucyna Graf
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej

w Tychach
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Przeciwwskazania do paracentezy
• Zespół rozsianego wykrzepiania we-

wnątrznaczyniowego, który nie poddaje 
się leczeniu

• Skaza krwotoczna, która nie ustępuje 
pomimo właściwego leczenia

• Choroby jamy brzusznej wymagające le-
czenia operacyjnego w trybie pilnym 

• Brak współpracy z pacjentem 

Przygotowanie chorego do zabiegu pa-
racentezy
• Pacjent przed zabiegiem musi mieć wy-

konane badania laboratoryjne krwi (ze 
szczególnym uwzględnieniem czynników 
krzepliwości i oznaczeniem grupy krwi)

• Chory przechodzi szczegółowe badanie 
lekarskie mające ocenić stan ogólny cho-
rego i jego zdolność do współpracy

• Pacjent powinien uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące zabiegu (jego celu, 
przebiegu i zagrożeń z nim związanych)

• Pacjent musi wyrazić i podpisać świado-
mą zgodę na zabieg i zapoznać się z tym, 
jak będzie wyglądała jego współpraca  
z zespołem terapeutycznym

• Przed zabiegiem chory powinien wziąć 
kąpiel pod prysznicem lub zostać dokład-
nie umyty

• Należy oznaczyć wartość ciśnienia tętni-
czego, tętna i temperatury

• Przed zabiegiem pacjentowi zakłada się 
dojście żylne (venflon)

• Można podać Relanium (5mg p.o) w celu 
uspokojenia chorego (jeżeli nie ma prze-
ciwwskazań)

Przebieg zabiegu
Nakłucie jamy otrzewnej przeprowadza się  

z zachowaniem zasad aseptyki. Przed za-
biegiem wykonuje się u pacjenta USG jamy 
brzusznej. Chorego układa się w pozycji pół-
siedzącej. Lekarz oznacza miejsce nakłucia 
(punkt leżący w 1/3 odległości między kolcem 
biodrowym przednim górnym, a pępkiem po 
stronie lewej. Wykonuje się również nakłucie 
w linii pośrodkowej ciała, około 2-3 cm poniżej 
pępka). 

Nakłucie wykonuje się igłą o średnicy  
0,7-0,9 mm z plastikową kaniulą o długości 
≥ 40 mm. W skład jałowego zestawu wcho-
dzi również worek z podziałką (o objętości 2l, 
5l, 8l, 12l) oraz szczelny kranik trójdzielny ze 

wskaźnikiem określającym kierunek przepływu 
płynów aspirowanych. 

Lekarz dezynfekuje miejsce działania, na-
kłada „jałowe obłożenie” na miejsce wkłucia,  
i dokonuje nakłucia umocowując kaniulę okle-
iną do skóry brzucha chorego. Reguluje prze-
pływ płynu. Pielęgniarka mocuje worek na 
płyn puchlinowy, kontroluje miejsce wkłucia,  
a następnie monitoruje co 15 minut RR, tętno 
i szybkość przepływu płynu. Badane wartości 
odnotowuje w karcie obserwacyjnej chorego. 
Zabezpiecza i opisuje pobrane próbki płynu 
puchlinowego. Monitorowaniu poddawany jest 
też ogólny obraz chorego i płynu puchlinowe-
go (czy nie zawiera krwi) oraz stan świadomo-
ści pacjenta. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości 

płynu usuwa się kaniulę z powłok brzusznych 
chorego (przy zachowaniu zasad aseptyki). 
Miejsce nakłucia zabezpiecza się jałowym opa-
trunkiem. Można zastosować dodatkowy ucisk 
(worek z lodem) miejsca nakłucia. W razie po-
trzeby przetoczyć należy Albuminy lub inne 
płyny według zleceń lekarza. Przez kolejne 
2-4 godzin chory jest przez pielęgniarkę ob-
serwowany. Okresowo monitoruje się RR, tęt-
no, ogólny obraz chorego i wygląd opatrunku. 
Istotne jest, by pielęgniarka potrafiła ukierun-
kować swoja obserwację na możliwość wystą-
pienia powikłań po paracentezie, do których 
należą:

• Krwiak powłok brzusznych 
• Zakażenie płynu puchlinowego
• Nakłucie jelita
• Nakłucie pęcherza moczowego
• Krwawienie do jamy otrzewnej 
• Gwałtowny spadek RR 
• Wstrząs hipowolemiczny
• Ciągły wypływ płynu z miejsca nakłucia
Zatem bardzo istotna jest rola pielęgniarki 

nie tylko we właściwym przygotowaniu chore-
go do zabiegu, czynnym asystowaniu przy jego 
wykonaniu, ale również zapewnieniu choremu 
komfortu, spokoju w czasie zabiegu oraz bez-
pieczeństwa w czasie jego trwania i obserwacji 
po zakończeniu paracentezy. 
Piśmiennictwo u autorek.

Zestaw do paracentezy

Paracenteza
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Pielęgniarstwo Rodzinne – znaczenie  
umiejętności komunikacji interpersonalnej

mgr piel. Lidia Kulawik 
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

SP ZLA „Moja Przychodnia” w  Katowicach

Wśród wielu wymogów stawianych współczesnej pielęgniarce coraz częściej wy-
mienia się umiejętność komunikowania z innymi, a zwłaszcza zdolność terapeutycz-
nego kontaktu z podmiotem opieki. Pielęgniarka rodzinna jest osobą z którą człowiek 
zdrowy, chory, zagrożony chorobą, niepełnosprawny wchodzi w określoną interakcję. 

Sytuacja ta wymaga od pielęgniarki nie tyl-
ko merytorycznego przygotowania w zakresie 
szeroko rozumianego pielęgnowania, ale rów-
nież w zakresie nawiązywania bliskiego, tera-
peutycznego kontaktu z każdym człowiekiem 
potrzebującym jej pomocy. 

W kontakcie z chorym to właśnie pielę-
gniarka coraz częściej jest tą osobą do której 
kierowane są pytania, wątpliwości, oczekując 
nie tylko profesjonalnej i konkretnej informa-
cji, ale także porady czy doradztwa w zakresie 
zdrowia lub choroby. 

Świadczenie usług zdrowotnych w środo-
wisku zamieszkania pacjenta i jego rodziny 
wymaga od pielę-
gniarki umiejętności 
komunikowania się. 
Znajomość zasad 
prawidłowej komu-
nikacji interperso-
nalnej gwarantuje 
udane relacje, stwo-
rzenie prawidłowych 
stosunków między-
ludzkich przekładających się na poprawienie 
komfortu życia osób objętych opieką oraz mo-
tywowaniu ich do działań. 

Dopasowanie sposobów komunikacji, okre-
ślenie potrzeb i problemów, wczucie się w sy-
tuację pacjenta, nastawienie do rodziny, oso-
by i sytuacji stanowi podstawę do rozpoznania 
czynników sprzyjających lub utrudniających 
wzajemne relacje. 

Zapewnienie świadczeń pielęgniarskich  
w środowisku zamieszkania pacjenta, przygo-
towanie chorego i jego rodziny do samoopieki  
i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejęt-
ności w zakresie radzenia sobie z niepełno-
sprawnością jest głównym celem jej pracy. 

Do zadań pielęgniarki rodzinnej nale-
żą świadczenia w zakresie promocji zdrowia  

i profilaktyki, diagnostyczne, lecznicze i reha-
bilitacyjne oraz wsparcie organizacyjne w za-
kresie korzystania ze świadczeń systemu opie-
ki socjalnej i zdrowotnej. Pielęgniarka rodzinna 
zobligowana jest do współpracy z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką 
środowiska nauczania i wychowywania, pie-
lęgniarką długoterminowej opieki domowej, 
przedstawicielami instytucji i organizacji dzia-
łających na rzecz zdrowia pacjentów oraz z in-
nymi świadczeniodawcami zgodnie z istnieją-
cymi potrzebami pacjentów.

To nieustanny proces komunikowania się  
z osobą zdrową i chorą oraz z rodziną i aby 
profesjonalnie realizowała powierzone zada-

nia, bardzo ważne 
jest rozwijanie znajo-
mości technik komu-
nikacyjnych, bo roz-
mowa z osobą chorą 
to zazwyczaj bardzo 
trudne zdanie. 

Umiejętność ko-
munikowania się per-

sonelu medycznego wpływa bezpośrednio na 
jakość współpracy z chorym i jego rodziną. 

Od umiejętności komunikacyjnych pielę-
gniarki rodzinnej będzie zależne czy nawiąże 
ona kontakt z pacjentem i jego rodziną, czy 
wzbudzi zaufanie do siebie, jakie uzyska infor-
macje, jak pacjent i rodzina będzie rozumiał 
problem zdrowotny i czy będzie współpracował 
z zespołem medycznym. 

Kontakt z osobą przewlekle chorą wymaga 
od pielęgniarki cierpliwości i spokoju, a każ-
dy błąd w wypowiedzi, geście i postawie pie-
lęgniarki wpływa na jakość i przebieg relacji 
terapeutycznej. 

Komunikaty werbalne i niewerbalne adreso-
wane do pacjenta i rodziny muszą być spój-
ne, eliminujące dwuznaczność i gwarantujące 

Od umiejętności komunikacyjnych pielę-
gniarki rodzinnej będzie zależne czy nawią-
że ona kontakt z pacjentem i jego rodziną, 
czy wzbudzi zaufanie do siebie, jakie uzy-
ska informacje, jak pacjent i rodzina będzie 
rozumiał problem zdrowotny i czy będzie 
współpracował z zespołem medycznym
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szczerość. Umiejętność zbierania wywiadu pie-
lęgniarskiego jest podstawowym narzędziem 
do zrozumienia chorego i postawienia diagno-
zy pielęgniarskiej. Podczas zbierania wywiadu 
należy pamiętać o zbudowaniu prawidłowej 
relacji z podopiecznym. Bardzo ważnym wy-
miarem jest wsparcie, jakiego pielęgniarka 
udziela osobie chorej. Źródłem wsparcia jest 
empatia, która umożliwi znalezienie wspólnej 
dla pacjenta, rodziny i pielęgniarki płaszczyzny 
porozumiewania się. W sytuacjach gdy pacjent 
jest uprzedzony i nieufny, skory do wejścia  
w konflikt nastawienie empatyczne pozwala na 
lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

Umiejętność prawidłowego komunikowania 
się ma ogromny wpływ na zainteresowanie 
podmiotu opieki możliwościami uczestniczenia 
w leczeniu, w samopielęgnacji i samoopiece, 
pokonywaniu bezradności i w pobudzaniu do 
aktywnego uczestnictwa w przejmowaniu od-
powiedzialności za własne zdrowie. 

Tego rodzaju komunikacja interpersonalna 
została określona jako komunikacja tera-
peutyczna. 

Podczas komunikowania się, oprócz infor-

macji uzyskanych metodą wywiadu od pa-
cjenta, pielęgniarka może zaobserwować dużo 
istotnych dla pielęgnowania komunikatów po-
zawerbalnych. W relacji z pacjentem pielę-
gniarki może przyjąć rolę zarówno nadawcy, 
jak i odbiorcy komunikatów werbalnych i po-
zawerbalnych. Wszystkie przejawy pozasłow-
nego wspomagania werbalnej komunikacji 
wpłyną na wiarygodność jej jako nadawcy oraz 
zapewnią utrzymanie i kontynuowanie tera-
peutycznego kontaktu z pacjentem w procesie 
pielęgnowania. W sytuacjach, kiedy pacjent lub 
jego rodzina wyraża chęć nawiązania, czy też 
podtrzymania rozmowy, pielęgniarka przyjmu-
je rolę słuchacza, który w prawidłowy sposób 

odbiera intencje nadawcy, analizuje uzyskane 
informacje i udziela komunikatów zwrotnych. 

Aby realizować zadania zawodowe jaki-
mi jest kształtowanie relacji terapeutycz-
nych oraz sprostać oczekiwaniom chorych 
i ich rodzin pielęgniarka rodzinna powin-
na charakteryzować się humanistyczną 
postawą, zainteresowaniem człowiekiem, 
troską o jego dobro, poszanowaniem 
godności i praw człowieka oraz empatią 
ukierunkowaną na gotowość świadcze-
nia pomocy i opieki. Wykonując świadczenia 
zdrowotne w domu pacjenta pielęgniarka musi 
ocenić możliwości konstruktywnej komunikacji 
z osobą chorą i zdrową objętą przez nią opie-
ką oraz rozpoznać czynniki które będą sprzyjać 
prawidłowym relacjom.

Współczesna pielęgniarka napotyka na swo-
jej drodze zawodowej wiele komunikacyjnych 
wyzwań, zaczynając od przekazania informa-
cji na temat choroby pacjenta, pozyskiwania 
zaufania przygotowania go do życia z chorobą 
przewlekłą lub nabytą niepełnosprawnością, po 
radzenie sobie ze stresem w obliczu choroby. 

Taka sytuacja wymaga od pielęgniarki nie 
tylko merytorycznego przygotowania w zakre-
sie szeroko rozumianego pielęgnowania, ale 
także w zakresie nawiązywania bliskiego, te-
rapeutycznego kontaktu z podmiotem opieki. 

Programy nauczania wszystkich form 
kształcenia pielęgniarek zawierają elementy 
psychologii, które w założeniu mają przygo-
tować pielęgniarki, do kształtowania prawi-
dłowych relacji międzyludzkich, efektywnego 
komunikowania się z jednostką, grupą, zespo-
łem terapeutycznym, korygowania własnych 
postaw i zachowań, przezwyciężania trudnych 
sytuacji. Założenia programowe zakładają, że  
w wyniku realizacji treści nauczania pielę-
gniarka potrafi rozpoznawać, analizować, 
kontrolować oraz korygować własne emocje  
i zachowania, określać własne trudności  
w komunikowaniu, interpretować zachowania 
pacjenta, podejmować próby zachowań aser-
tywnych, rozpoznawać źródła stresu, stosować 
techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
skutecznie komunikować się z jednostką, gru-
pą i zespołem terapeutycznym. 

W kolejnym artykule przedstawię sposoby 
komunikowania się pielęgniarki rodzinnej z pa-
cjentem słabo słyszącym i niesłyszącym. 

Fragment pracy dyplomowej na studiach 
podyplomowych “Nowa Jakość Zarządzania  
w Ochronie Zdrowia” 
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Zdrowie psychiczne

Asertywność – sztuka bycia z sobą i innymi

mgr Gabriela Ptaszek                                                                             

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu   

Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno 
zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy. (Epikur)

Zdrowie jest najwyższa wartością. Przy wielu okazjach życzymy naszym najbliższym 
„dużo zdrowia”. W gronie bliższych i dalszych znajomych rozmawiamy o chorobach, 
opiniujemy placówki medyczne, lekarzy i pielęgniarki. Najczęściej jednak mówiąc  
o zdrowiu koncentrujemy się na zdrowiu somatycznym. Ból, gorączka to objawy łatwo 
dostrzegalne i odczytywalne. Inaczej jest ze zdrowiem psychicznym, boimy się rozma-
wiać o zdrowiu psychicznym w obawie przed uprzedzeniami i stereotypami funkcjo-
nującymi w naszym społeczeństwie. Dla zachowania zdrowia psychicznego ważna jest 
równowaga psychiczna i szeregu cech dzięki którym można ją osiągnąć. Jedną z nich 
jest asertywność czyli sztuka bycia w zgodzie z samym sobą i innymi.

Asertywność nie jest wy-
nalazkiem ostatnich czasów. 
Wszystko zaczęło się w Sta-
nach Zjednoczonych, gdy 
grupa kilku psychologów po-
stanowiła znaleźć receptę na 
sukces. Badano osoby, które 
odniosły sukces ekonomicz-
ny, polityczny, społeczny. 
Okazało się, że wszystkie 
badane osoby mają te same 
cechy są otwarte na świat, 
potrafią komunikować się  
z innymi, są lubiane, osiągają 
swoje cele. Zespół tych cech 
nazwano właśnie asertywno-
ścią. Asertywność to umie-
jętność dzięki której ludzie otwarcie wyrażają 
swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekce-
ważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców. 
To także respektowanie własnych praw oraz 
praw innych ludzi. Asertywność wobec siebie 
jest podstawą naszych relacji z innymi, podob-
nie jak miłość własna określa nasz stosunek 
do reszty świata. Asertywność to wzajemny 
szacunek. Wzajemny szacunek jest istotnym 
aspektem asertywności. Wysłuchanie czyje-
goś punktu widzenia jest tak samo ważne jak 
wygłoszenie własnego stanowiska. Słuchaj 
uważnie, nie rozpraszaj się, słuchaj całości, nie 
wybiórczo. Powstrzymaj się od osądów i ujaw-
niania emocji aż do czasu aż rozmówca skoń-
czy. Jesteśmy asertywni, gdy mówimy jasno co 
myślimy, co czujemy i czego chcemy. Trzymaj 

się jak najbliżej tego w co wierzysz, ale ustąp 
tam gdzie możesz.

 Cechy osób asertywnych: 

• Potrafią komunikować się z innymi,
• Są otwarte na świat, 
• Są lubiane, 
• Osiągają zamierzone cele, 
• Nie mają kłopotów z mówieniem „nie”,
• Nie boją się poprosić o pomoc,
• Potrafią skutecznie przekonywać,
• Potrafią okazywać innym serdeczne, po-

zytywne uczucia, 
• Są pewne siebie, ale nie aroganckie,
• Są stanowcze, ale uznają prawo innych 

do odmowy,
• Są bezpośrednie, szanują innych. 
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Wiedzą, że inni też mają prawo mówić „nie”, 
podejmować decyzje, nawet błędne. Każdy 
człowiek ma prawo prosić o to, czego chce ale 
nie wymagać tego. Ma prawo mieć i wyrażać 
swoje zdanie, postępować nielogicznie i nie 
uzasadniać tego, podejmować decyzje i pono-
sić ich skutki. Nie wiedzieć, nie znać, nie rozu-
mieć, popełniać błędy, odnosić sukcesy, zmie-
niać zdanie, do swojej prywatności, zmieniać 
się i korzystać ze swoich praw.

Typy zachowań:
Brak asertywności jest równie niebezpieczny 

jak życie w stresie i powoduje podobne dolegli-
wości takie jak: depresję to wtedy, gdy złość 
na innych przenosisz na siebie, urazy psy-
chiczne gdy masz wrażenie, że inni manipulują   
i próbują kierować tobą, agresję gdy nie potra-
fisz poradzić sobie  z uczuciami. 

Rozróżniamy trzy style zachowań:

Styl uległy

Osoba reprezentująca ten styl nie strzeże 
swoich granic, wycofuje się wpuszczając inna 
osobę na swoje psychologiczne terytorium. 
Uznaje, że druga osoba jest ważniejsza i ulega 
jej potrzebom. 

Styl agresywny

W sposób agresywny zachowuje się oso-
ba, która wchodzi na terytorium drugiej oso-
by. Uznaje swoje potrzeby, uczucia, poglądy za 
ważniejsze niż jej. Osoba taka strzeże swoich 
interesów naruszając interesy drugiej osoby. 
Uznaje, że jest ważniejsza od innych. 

Styl asertywny 

Zachowanie asertywne pozwala bronić swo-
ich interesów bez krzywdzenia drugiej osoby, 
bez naruszenia jej psychologicznego teryto-
rium z zachowaniem szacunku dla jej osobistej 
godności.

Jak rozwijać asertywność na poziomie 
komunikacji?

Jak mówić, aby osiągać cele i nie zniechęcać 

innych do siebie? Pamiętaj, aby każda Twoja 
odpowiedź składała się z trzech części: Okaż 
empatię postaraj się udowodnić rozmówcy, że 
rozumiesz jego zachowanie i nie chcesz wy-
wołać kłótni, np.: „Wiem, że miałeś dużo pra-
cy.” Nazwij problem powiedz, co cię denerwuje  
i dlaczego, np.: „....czuję się zlekceważony...” 
Powiedz, czego oczekujesz : to prośba o zmia-
nę zachowania i propozycja, jak zamierzasz 
to zrobić, np.: „Chcę, abyś w ciągu godzi-
ny oddał mi moją książkę, gdyż jest mi ona 
bardzo potrzebna.” Używaj języka ciała zwróć 
się do rozmówcy, stań lub usiądź prosto, rób 
wszystko, by zachować miły, ale poważny wy-
raz twarzy, mów spokojnie i miękko. Używaj 
sformułowania „ja” skup się na problemie, nie 
oskarżaj i nie obwiniaj innych, mów: „Chciał-
bym skończyć moja wypowiedź bez przerywa-
nia” zamiast „Ty zawsze mi przerywasz”. Mów  
o faktach, a nie o sądach - powiedz: „Musisz 
popracować nad swoją interpunkcją” zamiast: 
„To pismo jest do bani”. Nazywaj rzeczy po 
imieniu mów: „Jestem wkurzony, gdy mój ko-



26

lega łamie obietnice” zamiast: „Mój kolega 
bywa wkurzający”. Mów prosto i zrozumia-
le zadając pytania, nie zapraszaj innych do 
rozmowy. Mów więc: „Czy możesz...?”, a nie: 
„Czy nie masz nic przeciwko...?”. Wskazów-
ki dla tych, którzy chcą być asertywni: Bądź 
pewny swojej odpowiedzi bez względu na to, 
co chcesz powiedzieć. Jeżeli nie jesteś zde-
cydowany, powiedz, że potrzebujesz więcej 
czasu do namysłu. Jeżeli nie zrozumiałeś czy-

jejś prośby, poproś o wyjaśnienia, odpowiadaj  
w sposób zwięzły, podaj główny powód odmo-
wy, ale unikaj długich wyjaśnień. Kiedy jesteś 
zdecydowany, mów po prostu „nie”, słowo 
„nie” ma zdecydowanie większą moc niż „No 
wiesz, raczej nie ...”. Zwróć uwagę, czy two-
je gesty potwierdzają, to co mówisz. Używaj 
słów: „Nie chcę”, „Zdecydowałem, że nie...”, 
unikaj: „Nie mogę”, „Nie powinienem”. Możesz 
wyrazić żal, że komuś odmawiasz: „Wiem, 
że to dla ciebie rozczarowanie, ale nie zrobię 
tego”, nigdy nie mów jednak „Jest mi przy-
kro”, bo wtedy druga strona może to odebrać 
jako szansę na „kompromis”. Nie czuj się win-
ny, nie twoim zadaniem jest uszczęśliwianie 
innych i rozwiązywanie ich problemów. Nawet 
jeśli wcześniej powiedziałeś „nie”, zawsze mo-
żesz zmienić zdanie.

Jak nauczyć się asertywności?

Asertywność nie jest zakodowana w ge-
nach. Nie rodzimy się z jej określonym pozio-
mem, niezmiennym przez całe życie. Można  
i trzeba się nauczyć być asertywnym. Nie 
uda się to jednak z dnia na dzień. Asertyw-
ności uczymy się przez całe życie, od urodze-
nia krok po kroku. Nie łatwo jednak nauczyć 
się asertywności, bywa że ludzie potrafią być 
asertywni w jednej sferze życia np. w pracy 

zawodowej, a nie maja tej umiejętności w ży-
ciu osobistym. Aby stać się trochę bardziej 
asertywnym trzeba najpierw poznać samego 
siebie, zrozumieć własne potrzeby i sprecyzo-
wać własne poglądy.

Asertywność w pracy pielęgniarki

Praca pielęgniarki związana przede wszyst-
kim z opieką nad chorym człowiekiem. Koja-
rzy się ona z takimi uczuciami jak empatia, 
troska, oddanie, czy jest w niej miejsce na 
asertywność? 

Wiele przeprowadzonych badań dowiodło 
że zachowania asertywne pielęgniarek sprzy-
jają dobrym relacjom międzyludzkim, zarów-
no w zespole, jak i w odniesieniu do podmiotu 
opieki. Asertywność chronić może przed wy-
paleniem w pracy zawodowej i powinna być 
kształtowana i umacniana poprzez właściwe 
kształcenie pielęgniarek.

 Podsumowanie
Asertywność to sztuka bycia sobą, respek-

towania własnych praw i praw innych ludzi. 
Wymaga to wielu ćwiczeń. Nowe zachowa-
nia trenuj spokojnie i rozważnie: nie staraj 
się wszystkiego zmienić od razu. Zacznij od 
rozgrzewek, przećwicz jakieś jedno nowe za-
chowanie, ale nie wybieraj od razu sytuacji 
najtrudniejszych!  Na początek powiem kilku 
osobom, które lubię, że je lubię, na krytyczne 
uwagi innych uśmiechnę się i podziękuję za 
udzielanie mi zainteresowanie, spróbuję się 
nie wtrącać i nie doradzać jak coś ma być wy-
konane.

Piśmiennictwo u autorki
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Choroba jako zjawisko socjologiczne

Dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu- Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej

SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne, Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
z Nadzorem Kardiologicznym w Katowicach Ochojcu

Zjawisko choroby jest pojęciem złożonym, należy pamiętać, że pojęcie choroby może 
być przedmiotem zainteresowań takich nauk jak: socjologia, medycyna i psychologia.  
W chorobie występują trzy wymiary: socjokulturowy, psychologiczny oraz biomedycz-
ny. Wszystkie te trzy wymiary w większości wypadków przenikają się i są wzajemnie 
uwarunkowane. Zdarza się również, że pacjent i lekarz koncentrują swoją uwagę tylko 
na jednym wymiarze. Ważne jest, aby obok ciała była leczona także psychika, która 
jak się okazuje ma niebagatelny wpływ na dobrostan bio-psycho-społeczny człowieka. 

Stany choroby lub zdrowia w znacz-
nym stopniu wpływają na zachowania ludzi  
w społecznym środowisku w którym żyją. Kasl 
i Cobb wyodrębnili trzy etapy w kontinuum 
zdrowie-choroba:

1. pełne zdrowie

2. złe samopoczucie

3. choroba.

Człowiek chory lub zdrowy, spełniają-
cy kryteria wszystkich trzech wymiarów 
tj. medyczno-psycho-socjologiczne, może 
sam rozpoznawać stan swojego zdrowia  
i samopoczucia. Osoba taka może odgrywać 
role społeczne i zachowywać pełną aktywność 
społeczną lub ograniczyć 
wykonywanie czynności 
związanych z pełnionymi 
rolami społecznymi jak 
również zaniechać ich.

W przypadku postę-
powania, pogarszania 
się stanu chorobowego 
osoba może przyjąć rolę społeczną pacjenta. 
Jeżeli człowiek ma szansę na wyzdrowienie, 
wraca do pełni normalnych ról i zadań spo-
łecznych sprzed choroby lub je w nieznacznym 
stopniu ogranicza. 

Postrzegając chorobę jako „zinstytucjonali-
zowany społeczny typ roli” Parsons twierdzi, że 
„ …charakteryzuje się ona pewnymi zakłóce-
niami w pełnieniu innych ról społecznych lub 
wykonywaniu zadań. Wyróżnia cztery specy-
ficzne cechy choroby jako roli społecznej:

1. Człowiek chory ma prawo być zwol-
nionym z pełnienia normalnych ról  

i zadań, przy czym oczywiście zakres  
i czas trwania jego przywileju może być 
różny.

2. Przezwyciężenie choroby jest niemoż-
liwe jedynie poprzez podjęcie decyzji  
o wyzdrowieniu. Przyjęcie postawy wy-
rażającej chęć powrotu do zdrowia jest 
warunkiem koniecznym, ale niewy-
starczającym do jego osiągnięcia. Tym 
samym osoba chora jest nieodpowie-
dzialna za stan, w którym się znajduje, 
ponieważ wyzdrowienie wymaga okre-
ślonych zabiegów terapeutycznych. 

3. Osoba chora powinna uważać stan cho-
roby za niepożądany  
i podejmować samo-
dzielnie lub przy po-
mocy otoczenia wysiłki  
w celu wyzdrowienia.

4. Osoba chora lub 
odpowiedzialni za nią 
członkowie jej otoczenia 

mają obowiązek szukania kompetentnej 
pomocy i współdziałania w celu dopro-
wadzenia do wyzdrowienia. Pomocy tej 
udzielają placówki służby zdrowia, któ-
rych zadaniem jest również zapobiega-
nie chorobom”.

Choroba jest powszechnym zjawiskiem, 
dlatego że każdy człowiek bez wyjątku 
może zachorować. Nie ma człowieka, któ-
ry by nie chorował na schorzenia lekkie, ła-
two przemijające, niepozostawiające powi-
kłań. Jednakże przed każdym człowiekiem 
stoi możliwość zachorowania na ciężką cho-

Człowiek choruje nie tylko jako bio-
logiczny organizm, ale również jako 
jednostka społeczna, która żyje wśród 
ludzi w określonych czasowo i prze-
strzennie warunkach
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robę, długo trwającą, związaną z cierpieniem  
i przebiegającą z powikłaniami i nawrotami.  

Człowiek choruje nie tylko jako biologicz-
ny organizm, ale również jako jednostka spo-
łeczna, która żyje wśród ludzi w określonych 
czasowo i przestrzennie warunkach, jako isto-
ta przynależna do różnych grup społecznych 
tworzących dane społeczeństwo. Choroba we 
wszystkich swoich przejawach i stadiach (prze-
bieg, konsekwencje) ma swoiste społeczne 
aspekty. Choroba może być wywołana zarów-
no czynnikami społecznymi, jak i również sama 
wpływa na powstawanie zakłóceń w życiu spo-
łecznym i to nie tyl-
ko dla samej cho-
rej jednostki, ale 
wszystkich ludzi, z 
którymi wchodziła 
w jakiekolwiek in-
terakcje społeczne.

Definicja zdro-
wia lub choroby jest trudna do sformułowania, 
ponieważ jest to pojęcie względne, uwarunko-
wane normami kulturowymi i dla każdego czło-
wieka może oznaczać coś innego.

Obecnie przyjmuje się stanowisko, zgod-
nie z którym zdrowie jak i choroba są stana-
mi, które mogą być określane obiektywnie  
i subiektywnie. Rozróżnienie pomiędzy choro-
bą odczuwaną w sensie subiektywnym, a rozu-
mianą w sensie obiektywnym jest bardzo waż-
ne, ponieważ występują częste rozbieżności 
pomiędzy lekarską diagnozą, a własną oceną 
chorego. 

W sensie subiektywnym jako wyraz samo-
oceny chorego powoduje zmianę jego zacho-
wań. Wiele chorób stwierdzonych w sensie 
obiektywnym objawia się na początku dolegli-
wościami odczuwanymi w sensie subiektyw-
nym. 

Chorobę rozpoznaje się poprzez po-
równanie objawów i oznak z wiedzą  
o funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Po-
jęcie choroby zależy od stwierdzenia nienor-
malnych, zmienionych stanów organizmu 
człowieka. Stany te mogą być bezpośrednio 
dostrzegalne np.: zmiany zabarwienia skóry, 
wysypka.

Liczne objawy stanu chorobowego nie są 
dostrzegalne bezpośrednio, jednak nowo-
czesna medycyna jest w stanie obserwować 

ukryte funkcje ciała. Pojęcie choroby obejmu-
je wiedzę o funkcjonowaniu i strukturze ciała 
człowieka na różnych jego poziomach – całe-
go organizmu, narządów, tkanek i komórek,  
a także na poziomie molekularnym. 

Pojęcie to podkreśla zależność między 
oznakami, objawami i cechami środowiska,  
a procesami fizjologicznymi, które obja-
śniają w kategoriach biologicznych chorobę  
człowieka.

Zdrowie i choroba jako pojęcie są silnie 
uwarunkowane kulturowo. Oznaki choroby 

mogą być traktowa-
ne różnie, w jednej 
mogą być trakto-
wane jako faktycz-
ne objawy choroby,  
w innej jako oznaka 
zdrowia. Przykła-
dem może być oty-
łość, która w nie-

których kulturach oznacza chorobę, natomiast 
w innych nosi znamiona zdrowia, a wręcz stan 
pożądany. Otyłość w tych kulturach jest sym-
bolem płodności i urody jeżeli chodzi o kobie-
ty, natomiast u mężczyzn jest oznaką prestiżu  
i bogactwa.

Jest wiele kultur, które zasadniczo róż-
nią się w podejściu do zdrowia i choroby  
w stosunku do wzorca europejskiego. I tak 
np. medycyna Hinduska przywiązuje duże 
znaczenie do wzmocnienia mechanizmów 
obronnych (ćwiczenia joga). W związku  
z narastającymi w krajach europejskich pro-
blemami związanymi z chorobami cywilizacyj-
nymi coraz bardziej uznawane jest podejście 
hinduskiej filozofii medycznej, które zwraca 
uwagę na fakt, że zdrowa jest nie tylko osoba 
zdolna do pracy, ale także stan, w którym nie 
jest ona leniwa i ociężała.

Stanem chorobowym, w którym bezsprzecz-
nie da się zauważyć wymiar bio-psycho-spo-
łeczny, a także powiązania socjologiczne ze 
zdrowiem niech będzie dla przykładu choroba 
wieńcowa, która w ostatnich latach wysuwa 
się na prowadzenie jeśli brać pod uwagę staty-
styki zachorowań na tej jednostkę chorobową,  
a także liczbę zgonów z jej powodu.

Piśmiennictwo u autora

***

Rozróżnienie pomiędzy chorobą odczu-
waną w sensie subiektywnym, a rozumianą 
w sensie obiektywnym jest bardzo ważne, 
ponieważ występują częste rozbieżności 
pomiędzy lekarską diagnozą, a własną oce-
ną chorego
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LOURDES
Archidiecezjalna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych

z okazji 90 – lecia diecezji katowickiej
pielgrzymka kolejowa

TERMIN: 10 – 16 maja 2015 r.

DZIEŃ 1/2 (10/11.05): POLSKA – FRANCJA
Dnia 10.05 o godz. 01:00 (w nocy) podstawienie 
pociągu, odprawa. 
Odjazd o godz. 02:00, tranzytowy przejazd do Lour-
des (ok. 36 godzin).

DZIEŃ 2 (11.05): LOURDES
Przyjazd do Lourdes około godziny 16:00.
Obiadokolacja i zakwaterowanie. Msza św. 
Wieczorem możliwość uczestnictwa w różańcu oraz 
procesji ze świecami. 

DZIEŃ 3 (12.05): LOURDES
Śniadanie. Msza św. Zwiedzanie Lourdes – zapozna-
nie się z miejscami związanymi z życiem św. Ber-
nadetty Soubirous: młyn Boly – miejsce narodzin 
Świętej, Le Cachot (Loch) – miejsce zamieszkania 
Rodziny Soubirous w czasie pierwszych obawień 
Bernadetty, dom Rodziny Soubirous, kościół para-
fialny. Grota Massabielska zwana również Cudow-
ną Grotą – serce sanktuariów Matki Boskiej z Lo-
urdes, Krypta, Bazylika Niepokalanego Poczęcia. 
XIX – wieczna neobizantyjska Bazylika Różańcowa, 
podziemna Bazylika św. Piusa X, kościół św. Berna-
detty. Czas na kąpiel w basenach wypełnionych 
wodą z cudownego źródełka. Obiadokolacja. 
Wieczorem możliwość uczestnictwa w różańcu oraz 
procesji ze świecami. 

DZIEŃ 4 (13.05): LOURDES
Śniadanie. Msza św. pod przewodnictwem ks. Arcy-
biskupa Wiktora Skworca.
Droga Krzyżowa. Udział w procesji euchary-
stycznej z błogosławieństwem chorych. Czas 
na indywidualną modlitwę. Czas na kąpiel w ba-
senach wypełnionych wodą z cudownego źró-
dełka. Wieczorem możliwość uczestnictwa w różań-
cu oraz procesji ze świecami.  

DZIEŃ 5/6 (14.05): LOURDES
Śniadanie. Msza św. Czas na indywidualną modlitwę 
i pożegnanie z Grotą Massabielską – miejscem cu-
dów i objawień. 
Popołudniu wyjazd z Lourdes do Polski.

DZIEŃ 6/7 (15/16.05): TRANZYTOWY PRZE-
JAZD DO POLSKI
Przyjazd do Katowic dnia 16 maja nad ranem, około 
godziny 06:00.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLI-
WOŚĆ ZMIAN W REALIZACJI PROGRAMU!

CENA: 1950 zł + 150 EURO

Cena zawiera:

• przejazd pociągiem z Katowic do Lourdes i z Lo-
urdes do Katowic,

• ubezpieczenie,
• transfery - przejazdy na terenie Lourdes  

(z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowa-

nia i z powrotem),
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, 

3-osobowych i 6-osobowych,
• wyżywienie w Lourdes (wzmocnione śniadanie  

+ ciepła, 2 daniowa obiadokolacja z deserem),
• pakiet żywieniowy na podróż powrotną z Lour-

des do Katowic,
• realizację programu na terenie sanktuarium: 

oprowadzanie po sanktuarium, (pielgrzymi 
będą podzieleni na grupy 50-osobowe) + bilety 
wstępu,

• opiekę przewodników i wolontariuszy.

Każdego dnia zapewniamy możliwość 
uczestniczenia we Mszy świętej.

ZAPISUJĄC SIĘ NA PIELGRZYMKĘ NALEŻY DO-
STARCZYĆ: 
1. Czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę Uczest-
nika Pielgrzymki do 28.02.2015 r. – formularz do 
pobrania ze strony (zakładka „Dokumenty”).
2. Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu 
(strona ze zdjęciem) – dokument ważny minimum  
6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki.
3. Wpisowe 500 zł do 28.02.2015 r.
4. Pozostałą kwotę (PLN i EURO) należy wpłacić naj-
później 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Wpłaty przyjmujemy na konta bankowe poda-
ne poniżej.
(Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty do biura).
Konto PLN: 

BANK PEKAO II O/KATOWICE 
06 1240 2959 1111 0010 5692 7659

Konto EURO: 
BANK ZACHODNI WBK I O/CHORZÓW: 
PL31 1090 2024 0000 0001 1410 8956

SWIFT CODE: WBKPPLPP

OSOBOM Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI I NO-
WOTWOROWYMI ZALECAMY DOUBEZPIECZENIE!

B L I Ż S Z E  I N F O R M A C J E
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe 

 Archidiecezji Katowickiej
40-008 Katowice, ul. Warszawska 58

tel.: +48 32 356 90 50, 0 519 546 303; 
fax: +48 32 356 90 51

BIURO CZYNNE: 9:00 – 16:00, 
w środy 10:00 – 18:00

www.pielgrzymki.katowice.pl
e-mail: pielgrzym@archidiecezja.katowice.pl 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii  
Metropolitalnej w Katowicach

40-951 Katowice, ul. Jordana 39 skr. Poczt. 206
Tel.: +48 32 251 05 61; 0 519 546 060

BIURO CZYNNE: 9:00 – 15:00
duszpasterstwo@archidiecezja.katowice.pl
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Mądrość serca
Orędzie Ojca Świętego  

na XXIII Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2015 roku

Drodzy Bracia i Siostry!
Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II, zwracam 

się do Was wszystkich, którzy nosicie ciężar choroby i na wiele sposobów jesteście złączeni  
z cierpiącym ciałem Chrystusa; jak również do Was, pracowników i wolontariuszy zaangażo-
wanych w służbie zdrowia. Temat w tym roku zaprasza nas do medytacji słów z Księgi Hioba: 
„Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29, 15). Chciałbym ją podjąć  
w perspektywie mądrości serca (sapientiacordis).

Mądrość ta nie jest znajomością teoretycz-
ną, abstrakcyjną, wynikiem rozumowania. Ra-
czej jest ona, jak określa ją św. Jakub w swoim 
Liście: „Czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, 
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owo-
ców, wolna od względów ludzkich i obłudy”  
(Jk 3, 17). Z tego też powodu jest ona postawą 
wlaną przez Ducha Świętego w umysły i serca 
tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienia 
braci i dostrzec w nich obraz Boga. Uczyńmy 
zatem naszym zawołanie Psalmu: „Naucz nas 
liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość 
serca” (Ps 90, 12). W tej mądrości serca, która 
jest darem Boga, możemy upatrywać owoców 
Światowego Dnia Chorego.

Mądrością serca jest służba bliźniemu.  
W mowie Hioba, która zawiera słowa: „Niewi-
domemu byłem oczami, chromemu służyłem 
za nogi” (Hi 29, 15) podkreśla się wymiar służ-
by potrzebującym ze strony tego prawego czło-
wieka, który cieszy się autorytetem i zajmuje 
szczególne miejsce wśród starszych miasta. 
Jego postawa moralna przejawia się w służbie 
ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w tro-
sce o sierotę i wdowę (por. Hi, 29 12-13).

Iluż to chrześcijan także dziś świadczy, nie 
słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym  
w szczerej wierze, że są „oczami niewidome-
go” i „stopami chromego”! Osoby, będące bli-
sko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, 
pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywa-
niu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest 
rozciągnięta w czasie, może stać się męczącą 

i ciężką. Jest stosunkowo łatwo służyć przez 
kilka dni, ale trudno pielęgnować osobę przez 
wiele miesięcy lub nawet lat, także wówczas, 
gdy nie jest ona już w stanie wyrazić swojej 
wdzięczności za tę opiekę. Jakże wielki to pro-
ces uświęcenia! W tych chwilach można liczyć 
w sposób szczególny na bliskość Chrystusa 
Pana, a także na specjalne wsparcie ze strony 
Kościoła.  

Mądrość serca jest bliskością bycia z bliź-
nim. Czas spędzony obok chorego jest czasem 
świętym. To uwielbienie Boga, który upodabnia 
nas do obrazu Swego Syna, który „nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).  
Jezus sam zresztą powiedział: „Ja jestem po-
śród was jako ten, który służy” (Łk 22, 27).

Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby 
dał nam łaskę zrozumienia wartości towarzy-
szenia, często w sposób cichy, tym naszym sio-
strom i braciom, którzy dzięki naszej bliskości  
i naszej życzliwości, poczują się bardziej kocha-
ni i umocnieni. Jakież wielkie kłamstwo nato-
miast kryje się w niektórych wyrażeniach, które 
kładą nacisk na tzw. „jakość życia”, przekonu-
jąc do uwierzenia, że życie poważnie dotknięte 
chorobą nie jest warte dalszej egzystencji!

Mądrość serca jest wyjściem poza siebie 
ku bliźniemu. Świat w którym żyjemy, zapo-
mina niekiedy o szczególnej wartości, jaką ma 
czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest 
się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obo-
wiązków, rzeczy do wykonania i w ten sposób 
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łatwo zapomina się o wartości bezinteresow-
nej opieki nad bliźnim. U źródeł takiej posta-
wy jest często letnia wiara, która zapomniała  
o słowach Pana: „Wszystko to Mnieście uczyni-
li” (Mt 25, 40).

Dlatego chciałbym przypomnieć raz jeszcze 
„absolutny priorytet, jakim jest wyjście poza 
siebie ku bratu”, jako jedno z dwóch głównych 
przykazań stanowiących fundament wszelkich 
norm moralnych i jako najjaśniejszy znak, by 
dokonać rozeznania na drodze duchowego roz-
woju, odpowiadając na absolutnie bezintere-
sowny dar Boga (Adhortacja Apostolska, Evan-
geliigaudium, 179). Z samej natury misyjnej 
Kościoła wypływa „czynna miłość wobec bliź-

niego, współczucie, które rozumie, towarzyszy 
i promuje” (tamże).

Mądrość serca oznacza bycie solidarnym  
z bliźnim bez osądzania go. Miłość potrze-
buje czasu. Czasu, aby leczyć chorych i cza-
su na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać 
się przy nich jak przyjaciele Hioba: „Siedzieli  
z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt 
nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu” 
(Hi 2, 13). Przyjaciele Hioba jednakże ukry-
wali w sobie negatywny osąd o nim: myśleli, 
że jego nieszczęście było karą Bożą za popeł-
nioną winę. Natomiast prawdziwa miłość jest 
dzieleniem się bez osądzania, bez usiłowania 
nawracania drugiego; jest wolna od fałszywej 
pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania  
i chełpi się z dokonanego czynu. 

Doświadczenie Hioba znajduje swoją au-
tentyczną odpowiedź tylko w krzyżu Jezusa, 
najwyższym akcie solidarności Boga z nami, 
zupełnie darmowym, bezgranicznie miłosier-
nym. I ta właśnie odpowiedź miłości na dra-
mat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia 
niezawinionego, pozostaje na zawsze wpisana 
w ciało Chrystusa Zmartwychwstałego, w te 
Jego chwalebne rany, które są zgorszeniem dla 
wiary, ale są również sprawdzianem wiary (por. 
Homilia podczas kanonizacji Jana XXIII oraz 
Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 roku).

Nawet wówczas, gdy choroba, samotność 
i niepełnosprawność przeważają w naszym 
życiu, będącym darem dla innych, doświad-

czenie bólu może stać 
się uprzywilejowanym 
czasem łaski i źródłem 
do uzyskania i umocnie-
nia mądrości serca. Tak 
jak w przypadku Hioba, 
który u kresu swego do-
świadczenia zwraca się 
do Boga w słowach: „Do-
tąd Cię znałem ze sły-
szenia, obecnie ujrzałem 
Cię wzrokiem” (Hi 42, 5), 
również osoby zanurzone 
w tajemnicy cierpienia 
i bólu – przyjętych jed-
nak z wiarą – mogą stać 
się żywymi świadkami 
tej wiary, która pozwa-
la współistnieć z samym 
cierpieniem, pomimo że 
ludzka inteligencja nie 
jest w stanie zrozumieć 
tego do końca.

Macierzyńskiej opiece Maryi, która przyję-
ła w swoim łonie i zrodziła Mądrość wcieloną, 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana, powierzam 
tegoroczny Światowy Dzień Chorego.

O Maryjo, Stolico Mądrości, nasza Mat-
ko, wstawiaj sie za wszystkimi chorymi i za 
tymi, którzy się nimi opiekują. Spraw, abyśmy  
w służbie cierpiącemu człowiekowi i poprzez 
doświadczenie bólu, mogli przyjąć i rozwijać  
w sobie prawdziwą mądrość serca.

W tym błaganiu za Was wszystkich towarzy-
szę Wam z moim Apostolskim Błogosławień-
stwem.

Papież Franciszek 
Watykan, 3 grudnia 2014 roku

Materiał uzyskany dzięki uprzejmości miesięcznika 
Apostolstwo Chorych
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Wspierająca rola pielęgniarki  
przy osobach umierających cz. II

mgr socjologii, pielęgniarka Lidia Styrc 

Oddział Wewnętrzny II WSS nr 3 w Rybniku

Każdego człowieka nachodzi czasem refleksja na temat śmierci. Jedni próbują sobie 
wyobrazić, jak będzie wyglądała ich śmierć, inni skupiają się na tym, jak przeżywają 
śmierć inni ludzie, co wtedy myślą i czy w ogóle są w stanie przeżywać swój kres życia. 
Ale są i tacy, którzy próbują przyjrzeć się reakcjom i zachowaniom innych  ludzi czy 
niektórych grup zawodowych na śmierć. Pielęgniarkom, z racji ich zawodu, śmierć to-
warzyszy dość często, zwłaszcza w czasach, kiedy ludzie częściej umierają w szpitalu 
niż we własnym domu

mgr Bernard Styrc 
Pedagog rodziny

Bardzo ważnym elementem proce-
su wspierania jest postrzeganie chorego 
jako osoby. 

Poważnym błędem w praktyce szpitalnej jest 
bowiem wykluczenie umierającego z rozmowy 
o nim, czyli mówienie przy chorym o nim, a nie 
włączanie go do rozmowy. Aby wykluczyć tego 
typu praktyki, pielęgniarka powinna przestrze-
gać zwykłych zasad dobrego wychowania.

Podczas rozmowy z chorym bardzo ważne 
jest, aby zaczynać rozmowę od pozytywnych 
stwierdzeń, np. „dzień dobry, cieszę się, że 
Pana widzę”. Ponadto w czasie rozmowy ważne 
jest tzw. aktywne słuchanie, czyli zadawanie 
w trakcie wypowiedzi chorego dodatkowych, 
otwartych pytań, „które  skłaniają chorego do 
wyrażania swoich pragnień i potrzeb, często 
tych ostatnich”.

W rozmowie z osobą umierającą ogromne 
znaczenie ma komunikacja niewerbalna. 
Pozwala ona pielęgniarce poznać potrzeby 
umierającego dzięki umiejętności odczytywa-
nia przekazywanych przez chorego emocji, mi-
miki twarzy, wymownego milczenia itp.

Równie ważnym elementem procesu wspar-
cia jest dotyk. Dzięki  niemu chory czuje 
obecność drugiej osoby, zaś w stosunku do 
pielęgniarki nabiera większego zaufania, wie, 
że ona jest spokojna, że nie boi się dotknąć 
umierającego. Pielęgniarka powinna pamiętać 
o dotyku przy wszelkich zabiegach pielęgna-
cyjnych, dając przy tym choremu wsparcie  
i zapewnienie o opiece.

Kolejnym zadaniem, przed którym stoi pie-
lęgniarka jest edukacja rodziny chorego ter-
minalnie. Do zakresu obowiązków pielęgniarki 
należy oczywiście, w miarę możliwości przeka-
zanie istotnych informacji, które są ważne dla 
pacjenta, jak i jego rodziny; informacji, któ-
re  pomogą zrozumieć i przygotować rodzinę 
i pacjenta na szereg sytuacji i zdarzeń, mogą-
cych wystąpić w czasie trwającej choroby ter-
minalnej. Współuczestnictwo rodzin w opiece 

i wsparciu chorego to bardzo ważny krok, aby 
zapewnić choremu poczucie bezpieczeństwa  
i odpowiedzieć na potrzeby chorego oraz unik-
nąć kłopotliwych sytuacji.

Zadania dotyczące edukacji rodzin, 
przed którymi stoi pielęgniarka, powinny 
odbywać się w czterech fazach:

• rozpoznanie (dotyczące potrzeb eduka-
cji);

• planowanie edukacji;
• przeprowadzenie edukacji;
• podsumowanie skuteczności przeprowa-

dzonych działań.
Rodzina dobrze wyedukowana przez pielę-

gniarkę wie, jak się zachować i jak wspierać 
osobę umierającą. Wie, że:

• umierający potrzebuje ciszy i spokoju;
• należy do samego końca podawać leki 

przeciwbólowe;
• należy być obecnym przy umierającym;
•  trzeba zapewnić umierającemu poczu-

cie bliskości.
Warto jednak pamiętać, że praca z chorym 

umierającym jest ciężka i bardzo wyczerpują-
ca. Pielęgniarka, która styka się ze zjawiskiem 
śmierci, musi posiadać ogromną wrażliwość, 
empatię, ale też posiadać silną psychikę. Wiele 
osób może tej presji psychicznej nie wytrzy-
mać, może w trakcie pracy odczuwać przy-
gnębienie i bezradność. Literatura zgłębia te-
mat stresu pracy z umierającymi i zaznacza, 
iż skutkiem przystosowania do pracy jest wy-
pracowanie pewnych strategii obronnych, tak 
negatywnych, jak i pozytywnych, co obrazuje 
przedstawiona tabela.

Problem medykalizacji śmierci skłonił mnie 
do zastanowienia się nad kwestią wsparcia 
profesjonalistów przy chorym umierającym  
Jako, że wydawało  mi się, że pielęgniarka jest 
najbliżej chorego umierającego, zwróciłem 
się właśnie do tej grupy zawodowej z prośbą  
o udzielenie mi istotnych odpowiedzi na ten 
właśnie temat.
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Z przeprowadzonych przeze mnie badań 
wynikało, że pielęgniarki towarzyszące oso-
bom umierającym zawsze starają się udzielać 
wsparcia. 

Główną formą wspierania chorych przez 
pielęgniarki jest rozmowa. Rozmowa ta zwykle 
dotyczy bliskich, rodziny chorego. Pielęgniarki 
starają się rozmawiać z chorym o bliskich, bo, 
jak to tłumaczą, „są to rozmowy przyjemne dla 
chorych”, kiedy mogą się pochwalić sukcesami 
swoich dzieci czy wnuków. Poza tym rozmowy 
o bliskich powodują, że chory terminalnie za-
pomina o swojej chorobie i nadal ma poczucie, 
że jest częścią społeczeństwa.

Rozmowy pielęgniarek z chorymi umiera-
jącymi często też dotyczą choroby pacjenta  
i aktualnego samopoczucia, pielęgniarki mówią, 
że chorzy chcą się dowiedzieć, jaki jest rzeczy-
wiście ich stan zdrowia, dopytują się o metody 
leczenia. W kontekście swojej choroby zadają 
też pytania, dlaczego właśnie oni zachorowali, 
dlaczego ich to spotkało. Pielęgniarki stwierdzi-
ły, że są to dość trudne rozmowy. Nie zawsze 
atmosfera szpitala czy brak czasu pozwala na 
szczerą i dłuższą rozmowę z chorym. Poza tym 
pielęgniarki mówią, że  one też dość często 
mają problem z tak trudnymi tematami. 

Inną dość częstą formą wsparcia chorych 
terminalnie przez pielęgniarki jest dotyk. 
Wszystkie pielęgniarki biorące udział w bada-
niu podkreśliły znaczenie dotyku w kontakcie z 
chorymi terminalnie. „Właśnie ten nasz dotyk 
jest takim wsparciem dla chorego, pogłaskanie 
po ręce, głowie czy łagodne podejście”. Poza 
dotykiem pielęgniarki kładą również nacisk na 
to, aby nawet chorego nieprzytomnego infor-
mować o czynnościach pielęgnacyjnych wy-
konywanych przy nich, aby miał „poczucie, że 
jest traktowany dalej jako osoba, która czuje  
i jeszcze żyje”.

Istotną trudnością w udzielaniu wspar-
cia chorym terminalnie jest brak komunikacji  
z pacjentem. Jednak z odpowiedzi pielęgniarek 
wynika, że potrafią one w inny sposób wspierać 
chorego, np. poprzez wspomniany wyżej  do-

tyk czy zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. 
W badaniu wymieniono również brak czasu 

jako istotną przeszkodę we wspieraniu cho-
rych. Pielęgniarki skarżyły się, że ograniczenia 
personalne na oddziale oraz specyfika oddzia-
łu, które powodują, że czasem mają pilniejsze 
obowiązki wobec innych chorych sprawiają, że 
nie zawsze mogą towarzyszyć choremu termi-
nalnie i udzielać mu należytego wsparcia. 

Z analizy badań wynika, że pielęgniarki po-
trafią przygotować chorego do godnego umie-
rania w szpitalu. Badane pielęgniarki stwier-
dziły, że godne umieranie to umieranie bez 
bólu, a w szpitalu choremu zawsze podawane 
są środki przeciwbólowe. Poza tym pielęgniarki 
starają się zapewnić chorym wsparcie bliskich 
osób, zwłaszcza w tych ostatnich chwilach. 
Bywa, że dzwonią do rodziny chorego, kiedy 
widzą moment zbliżającej się śmierci. Stara-
ją się stworzyć choć namiastkę tego, co chory 
mógłby mieć w domu, a więc: 

• zapewniają choremu terminalnie spo-
kój, atmosferę wyciszenia ;

• respektują potrzeby duchowe chorych;
• zapalają świeczkę (gromniczkę) w mo-

mencie śmierci chorego.
Wsparcie udzielane przez pielęgniarki wy-

kracza poza samego chorego terminalnie.  
Z zebranych wypowiedzi wynika, że pielęgniar-
ki często udzielają wsparcia bliskim chorego 
umierającego. Z relacji pielęgniarek wynika, 
że rodzina bardzo często nie potrafi pogodzić  
się ze śmiercią bliskiej osoby, dlatego też sta-
rają się one w jakiś sposób pocieszać rodziny, 
akcentują też fakt, że chory terminalnie po-
przez śmierć uwolni się od bólu i cierpienia, co 
niestety nie zawsze spotyka się z pozytywnym 
odbiorem ze strony bliskich chorego. 

P.S. Korzystając z okazji publikacji w biu-
letynie dla pielęgniarek, pragnę podziękować 
pielęgniarkom Oddziału Wewnętrznego II WSS 
nr 3 w Rybniku, które zgodziły się wziąć udział 
w badaniu i zechciały poruszyć ten dość trudny 
temat.
Piśmiennictwo u autorów

Negatywne mechanizmy obronne Pozytywne mechanizmy obronne

• unikanie pacjenta, ograniczanie czę-
stości wizyt, wysyłanie „zastępców”;

• nadmierna rzeczowość w kontakcie  
z chorym, ucieczka w statystykę, 
teoretyczne wyjaśnienia;

• tłumienie własnych przeżyć, celowa 
„twardość” (aby zachować dystans);

• ucieczka w instrumentalność, czyli 
koncentracja na aktywności manual-
nej;

• podnoszenie kwalifikacji, np. w pracy  
z chorymi umierającymi, przez co wzra-
sta poczucie kompetencji;

• empatyczny, ciepły kontakt z pacjentem 
i rodziną;

• rozładowanie własnych emocji w kontak-
cie z osobami bliskimi, np. „wygadanie 
się”;
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Przełożonej Pielęgniarek Grażynie Woźniak  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty  
składają pielęgniarki Instytutu Medycyny Pracy  

w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Ojca  

Pielęgniarce Przełożonej mgr Beacie Pyka  
składają pielęgniarki i położne Szpitala  

Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śl.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość,  
to nieśmiertelność” 

Naszej Koleżance Aleksandrze Tomali  
wyrazy szczerego żalu i współczucia 

 z powodu śmierci Mamy składa   
Zespół Bloku Operacyjnego Chorzowskiego Centrum  

Pediatrii i Onkologii

Z powodu śmierci Mamy  
Położnej Renacie Manista, najszczersze wyrazy 

współczucia składają Pielęgniarka Naczelna,  
Pełnomocnik  OIPiP,  Położne i Pielęgniarki 

PP ZOZ w Wodzisławiu Śląskim

Koleżance Beacie Kozielskiej 
z powodu śmierci Mamy wyrazy
 szczerego współczucia składają  

Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik  OIPiP , 
Pielęgniarki i Położne Szpitala w Wodzisławiu Śląskim

Wyrazy szczerego współczucia
 z powodu śmierci Mamy 

dla naszej Koleżanki Pielęgniarki Koordynującej 
Agaty Gęsiewicz  składają 

Pielęgniarki i Lekarze Poradni Specjalistycznej 
SP Szpitala Klinicznego nr 7 SUM GCM  

w Katowicach Ochojcu Łącząc się w głębokim smutku i żalu najszczersze 
wyrazy współczucia z powodu śmierci  Mamy 

Koleżance Dorocie Sojka 
 składa  cały personel Bloku Operacyjnego 

Specjalistycznego Szpitala 
Wieloprofilowego oraz  Oddziału Chirurgii Ogólnej, 

Naczyniowej i Angiologii  
S P Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM 

GCM w Katowicach Ochojcu

”Czas i kochający ludzie są lekarstwem na smutek i żal. 
Wspomnienia zostają na zawsze i nikt ich nam nie odbierze”

Koleżance Dorocie Sojka   
z powodu śmierci Mamy łączą się w żałobie 

Naczelna Pielęgniarka, z-ca Naczelnej Pielęgniarki,  
Pielęgniarki Oddziałowe  S P Szpitala  

Klinicznego Nr 7 SUM GCM w Katowicach Ochojcu

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci Mamy   

Pielęgniarce Teresie Frohlich składają Pielęgniarki 
 i Położne Oddziału Neonatologii SP CSK 

 im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach Ligoci

Z głębokim żalem, zadumą i łzą w oku żegnamy Naszą 
Koleżankę Janinę Szmania  

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci  
Łączymy się w bólu z Rodziną-Pielęgniarka Naczelna, 

Pełnomocnik OIPiP wraz z 
całym zespołem Pielęgniarek i Położ-
nych PP ZOZ w Wodzisławiu Śląskim
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Naszej Koleżance Joli Zimoch 
wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty składają 

Pielęgniarki, Lekarze i cały personel  
Chorzowskiego Hospicjum

Łącząc się w smutku z powodu śmierci Męża, 
wyrazy głębokiego współczucia 
naszej Koleżance  Ewie Musioł, 

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP, 
 Pielęgniarki i Położne  Szpitala w Wodzisławiu Śląskim

kondo l e n c j e

Naszej Koleżance Bożenie Jóźwiak 
 wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci  Taty  
składa Przełożona Pielęgniarek wraz  
z wszystkimi pielęgniarkami Kliniki

Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia 
 Środowiskowego w Sosnowcu

Koleżance Iwonie Gara  
wyrazy szczerego współczucia 

 z powodu śmierci Męża  
składa  zespół Oddziału Neurochirurgii    

SPSK   nr 7 GCM im. prof. Leszka Gieca  
 w Katowicach – Ochojcu 

„Ci, których kochamy nie umierają ni-
gdy, bo miłość, to nieśmiertelność”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
 Małgorzacie Włodarczyk z powodu śmierci  Mamy  

składają koleżanki z Oddziału Neurologii  
wraz z pełnomocnikiem.

„Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, 
 co przynosi los”

 Koleżance Bernadecie Orlińskiej  
z powodu śmierci Taty  wyrazy głębokiego współczucia 

składają Pielęgniarka Przełożona ,  
Pielęgniarki i Położne, koleżanki i współpracownicy 
Centrum Medycznego ,,Epione’’   Katowice  Ligota

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 
Koleżance Tereni Kopańskiej 

składają Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne 
Centrum Zdrowia w Mikołowie

Łącząc się w smutku i żalu 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

w trudnych chwilach po stracie Mamy 
naszej Koleżance Agacie Gęsiewicz 

składa cały personel Przychodni Specjalistycznej  
S P Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM 

GCM w Katowicach Ochojcu

Bezsilni wobec kresu życia, w tych bolesnych chwilach
Łączymy się w smutku i przekazujemy najgłębsze 

wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy 
Koleżance  Agacie Gęsiewicz  

Naczelna Pielęgniarka, z-ca Naczelnej Pielęgniarki,  
Pielęgniarki Oddziałowe 

S P Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM 
GCM w Katowicach Ochojcu

Życ i e
Życ i e ni e dokończone
gdy oczy c i zamkną i zapalą świ ecę
miłość spełnioną i ni eudaną
płacz
między mądrośc ią i zabawą
Bożej powi erzam opi ece

ks. Jan Twardowski
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta 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
www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


