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P
ierwsze przekształcenia, jakie miały miejsce  
w naszym województwie wiążą się niestety z pro-
blemami zawodowymi pielęgniarek i położnych,  
a ściślej z utratą pracy, obniżeniem wynagrodze-
nia, zmniejszeniem etatu. To w zdecydowany spo-

sób negatywnie wpływa na stan zatrudnienia w jednostkach 
oraz jakość wykonywanej pracy. Każdy sygnał o przygotowa-
nym przekształceniu jest przez nas od razu identyfikowany,  
a pełnomocny przedstawiciel popierany w swoich działaniach  
w regionie. Skutki niedopracowanych zmian systemowych  
i organizacyjnych wprowadzają niestety chaos organizacyjny, 
lęk wśród personelu, niską wydajność pracy, utratę wykwalifi-
kowanego personelu oraz pacjentów, którzy w poszukiwaniu 
interesujących je świadczeń medycznych są w stanie przemie-
rzyć województwo, nie oglądając się za siebie. W największej 
mierze bolesnym problemem jest niejednokrotnie składana 
propozycja pielęgniarkom i położnym dotycząca zmiany wa-
runków zatrudnienia (np. obniżenie etatu), obniżenie wyna-
grodzenia (np. poprzez zrzeczenie się składowych wynagro-
dzenia), brak konkursów, likwidacja stanowisk kierowniczych 
czy wręcz wypowiadanie umów o pracę. Dlatego podczas 
spotkań i rozmów konieczna jest obecność przedstawicieli 
samorządu zawodowego , inaczej nierozwiązane sprawy mają 
najczęściej swój finał w sądzie. Tylko po co? Dlaczego z po-
wodu pracy ludzie muszą tracić sens swojego życia? Dlaczego 
muszą rozpadać się rodziny, nie mogące sobie poradzić z pro-
blemami zawodowymi wpływającymi bezsprzecznie na dom  
i rodzinę? Dlaczego? 

umowy na czas określony nie są przedłużane. To już 
standard, każdej osobie podejmującej pracę na czas okre-
ślony należy przypomnieć, że w umowie jest podany czas 
zakończenia jej trwania, że już wcześniej należy rozglądać 
się za nową pracą. Nie czekajmy: a może akurat ja zostanę? 
Proszę w nowym systemie na to nie liczyć. Owszem są pla-
cówki, w których dyrektor powiadomi Was o przedłużeniu 
umowy stosownie wcześniej. Brak komunikacji z personelem 
w zakresie proponowanej strategii czy planu naprawczego 
wywołuje niepokój, a z czasem niechęć do proponowanych 
zmian organizacyjnych. Konsekwencje są łatwe do przewi-
dzenia: brak akceptacji proponowanych zmian, ogranicze-
nie liczby personelu poniżej granicy bezpieczeństwa pa-
cjenta, odejście do innego zakładu pracy. Czy można temu 
zapobiec? Tak. Ale podstawą jest komunikacja, rozmowy  
z tymi, których problem czy ograniczenia dotyczą – rozmowy  
z przedstawicielami określonej grupy zawodowej. Mamy 
wśród wielu - wspaniałych dyrektorów, którzy prowadzą roz-
mowy, spotykają się i omawiają plan z naczelną, przełożoną, 
rozmawiają, bo wiedzą, że najstarsze zasady zarządzania za-
wsze były oparte na komunikacji. 

Kolejny ważny problem dotyczy sprawowania opieki 
pielęgniarskiej nad przewlekle chorym i trudności jakie się  
w związku z tym pojawiają. Od lat polityka wszystkich Państw 

unii europejskiej ukierunkowana jest na przygotowanie do-
brego zabezpieczenia dla osób starszych, ze szczególnym 
uwzględnieniem chorych przewlekle. u nas wiele się mówi, 
natomiast przyznawane na ten cel środki są co raz niższe. 
Patrząc w przyszłość już dziś możemy powiedzieć, że za ofe-
rowane pieniądze nie będzie możliwe zatrudnianie wykwa-
lifikowanych pielęgniarek i świadczenie profesjonalnych 
usług pielęgniarskich. Trzeba mieć świadomość koniecz-
ności wprowadzenia zmian systemowych, obejmujących 
w największym stopniu zmianę finansowania świadczeń. 
Potrzebna jest szczegółowa diagnoza stanu istniejącego  
w zakresie realizacji opieki długoterminowej, analiza da-
nych demograficznych zarówno części społeczeństwa, która 
niebawem poszerzy grono osób potrzebujących opieki, jak  
i w zakresie liczby pielęgniarek świadczących opiekę, usta-
lenia możliwości finansowych Państwa i wprowadzenie jed-
nolitej, ustandaryzowanej polityki pielęgnacyjnej z urzędową 
wyceną realizowanych świadczeń zapobiegającej powstawa-
niu zakładów ukierunkowanych na komercjalizację tej części 
systemu. 

Co raz częściej mówi się także o agresji, także agresji 
pacjentów wobec pielęgniarek i położnych. To nie ludzie są 
winni, a brak umiejętności pokonywania trudności i radzenia 
sobie ze stresem. Dla rozpropagowania idei spokojnego  i bez-
piecznego życia, także pracy zawodowej, nawiązaliśmy współ-
pracę z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach. Dzięki niej mogliśmy podczas spotkania eme-
rytowanych pielęgniarek i położnych usłyszeć jak zapobiec sy-
tuacjom prowokującym zachowania negatywne u innych ludzi 
czy w jaki sposób radzić sobie z napastnikiem. 

Wszystkie problemy wymuszają potrzebę aktualizacji 
wiedzy, dlatego w dalszym ciągu organizujemy szkolenia  
w zakresie komunikacji, asertywności, negocjacji oraz zarzą-
dzania kadrą w sytuacji kryzysowej. Proste sposoby, spraw-
dzone przez specjalistów ułatwiają rozmowy i rozwiązywanie 
problemów. Zaproponowane natomiast warsztaty pozwalają 
na przećwiczenie pewnych zachowań w praktyce i umacniają 
w dążeniu do celu. W grupie łatwiej jest rozwiązywać proble-
my, sprawy w jednym miejscu nie do opanowania, są rozwią-
zane w innych od lat. Spotkania z ludźmi także uczą. 

Zaraz po feriach zimowych odbędzie się konferencja dla 
pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, na-
stępnie konferencja dla kadry zarządzające w tematyce prze-
kształceń, pojawiających się problemów oraz możliwości ich 
rozwiązania, na początek marca zaplanowana została konfe-
rencja z warsztatami dla pielęgniarek realizujących świadcze-
nia w zakresie opieki długoterminowej. Zapraszamy do udzia-
łu wszystkie zainteresowane pielęgniarki i położne. 

Z ciepłymi życzeniami 
Mariola Bartusek 

Przewodnicząca ORPIP

MROŹNO JAK W SySTeMIe 
OChRONy ZDROWIA…

Kiedy zamykamy lutowy numer Biuletynu za oknem panuje mroźna 
zima, a kilkunastostopniowy mróz nie pozwala o niej zapomnieć. 

To mniej więcej  tak, jak  z sytuacją w sektorze ochrony zdrowia: 
nieustające, mrożące krew w żyłach informacje, nie dają nam zapo-

mnieć o problemach.
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Kalendarium

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
psychiatrycznego

12.01

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

3-5.01

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego

10.01

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

11.01

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
dializacyjnych

10.01

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego

18.01

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
kardiologicznego

18.01

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP  
w Katowicach

10.01

Spotkanie kierowników szkoleń 
specjalizacyjnych organizowanych przez 
OIPiP w Katowicach

11.01

Spotkanie kierowników kursów 
kwalifikacyjnych, specjalistycznych  
i dokształcających organizowanych 
przez OIPiP w Katowicach

11.01

Spotkanie pełnomocnych przedstawicieli 
ORPiP w Katowicach

10.01

Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia 
pielęgniarek i położnych

19.01

Posiedzenie Komisji Socjalnej 

12.01

Posiedzenie Komisji Kształcenia
11.01

Spotkanie Zespołu ds. domów pomocy 
społecznej 

9.01
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Kalendarium 

Kalendarium planowanych wydarzeń

luty
2 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. 

Siedziba OIPiP, godzina 15.30

7 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP w Katowicach

8 Posiedzenie Komisji Kształcenia. 
Siedziba OIPiP, godzina 15.30

9 Komisja etyki

13 Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Stałego Zespołu WKDS 
ds. Ochrony Zdrowia urząd Wojewódzki

14
Spotkanie pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach. 
Siedziba OIPiP, godzina 10.00 i 12.00
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego. 
Siedziba OIPiP, godzina 15.00

15 Posiedzenie Rady Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

16 uroczyste rozdanie dyplomów ze specjalizacji pielęgniarstwo psychiatryczne  
w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego w  łaziskach górnych

20 Spotkanie pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.
Ośrodek Kształcenia OIPiP w łaziskach górnych, godz. 10.00

23 Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku Kształcenia 
Podyplomowego w łaziskach górnych

egzamin wstępny na szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego

27.01

Nadzwyczajne posiedzenie Stałego 
Zespołu Roboczego Wojewódzkiej 
Komisji Dialogi Społecznego 
ds.Ochrony Zdrowia w Śląskim urzędzie 
Wojewódzkim

23.01

Posiedzenie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

25.01

Spotkanie emerytowanych członków 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych  
w Ośrodku Kształcenia OIPiP  
w łaziskach górnych

26.01
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 14 grudnia 2011 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
•	stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i listy członków Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	wymiany zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
•	wpisu do rejestru pielęgniarek i listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, 
•	stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych i listy członków Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej,  
•	wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki,
•	wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki wykony-

wanej wyłącznie w miejscu wezwania,
•	wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki wykony-

wanej wyłącznie w miejscu wezwania,
•	wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki wykony-

wanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
•	zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki 

wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
•	wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą grupowej praktyki pielęgniarek,
•	wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach lecz-

niczych niebędących przedsiębiorcami,
•	odwołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	powołania Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-

towicach,
•	wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
•	składu Komisji Kształcenia,
•	składu Komisji Socjalnej,
•	składu Komisji Organizacyjnej,
•	powołania Zespołu ds, pielęgniarek szkolnych,
•	powołania Zespołu ds, pielęgniarek dializacyjnych,
•	powołania Zespołu ds, promocji zawodów pielęgniarki i położnej,
•	składu Zespołu ds, pielęgniarstwa diabetologicznego,
•	składu Zespołu ds, domów pomocy społecznej,
•	składu Zespołu ds, ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych,
•	składu Zespołu ds, pielęgniarstwa epidemiologicznego,
•	składu Zespołu ds, położnych,
•	składu Zespołu ds, pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji,
•	składu Zespołu ds, pielęgniarstwa chirurgicznego,
•	składu Zespołu ds, pielęgniarstwa operacyjnego,
•	składu Zespołu ds, opieki długoterminowej,
•	składu Zespołu ds, pielęgniarstwa psychiatrycznego,
•	składu Zespołu ds, pielęgniarstwa ratunkowego,
•	zmiany wpisów w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
•	refundacji kosztów kształcenia,
•	przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
•	przyznania zapomóg pośmiertnych,
•	udzielenia pomocy finansowej z funduszu charytatywnego,
•	przyznania pożyczki dla odpłatnie studiujących pielęgniarek,
•	spłaty zaległych składek członkowskich, 
•	wydania publikacji pt, „Przepisy prawne”,
•	planu pracy ORPiP w Katowicach na rok 2012,
•	przyjęcia preliminarza budżetowego na rok 2012,

Podjęto apel w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego.

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

w dniu 11 stycznia 2010 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
•	stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  
•	skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-

wicach,
•	wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
•	wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony,
•	stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniar-

ki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania,
•	wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej specjalistycznej 

praktyki pielęgniarki wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
•	wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej specjalistycznej 

praktyki pielęgniarki wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,  
•	wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w pod-

miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
•	powołania Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	 rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych w Katowicach,
•	spłaty zaległych składek członkowskich.

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

w dniu 28 grudnia 2011 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
•	stwierdzenia	 prawa	wykonywania	 zawodu	 pielęgniarki	 oraz	 wpisu	 do	 rejestru	 pielęgniarek	 i	 listy	

członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	skierowania	do	odbycia	stażu	podyplomowego,
•	skreślenia	z	rejestru	pielęgniarek	i	listy	członków	Okręgowej	Izby	Pielęgniarek	i	Położnych	w	Katowi-

cach,
•	wpisu	do	rejestru	podmiotów	wykonujących	działalność	leczniczą	indywidualnej	praktyki	pielęgniar-

ki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania,
•	sprawie	wpisu	do	rejestru	podmiotów	wykonujących	działalność	 leczniczą	 indywidualnej	specjali-

stycznej praktyki pielęgniarki wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
•	wpisu	 do	 rejestru	 podmiotów	wykonujących	 działalność	 leczniczą	 indywidualnej	 specjalistycznej	

praktyki pielęgniarki wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
•	wytypowania	przedstawicieli	do	składów	komisji	konkursowych	na	stanowiska	kierownicze	w	pod-

miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
•	powołania	Pełnomocnych	Przedstawicieli	Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	w	Katowicach,
•	rozszerzenia	pełnomocnictwa	pełnomocnego	przedstawiciela	Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położ-

nych w Katowicach,
•	wypłacenia	„Funduszu	Integracyjnego”,
•	przyznania	zapomóg	losowych	członkom	samorządu,
•	przyznania	zapomóg	pośmiertnych,
•	spłaty	zaległych	składek	członkowskich,

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Apel nr 1
XXVII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie planów wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet

 
 Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej oraz Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie 
specyfiki zawodów pielęgniarki i położnej jako okoliczności wyłączającej je spod obligatoryjne-
go wydłużenia wieku emerytalnego.
 Planowane wydłużenie wieku emerytalnego do 65 lat dla kobiet  nie może mieć charakte-
ru powszechnego i obejmować obligatoryjnie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Po-
wszechnie znana specyfika warunków pracy powoduje, iż w większości przypadków pielęgniarka 
i położna z powodu stanu zdrowia, nie będzie w pełni zdolna do wykonywania czynności zawo-
dowych, a zwłaszcza do opieki nad pacjentem i związanych z nią zabiegów. Narazi to zdrowie 
pacjenta, a także może narazić zdrowie pielęgniarki i położnej udzielającej świadczeń zdrowot-
nych. 

Stanowisko nr 1
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie planów wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet

 
 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wyraża swój stanowczy sprzeciw wo-
bec planów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego dla 
kobiet do 67. roku życia, w tym również dla pielęgniarek i położnych.
 Planowane wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet  nie może mieć charakte-
ru powszechnego i obejmować obligatoryjnie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Po-
wszechnie znana specyfika warunków pracy pielęgniarek i położnych, w szczególności brak spe-
cjalistycznego sprzętu do podnoszenia i przenoszenia pacjentów, powoduje, iż w większości 
przypadków w wieku 67 lat pielęgniarka i położna z powodu stanu zdrowia może nie być zdolna 
do wykonywania wszystkich czynności zawodowych, a w szczególności czynności zawodowych 
wymagających użycia siły.  
 Wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat dla pielęgniarek i położnych, może skutkować nie 
tylko narażeniem zdrowia samej pielęgniarki i położnej, ale w niektórych przypadkach również 
zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjentów, którzy mają prawo do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości.  
 Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych od wielu lat stoi na niezmiennym stanowi-
sku, iż warunkiem otrzymania świadczenia emerytalnego przez pielęgniarki i położne winno być 
osiągnięcie wieku 55 lat oraz 25-letni staż pracy w zawodzie.  

SeKReTARZ 
XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach
(-)

Małgorzata Baran

WICePRZeWODNICZąCy 
XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach
(-)

Bartosz Szczudłowski

PRZeWODNICZąCA 
XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach
(-)

Czesława Brylak-Kozdraś

SeKReTARZ 
(-)

Bartosz Szczudłowski

PRZeWODNICZąCA 
(-)

Mariola Bartusek
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ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POWYŻSZY APEL I STANOWISKO

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
DePARTAMeNT uBeZPIeCZeŃ SPOłeCZNyCh 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
tel. +4822 661 1738, fax +4822 661 1736 

www.mpips.gov.pl
Warszawa, 16 grudnia 2011 r.

  

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2011 r., znak: OIPiP/Se/3183/2011, przesyłające apel nr 1 
XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, o uwzględnienie specyfiki zawodów pie-
lęgniarki i położnej jako okoliczności wyłączającej je spod obligatoryjnego wydłużenia wieku emerytalnego 
oraz pisma z dnia 30 listopada 2011 r., znak: OIPiP/Se/3385/2011, skierowane do Prezesa Rady Ministrów 
oraz do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament ubezpieczeń Społecznych, uprzejmie przedsta-
wia, co następuje. 

Od wielu lat w Polsce występuje ubytek rzeczywisty ludności. Wskutek niskiego przyrostu naturalne-
go oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba ludności Polski zmniejsza się. Zachodzi przy tym 
niekorzystna zmiana struktury demograficznej naszego społeczeństwa. Załamaniu przyrostu naturalnego 
społeczeństwa towarzyszy wzrost populacji w wieku poprodukcyjnym. W efekcie systematycznie rośnie re-
lacja liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (tzw. wskaźnik obciążenia 
demograficznego).

Jest to zjawisko bardzo niepokojące, które - w wypadku braku odpowiedniej reakcji - w przyszłości mo-
głoby doprowadzić do realnego zagrożenia utraty płynności finansów ubezpieczeń społecznych. Problem 
ten występuje nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach europejskich. 

Dlatego też w exposé wygłoszonym w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 r. Prezes Rady Ministrów zapro-
ponował, aby od roku 2013 stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet  
i mężczyzn, fnalnie do 67 roku życia. Premier zapowiedział, że podwyższanie wieku emerytalnego powinno 
odbywać się stopniowo, co rok o trzy miesiące. Będzie to oznaczało, że wiek emerytalny 67 lat dla mężczyzn 
zostanie wprowadzony w roku 2020, a dla kobiet w roku 2040.

Celem podniesienia wieku emerytalnego jest długoterminowe ustabilizowanie sytuacji finansowej Pol-
ski w obliczu starzenia się społeczeństwa.

W wyniku zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet zostanie osiągnięty jeszcze jeden, niezwykle 
waży cel. Jak wiadomo, w zreformowanym systemie emerytalnym wysokość emerytury zależy wprost od wie-
ku przejścia na emeryturę oraz od wielkości składek wpłaconych w całym okresie aktywności zawodowej. 
emerytura obliczona zgodnie z nową formułą jest równa kwocie uzyskanej w wyniku podzielenia podstawy 
obliczenia, czyli sumy opłaconych składek oraz kwot wynikających z ich waloryzacji, przez średnie dalsze 
trwanie życia w wieku przejścia na emeryturę. Opóźnienie przejścia na emeryturę powoduje automatycznie 
jej wzrost. Równocześnie zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet zrówna zasady ich obliczania 
bez względu na płeć. Obecna reguła jest dyskryminująca dla kobiet.

Realizujący zapowiedź Premiera projekt ustawy przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej 
będzie przedmiotem szerokiej dyskusji społecznej. W tej sprawie oprócz samych obywateli wypowiedzą 
się także związki zawodowe i organizacje pracodawców. Projekt oceni Komisja Trójstronna ds. Społeczno-
-gospodarczych. Przyjęte w wyniku tej dyskusji rozwiązania zostaną w postaci rządowego projektu ustawy 
przedstawione Sejmowi RP, który po głębokiej analizie wprowadzi ostateczne rozwiązania.

Departament pragnie jednakże zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują przepisy ustawy  
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. u. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.).

Na podstawie przepisów tej ustawy pielęgniarki mogą ubiegać się o prawo do emerytury pomostowej już 
w wieku 55 lat, jeżeli wykonują pracę określoną w pkt 22-24 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych 
i (spełniają pozostałe kryteria ustawowe, od których zależy ustalenie prawa do emerytury pomostowej. 

ZASTęPCA DyReKTORA DePARTAMeNTu
(-)

Zbihniew Januszek

DuS-5084-20-JM/11 
DuS-5084-68-KT/11

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach 
ul. Francuska 16 

40-027 Katowice
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych  

i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów 

o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala 

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. u. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, 
poz. 1723) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa: 
1) listę czynników alarmowych; 
2) sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, udostępniania danych nim 
objętych oraz okres ich przechowywania; 
3) wzory oraz sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz tryb i terminy 
ich przekazywania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

§ 2.
listę czynników alarmowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3.
1. Rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w formie 
indywidualnych kart rejestracji w porządku chronologicznym lub alfabetycznym. 
2. Każda indywidualna karta rejestracji jest oznaczona kolejnym numerem i dotyczy wystąpienia pojedynczego 
przypadku zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego, potwierdzonego u osoby hospitalizowanej w toku 
udokumentowanej konsultacji, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej „ustawą”. 
3. Dane w rejestrze są przechowywane przez okres nie krótszy niż 20 lat. 

§ 4.
Dane z rejestru są udostępniane: 
1)  do wglądu w szpitalu; 
2)  przez sporządzanie kopii: 
a)  papierowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez kierownika, o którym mowa w art. 14 ust. 2 
ustawy, zwanego dalej „Kierownikiem”, lub osobę przez niego upoważnioną, 
b)  w formie pliku elektronicznego. 

§ 5.
1. Raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, sporządzane w postaci tabel, których układ jest 
określony we wzorach raportów zawartych w załącznikach nr 2-4 do rozporządzenia, obejmują: 
1) raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego, którego wzór jest określony w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia; 
2) raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia; 
3) raport okresowy obejmujący okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy, którego wzór jest określony w 
załączniku nr 4 do rozporządzenia. 
2. Kierownik przekazuje z urzędu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu: 
1) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w terminie 24 godzin od powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia 
wystąpienia ogniska epidemicznego; 
2) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – w terminie do 30 dni od daty zakończenia wygaszenia ogniska epi-
demicznego; 
3) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w terminie 30 dni od dnia jego sporządzenia, a jeżeli raport obejmuje 
okres roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego. 

§ 6.
Rejestry zakażeń zakładowych prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stają się 
rejestrem. 

§ 7.
Raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych za 2011 r. sporządza Kierownik  
na podstawie wzoru raportu rocznego o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych określonego 
w dotychczasowych przepisach i przekazuje właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu do dnia  
15 lutego 2012 r. 

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2) 

MINISTER ZDROWIA
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KOBIeTO  
CO Z TWOIM SeRCeM?
Maria Urbańska-Grzegorzek •	pielęgniarka	mgr	Pedagogiki,	edukator	
zdrowia, Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego, absolwentka uniwer-
sytetu ekonomicznego studiów podyplomowych Technologie informa-
tyczne w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia, SPSK-M  ŚuM  
w Katowicach

XXi wiek nowa epoka, nowe 
wyzwania, marzenia  
i plany i problemy zdro-
wotne o których mówimy 
choroby cywilizacyjne.  

W grupie znajdują się wspomniane choroby 
krążenia, miażdżyca i zawał. O przyczynach, 
objawach i terapii napisano wiele. Może problem 
ujmijmy inaczej w postaci ciekawostek na znany  
i niekoniecznie lubiany przez nas temat.  

Co raz więcej uwagi zwracamy na zależność 
ciała, umysłu i duszy ,ponieważ nie tylko stres, 
strach smutek i pesymizm, ale i gnuśność, roz-
pacz nie ujawniona, beznadzieja są przyczyną 
zawału serca, udaru mózgu, raka, cukrzycy  
i otyłości. Adam Asnyk w Replice tak powiada:

W śmiechu szukać trza lekarstwa
Na te spazmy, palpitacje,
Serc choroby i kuglarstwa,
Które młodą generacje,
Rozkochaną w ciągłym żalu
Wiodą prosto do szpitalu

Aleksander Fredro mawiał „Szanuj życie nale-
życie, bo jak umrzesz, stracisz życie”, a mądrość  
Polskiego  przysłowia ludowego stwierdza „Zdro-
wie jest bogactwem, które jedni mnożą, a drudzy 
marnują.”

leonardo da Vinci żyjący w XVI wieku uważał 
że za stan swojego zdrowia na ciele i umyśle 
sami jesteśmy odpowiedzialni, przestrzegał 
przed zależnością od lekarzy i lekarstw, propa-
gując zdrowy styl życia. Zasady zdrowego życia 
przedstawiały się następująco:
1. Wystrzegaj się gniewu i unikaj przygnębienia
2. Dbaj o wytchnienie umysłu i zachowaj pogod-

ne usposobienie
3. Sypiaj dobrze okryty
4. Wykonuj codziennie umiarkowane ćwiczenia 

fizyczne
5. Wyrzeknij się rozpusty i jedz umiarkowanie
6. Jedz tylko kiedy jesteś głodny, a kolację spoży-

waj lekką
7. Po wstaniu od stołu utrzymuj wyprostowaną 

postawę
8. Nie chodź z wypiętym brzuchem ani ze zwie-

szoną głową
9. Mieszaj czerwone wino z wodą i pij po trochu, 

nie między posiłkami ani nie na pusty żołądek
10. Jedz proste pożywienie
11. żuj starannie
12. Regularnie się wypróżniaj

Czy wyżej zaproponowane rady z epoki od-
rodzenia nie są kwit esencją naszych współcze-
snych działań czynionych na rzecz zdrowego 
stylu życia?

Wiele mówimy na temat fizyczności, mniej  
o kontaktach interpersonalnych w istotny sposób 
wpływających na nasze zdrowie, w ujęciu holi-
stycznym.  W licznych publikacjach zwraca się 
uwagę na rolę małżeństwa jako elementu jakości 
życia ponieważ „ zgodne i szczęśliwe małżeń-
stwo jest tak samo istotne dla zdrowia jak dieta, 
aktywność fizyczna czy rzucenie palenia”.  
Na choroby częściej zapadają osoby żyjące  
w małżeństwach w których relacje partnerskie  
są złe i dochodzi często do konfliktów, badania  
dowiodły, że „istnieje silny związek między kłótli-
wością małżonkówe a zawałami serca  
i pojawieniem się wrzodów żołądka i jelit. Niepo-
rozumienia wpływają na psychikę, a zwłaszcza 
na osłabienie układu immunologicznego i hormo-
nalnego. Po kłótni podwyższony poziom hormo-
nu stresu nazywany kortyzolem utrzymuje się  
w organizmie nawet przez całą dobę. Nasilają się 
także objawy chorób Parkinsona i Altzheimera. 
Powyższe kłopoty ze zdrowiem dotykają jednak 
kobiet. Nieudany związek rujnuje szczęście  
i zdrowie. Szczęście zmniejsza ryzyko przedwcze-
snej śmierci o prawie 3 proc. w przypadku kobiet. 
Pary małżeńskie które częściej się kłóciły, czę-
ściej , dłużej i groźniej chorowały na różne choro-
by. We krwi tych osób stwierdzono 1,5 razy więcej 
„ złego białka” ( interleukiny-6), które osłabia 
odporność organizmu na wiele chorób.” Dlatego 
ludzie szczęśliwi żyją dłużej, a długowieczność 
jest nagrodą za uczciwe, aktywne i zdrowe życie. 

warto	wieDzieć	
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Choroby serca dotykają osoby sfrustrowane 
wykonujące nudną pracę, nisko opłacane, słabo 
wykształcone. Pesymiści, osoby łatwo wpadające  
w gniew, nie okazujący swoich emocji narażone 
są na wyżej wymienione schorzenia, do nich na-
leżą też te które są niecierpliwe, nerwowe, łatwo 
wybuchające gniewem ponieważ ryzyko wystą-
pienia nadciśnienia jest o 84 proc. wyższe niż  
u osób spokojnych. Sprzeczki zarówno małżeń-
skie jak i zawodowe wrogie nastawienie może 
być przyczyną twardnienia i zatykania arterii.  
u osób tych dochodzi do wzrostu produkcji w or-
ganizmie aminokwasu pod nazwą homcysteina, 
którego nadmiar podwyższa ryzyko wystąpienia 
choroby wieńcowej, ponieważ wzrasta lepkość 
krwi co prowadzi do powstania zakrzepów tęt-
niczych i żylnych oraz zawałów serca. Im mamy 
większą wrogość do naszych bliźnich tym bar-
dziej narażeni jesteśmy na zawał.

Aby uniknąć wyżej wymienionych problemów 
ze zdrowiem, przeczytajmy z uwagą Polskie przy-
słowia ludowe o których się mówi że są mądro-
ścią narodu:

Zawał jeździ autem, zdrowie chodzi piechotą.
Bezruch jest wrogiem ludzkości, niszczy serce, 
żyły i kości. 
Gniew psuje serce i krew.
Dla zdrowia dobrego trzeba serca wesołego.
Kiedy zgoda, to w sercu pogoda.
Miłość dwa serca leczy.

Sadło żyły zwiera i człowiek umiera.
elementarz troski o zdrowie został przedsta-

wiony jak i wiele wątków mojego artykułu  
z książki pt. „Zarządzanie własnym zdrowiem 
czyli zrób coś dla swojego zdrowia”, którego au-
torem jest henryk Bieniok  profesor uniwersytetu 
ekonomicznego entuzjasta medycyny naturalnej, 
alternatywnej oraz niekonwencjonalnej, profilak-
tycznej i samoleczenia. Zachęcam do lektury  
o oto wspomniany elementarz:
1. Mniej jedz, bo grubasy żyją krócej, choć jedzą 

dłużej.
2. Dbaj o zdrową dietę.
3. Więcej się ruszaj, bo ruch to zdrowie i mleko 

krowie.
4. Paląc umrzesz wcześniej niż myślisz.
5. Stres i gniew psuje serce i krew.
6. Śmiech to najkrótsza droga do zdrowia.
7. Pij dużo niegazowanej wody, będziesz długo 

młody.
8. Mierz ciśnienie krwi i czuwaj by nie przekro-

czyło 140/90 mm hg.
9. Raz na 2-3 lata sprawdź poziom cholesterolu, 

cukru we krwi.
10. Śpij spokojnie 7-8 godzin.

uprzejmość, pogoda ducha, życzliwość  nic 
nie kosztuje, złe emocje rujnują zdrowie i relacje 
z innymi, aby uniknąć problemów ze zdrowiem 
warto być miłym uśmiechniętym, niż zgredem, 
mając na uwadze własne zdrowie i życie.

warto	wieDzieć	
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Pogłębiona wiedza humanistyczna, 
szczególnie w dziedzinie komunikacji  
społecznej, ułatwia zarówno przebieg 
kariery zawodowej, jak i codzienną 
egzystencję.  Jest idealnym dopełnie-

niem wiedzy zawodowej, dlatego zapraszamy na 
cykl szkoleń, które przybliżają tematykę z pogra-
nicza socjologii, psychologii pracy, prawa.

Choć powszechnie tego typu szkolenia wydają 
się być zarezerwowane dla kadry menadżerskiej 
– to  wiedza o relacjach międzyludzkich, prak-
tyczne wskazówki pozwalające unikać mani-
pulacji, opierać się naciskom i presji , są dziś 
niezbędne na każdym niemal stanowisku pracy. 
Celem kursów z tzw komunikacji społecznej  jest 
więc nauczenie praktycznych umiejętności, wyni-
kających z wiedzy o komunikacji społecznej. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach planuje realizację kolejnej edycji 
nieodpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położ-
nych właśnie z zakresu komunikacji społecznej. 
Mobbing, social relations, asertywność – to 
modna obecnie tematyka, ale z bardzo praktycz-
nym zastosowaniem. Mobbing – to negatywne 
zjawisko, które, miejmy nadzieję, nie stanie się 
powszechnym, warto jednak wiedzieć jakie są 
jego oznaki, jak można się przed nim bronić, 
reagować. Asertywność natomiast jest cenioną 
obecnie umiejętnością, która przejawia się  
w bezpośrednim a zarazem kulturalnym sposobie 
wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz 
dbałości o własne prawa bez naruszania praw 
innych osób , bez agresji , negatywnych emocji  
i niepotrzebnych konfliktów w bezpośrednich  
relacjach międzyludzkich zarówno w pracy jak  
i w życiu osobistym. Asertywność nie jest ce-
chą osobowości, a to oznacza, że każdy może 
ją posiąść, wyćwiczyć w sobie i nauczyć się jej 
stosowania. Dzięki praktycznym warsztatowym 
zajęciom z asertywności można nauczyć się bez-

pośrednio, uczciwie i stanowczo wyrażać swoje 
uczucia, postawy, opinie z pełnym poszanowa-
niem  uczuć i poglądów rozmówcy, skutecznie 
bronić swoich racji. Warto zainwestować  
w tę dziedzinę wiedzy, bo procentować będzie  
w każdej sferze życia.

 Proponowana tematyka szkoleń , które   będą 
prowadzone w Ośrodku Kształcenia OIPiP  
w łAZISKACh góRNyCh obejmuje następujące 
zakresy: 
1. „Poprawa komunikacji wewnętrznej w jednost-

kach ochrony zdrowia”
2. „Mobbing- negatywne zjawisko w pracy zawo-

dowej”
3. „Asertywność- czyli jak skutecznie radzić sobie  

w trudnych sytuacjach nie raniąc siebie i innych”
4. „Komunikacja w procesie organizacji  

i zarządzania własną firmą”

  Osoby zainteresowane kursami proszone są 
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do-
stępnego na naszej stronie oraz odesłanie wraz 
ze wskazanym terminem realizacji najpóźniej na 
10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia (fax 
32-209-19-26,  e-mail: izba@izbapiel.katowice.
pl lub pocztą na adres: Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 
40-027 Katowice). Szczegółowy program szkoleń 
dostępny jest  
na stronie internetowej:  
www.izbapiel.katowice.pl  
oraz w biurze OIPiP  
w Katowicach, ul. Francuska 16.  

Szkolenia  będą prowadzone w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w łAZISKACh góRNyCh (dziel-
nica łaziska Dolne) ul. Wodna 15. Szkolenia 
odbywają się w godzinach 9.00 - 14.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

INWeSTyCJA W SIeBIe

Wymagania aktualnego rynku pracy powodują konieczność coraz 
większego profesjonalizmu. 
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z inicjatywy Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach dr Marioli Bartusek,  
w marcu 2011 roku Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
podjęła starania o uzyskanie Certyfika-

tu ISO. W oparciu o normę ISO 9001:2008 przez 
kilka miesięcy przygotowywano Politykę Jakości, 
Księgi Zarządzania Procesem, Księgi Jakości, 
procedury i instrukcje systemowe, które opisują 
postępowanie pracowników podczas realizowa-
nia zadań i są gwarancją systematycznej popra-
wy realizacji usług spełniających wymagania 
klienta (i są także gwarancją systematycznej po-
prawy warunków obsługi klienta i efektów pracy). 
Regularnie odbywały się szkolenia pracowników, 
pozwalające udoskonalić stosowane procedury, 
składające się na całość funkcjonowania po-
szczególnych działów Izby.

Czym jest ISO?
Czy jest to moda, która jest i przemija?

Nie. 
ISO 9001 - to słowo, które  najczęściej kojarzy 

się z systemem zarządzania jakością.
ISO - to organizacja,  „International Organi-

zation for Standardization” (Międzynarodo-
wa Organizacja Normalizacyjna) pozarządowa  
z siedzibą w genewie, powołana do życia w 1947r.

Jest największą na świecie organizacją zajmu-
jącą się tworzeniem i publikacją norm. Jej celem 
jest promowanie i tworzenie międzynarodowych 
standardów w różnych dziedzinach działalności 
naukowej, technicznej i ekonomicznej. Standar-
dy wypracowane przez ISO są publikowane jako 
IS (International Standards), czyli Standardy 
Międzynarodowe. W skład ISO wchodzą krajowe 
organizacje normalizujące z  163 państw, każde 
państwo ma jednego członka w ISO,  Polskę re-
prezentuje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Audit certyfikujący przeprowadzony przez nie-
zależną jednostkę certyfikującą TuV Rheinland 
Polska Sp. z o.o. w dniach 18 i 25 października 
2011r. potwierdził, że Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach wprowadziła System 
Zarządzania Jakością zgodny ze wszystkimi wy-
mogami zawartymi w normie ISO 9001:2008.

ISO - to cel działania każdej organizacji/in-
stytucji  a zarządzanie przez cele to nic innego 
jak umiejętność wprowadzania zmian. ustala-
jąc cel trzeba odpowiedzieć sobie na 4 podsta-
wowe pytania:

Po pierwsze - Kto ma to zrobić?

Po drugie  -   Co chcemy zmienić?

Po trzecie - Jakimi środkami?

Po czwarte - W jakim czasie?

Wg raportu z pierwszego etapu auditu: „(…) 
usługi szkoleniowe, prowadzone przez OIPiP ce-
chuje wyjątkowa świadomość potrzeby wdrożenia 
SZJ połączona z wysoką dyscypliną stosowania 
wymagań opisanych w cytowanej normie prze-
wodniej. Nieomal idealne prowadzenie szkoleń 
dla pielęgniarek i położnych, a zwłaszcza doku-
mentacji, zgodnie z makro algorytmem postępo-
wania począwszy od danych wejściowych czyli: 
naboru kandydatów na szkolenie, poprzez realiza-
cję tematyki, do danych wyjściowych: wystawienia 
świadectwa/ certyfikatu. Działanie ogromnie ukie-
runkowane na podstawowe pkty 4.3.2 „Nadzór 
nad dokumentami” i 4.2.4 „Nadzór nad zapisami” 
cytowanej normy przewodniej. Każdy etap/ krok, 
postępowania algorytmicznego jest właściwie do-
kumentowany stosownymi dowodami obiektyw-
nymi. Audit certyfikujący pierwszy etap już w tym 
zakresie działania Organizacji, można by uznać 

PIeRWSZA W POlSCe

Nie ten zwycięży kto jest największy, ani ten kto jest najbardziej in-
teligentny, ale ten, kto najlepiej potrafi przygotować się do zmian. 

Karol Darwin
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za wynik drugiego etapu. Zespół audytujący jest 
przekonany, że na 2 etapie auditu certyfikującego 
zostaną pozytywnie zaskoczeni, nowymi osiągnię-
ciami w ramach pktu 8.5.1 „ Ciągłe doskonalenie” 
cytowanej normy (..)”.

27 października 2011 r. Okręgowej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach jako pierwszej 
z 45-u Izb działających na terenie Polski przyzna-
ny został certyfikat, którego uroczyste wręczenie 
odbyło się 28 października 2011r.podczas XXVII 
Okręgowego Zjazdu Wyborczego Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach. Podczas XXVII Okręgo-
wego Zjazdu Wyborczego Przewodnicząca ORPiP 
dr Mariola Bartusek oraz Pełnomocnik  
ds. Systemu Zarządzania Jakością Monika Cheł-
micka odebrały Certyfikat  Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 9001:2008 z rąk Pana grzegorza 
grabki, Dyrektora TuV Rheinland Polska Sp.  
z o.o. Od tego dnia Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach, jako pierwsza i jak do-
tąd jedyna w Polsce, może się szczycić Certyfika-
tem ISO 9001: 2008 w zakresie usług doradczych  
i szkoleniowych w ochronie zdrowia. 

O komentarz poprosiliśmy Dyrektora TuV Rhe-
inland Polska. Biorąc pod uwagę kilkudziesięcio-
letnie doświadczenie firmy TuV w certyfikacji firm 
i instytucji, opinia jednostki certyfikującej jest 
wyjątkowo cenna. 

grzegorz grabka: „28 października 2011 roku 
miałem przyjemność wręczyć na ręce pani Ma-
rioli Bartusek, Przewodniczącej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach certyfikat 
systemu zarządzania jakością. To pierwsza Izba w 

Polsce, która pomyślnie przeszła proces certyfika-
cji systemu zarządzania jakością, spełniającego 
wymagania normy ISO 9001.Jak zwykle w takich 
sytuacjach zadano mi pytanie – co certyfikat daje 
tego rodzaju organizacji jaką jest OIPiP i czy war-
to angażować się w system zarządzania jakością?

Najprostsza odpowiedź brzmi:  tak, warto się 
angażować. System zarządzania jakością jest 
odpowiedni dla każdej organizacji, co zostało 
jednoznacznie zapisane w samej normie ISO 9001 
„(...)Wszystkie wymagania podane w niniejszej 
normie międzynarodowej są ogólne i przeznaczo-
ne do stosowania przez wszystkie organizacje, 
bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczany 
wyrób...”. Tak więc również OIPiP jest jej adre-
satem i może na jej podstawie zbudować system 
zarządzania. Jeżeli chodzi o korzyści z wdrożenia 
systemu zarządzania jakością to jest ich wiele. 
Zastosowanie w organizacji już samych ośmiu za-
sad zarządzania, które były podstawą normy ISO 
9001 porządkuje i systematyzuje działalność or-
ganizacji – od koncentrowania się na potrzebach 
klienta, poprzez zarządzanie procesowe po ciągłe 
doskonalenie. W każdej organizacji oczekujemy 
zwiększenia zaufania klientów, skoncentrowania 
się na czynnikach (zasoby, metody i materiały), 
które poprawią kluczowe działania organizacji 
oraz umożliwią elastyczne reagowanie na poja-
wiające się szanse i zagrożenia.

Jednym z głównych celów działalności Izby jest 
szkolenie pielęgniarek i położnych. Dzięki niemu 
średni personel medyczny zdobywa kompetencje 
niezbędne do prowadzenia działalności związanej 
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z ochroną naszego zdrowia. To właśnie one – pie-
lęgniarki oczekują skutecznego systemu szkole-
nia, pomocy w zdobywaniu wiedzy, nabywaniu 
umiejętności, zrozumienia potrzeb i wsparcia  
w wymagającym poświęcenia zawodzie.

Każdemu z nas – pacjentów – zależy aby 
uzyskać pomoc z rąk kompetentnego personelu. 
Oczekujemy pomocy od osób posiadających wie-
dzę medyczną potwierdzoną praktyką, posiadają-
cych odpowiednie umiejętności intelektualne  
i manualne, wykazujących się właściwą postawą 
wobec nas pacjentów. Po wielu latach doświad-
czeń w certyfikacji systemów zarządzania mogę 
stwierdzić, że nie bez przyczyny duży nacisk 
kładzie się właśnie na kompetencje personelu, 
zapewniającego spełnienie wymagań klientów, 
ustawodawców i innych zainteresowanych stron. 
Rozwój medycyny, a także zmieniające się wyma-
gania pacjentów i regulacje prawne powodują 
konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy personelu 
medycznego.

Jednym z głównych celów systemu zarządza-
nia jakością w takiej organizacji jak OIPiP jest 

zapewnienie skutecznego szkolenia 
pielęgniarek i położnych, aby mogły 
uzyskiwać porównywalne wysokie 
kompetencje. Aby to osiągnąć  
w organizacji wykorzystuje się róż-
ne narzędzia zarządzania jakością, 
wśród których należy wymienić audyty 
wewnętrzne jako narzędzie poszukiwa-
nia możliwości ciągłego doskonalenia 
metod pracy. Dopiero po stwierdzeniu 
przez Kierownictwo Izby, że orga-
nizacja spełnia wymagania normy, 
możliwe było rozpoczęcie procesu 
certyfikacji przez niezależną jednost-
kę certyfikującą. Audytorzy jednostki 
certyfikującej podczas audytu cer-
tyfikującego potwierdzili, że proces 
kształcenia pielęgniarek i położnych 
jest konsekwentnie zarządzany. Dzięki 
certyfikacji możemy mieć większe 
zaufanie do procesu szkolenia pielę-
gniarek, co w konsekwencji przekła-
da się na jakość świadczonej usługi 
medycznej.

Patrząc z perspektywy pacjenta na 
certyfikację Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych życzę każdemu pacjen-
towi, aby wszystkie Izby w Polsce miały 
skutecznie wdrożony i certyfikowany 
system zarządzania jakością, tak jak  
to ma miejsce w przypadku OIPiP  
w Katowicach. Jednocześnie gratulu-
ję pomyślnego zakończenia procesu 

certyfikacji pani Przewodniczącej oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w prace związane  
z wdrożeniem systemu.”

DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ ISO?
Firma posiadająca certyfikat zgodny z wyma-

ganiami normy ISO 9001:2008 może liczyć na 
wzrost wiarygodności oferowanych usług, uzna-
nia i poprawę wizerunku firmy. ISO to nie tylko 
podwyższenie jakości obsługi klienta, zdolność 
i elastyczność do wprowadzania zmian organi-
zacyjnych, zwiększenie skuteczności zarządza-
nia i planowania, lepszy podział zadań, wzrost 
odpowiedzialności i kompetencji. Jest to także  
zmniejszenie kosztów, wczesne rozpoznawanie 
i wykrywanie błędów i wad,  ale także może on 
okazać się dużym atutem  w trakcie starań  
o dotację na inwestycje czy też starań o pomyśl-
ną ocenę przetargu. Mimo mocnej teoretycznej 
podbudowy – ISO to konkretne, wymierne korzy-
ści. Dla obu stron.      

  
MCh, MO
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obchody 40-lecia były połączone 
z konferencją naukową pt. Dia-
gnostyka Obrazowa – ekscytujące 
dziś, fascynujące jutro” oraz uro-
czystym otwarciem i poświęceniem 

rezonansu magnetycznego wraz z dobudowaną 
nową częścią Szpitala. Rezonans magnetyczny 
poszerzył bazę diagnostyczną Działu Diagnostyki 
Obrazowej i zapewni kompleksową diagnostykę 
hospitalizowanym pacjentom. Patronat honorowy 
nad obchodami objął Prezydent Miasta Jaworzna 
– Paweł Silbert.

Podczas uroczystości 40-lecia Szpitala uho-
norowano pracowników Szpitala za szczególne 
osiągnięcia zawodowe. Z tej grupy odznaczono 
31 pielęgniarek/położnych. Odznakę resortową 
„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymały:
•	Chmielarczyk	Jolanta	–pielęgniarka	Oddziału	

Neonatologii
•	Czerska	Bożena	–położna	Oddziału	Neonatologii
•	Dąbek	Barbara	–pielęgniarka	O/Chirurgii	Ogólnej
•	Perończyk	Krystyna	–	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Skalna	Mirosława	-	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Kruk	Joanna	–	pielęgniarka	oddziałowa	O/Chi-

rurgii Ogólnej
•	Majcherczyk	Renata	–	pielęgniarka	koordynują-

ca Centralnej Sterylizacji
•	Smalcerz-Majczak	Ewa	–	pielęgniarka	epide-

miologiczna
•	Wykpisz	Grażyna	–	pielęgniarka	oddziałowa	SOR
•	Jurkowska	Danuta	–	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Fitrzyk	Barbara	–	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Wojnar	Małgorzata	–	pielęgniarka	OAiIT

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odzna-
czone zostały:
•	Grażyna	Ciupek-	Tarnawska	–	pielęgniarka	

Poradnia eKg
•	Barbara	Fitrzyk	–	pielęgniarka	O/Chirurgii	Ogól-

nej

•	Barbara	Frączek	-	pielęgniarka	O/Chirurgii	
Ogólnej

•	Urszula	Gajos	–	pielęgniarka	O/Pediatrii
•	Stanisława	Gargula	–	pielęgniarka	O/Kardiolo-

giczny
•	Danuta	Jurkowska	-	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Anna	Kaszuba	–	pielęgniarka	O/Kardiologiczny
•	Zofia	Konopka	–	pielęgniarka	O/Ginekologicz-

no-Położniczy
•	Bogusława	Kowalska	–	Pielęgniarka	Dział	Dia-

gnostyki Obrazowej
•	Barbara	Kubik	–	Pielęgniarka	O/Kardiologiczny
•	Jolanta	Kumor	–	Pielęgniarka	Oddziałowa	OAiIT
•	Władysława	Leś	–	Pielęgniarka	Koordynująca	

Poradnii Specjalistycznych
•	Kazimiera	Likus	–	Pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Maria	Mularska	–	Pielęgniarka	O/Kardiologii
•	Maria	Rapacz	–	Położna	Oddziałowa	–	O/Gine-

kologiczno-Położniczy
•	Barbara	Stysz	–	Pielęgniarka	Oddziałowa	O/

Rehabilitacyjny
•	Jolanta	Szalonka	–	Pielęgniarka	O/Neonatologii
•	Helena	Szymiec	–	pielęgniarka	O/kardiologiczny
•	Małgorzata	Wojnar	–	Pielęgniarka	OAiIT

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę 
odznaczone zostały:
•	Anna	Czopik	–	Położna	Oddziałowa	O/Neona-

tologii

40 leCIe 
SZPITAlA W JAWORZNIe

15 grudnia 2011 w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie 
uroczyście obchodzono 40-lecie powstania placówki.
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•	Barbara	Dąbek	–	Pielęgniarka	O/Chirurgii	Ogól-
nej

•	Ewa	Matyjasik	–	Pielęgniarka	O/Neurologii
•	Mirosława	Skalna	-	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Aleksandra	Stolarczyk	–	pielęgniarka	Oddziało-

wa O/Chirurgii urazowo-Ortopedycznej
•	Joanna	Stolarczyk	–	Pielęgniarka	O/Neurologii
•	Irena	Zwolińska	–	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę 

odznaczone zostały:
•	Agnieszka	Nędza	-	pielęgniarka	O/Chirurgii	

Ogólnej
•	Jolanta	Nosal	-	pielęgniarka	O/Chirurgii	Ogólnej
•	Lucyna	Sęk	–	pielęgniarka	O/Neurologii
•	Grażyna	Sułek	–	pielęgniarka	O/Neurologii
•	Wioletta	Wojtasik	–	pielęgniarka	O/Neurologii

Ponadto n/w pielęgniarki zostały uhonorowa-
ne dyplomami Dyrektora:
•	Ewa	Gruszka	–	Pielęgniarka	Oddziałowa	O/

Neurologii
•	Edyta	Duda	–	Pielęgniarka	Oddziałowa	O/Pe-

diatrii
•	Anna	Korejwo	–	Z-ca	Położnej	Oddziałowej	O/

ginekologiczno-Położniczy
•	Elżbieta	Maciejowska	–	pielęgniarka	OAiIT
•	Ewa	Solecka	–	pielęgniarka	Blok	Operacyjny

•	Wiesława	Mirek	-	pielęgniarka	Blok	Operacyjny
•	Franciszka	Budak	-	pielęgniarka	Blok	Operacyj-

ny
•	Jolanta	Krysiak	-	pielęgniarka	Blok	Operacyjny
•	Marta	Chechelska	–	pielęgniarka	SOR
•	Małgorzata	Woźniak	–	pielęgniarka	SOR
•	Iwona	Fior	–	pielęgniarka	O/Chorób	Wewnętrz-

nych
•	Joanna	Piasecka	–	pielęgniarka	O/Chorób	We-

wnętrznych
•	Bożena	Medalion	-	pielęgniarka	O/Chorób	We-

wnętrznych
•	Barbara	Synowiec	–	pielęgniarka	O/chirurgii	

Dzięcięcej
•	Joanna	Zyguła	–	pielęgniarka	O/Chirurgii	Dzie-

cięcej
•	Bożena	Sokół	–	pielęgniarka	O/Chirurgii	Urazo-

wo-Ortopedycznej
•	Małgorzata	Patyk	-	pielęgniarka	O/Chirurgii	

urazowo-Ortopedycznej
•	Danuta	Pietrzyk	–	pielęgniarka	OAiIT
•	Elżbieta	Szynalik	–	pielęgniarka	OAiIT
•	Ewa	Tyrańska	–	pielęgniarka	oddziałowa	O/

Chirurgii Dziecięcej
•	Barbara	Warzecha	-	pielęgniarka	Pracownia	

endoskopii Przewodu Pokarmowego
•	Beata	Siewior	–	pielęgniarka	Pracownia	Endo-

skopii Przewodu Pokarmowego

Wszystkim odznaczonym pielęgniarkom i po-
łożnym serdecznie gratulujemy – i jednocześnie 
życzymy wytrwałości w czasach wymagających 
od nas tak wiele… 
40 lat historii szpitala to  bagaż doświadczeń, 
który pozwala jednak z nadzieją spojrzeć w przy-
szłość. Dobrej, spokojnej przyszłości życzymy na 
kolejne 40 lat Dyrekcji Szpitala i wszystkim  
Pracownikom. Pielęgniarkom i położnym gratu-
lujemy wyróżnienia!!!

oprac.Barbara Koleżyńska
Przełożona Pielęgniarek Szpitala

JaworzNo
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Jest	takie	mieJsce	Na	ziemi…

w 1959 roku zapadła decyzja  
o budowie szpitala w Ty-
chach, projekt opracowało 
Biuro Projektów Służby Zdro-
wia w Krakowie. 30 paździer-

nika 1963 roku uzyskano pozwolenie na budowę, 
generalnym wykonawcą zostało Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego  
w Tychach. Dyrektorem w trakcie budowy był Jó-
zef Deda. W grudniu 1970 roku zaczęto kompleto-
wać personel – funkcję dyrektora pełnił wówczas 

dr Kazimierz Rapacz. Pierwszy otwarty oddział 
szpitala, to Oddział Chirurgii Ogólnej, w później-
szym czasie doszły kolejne oddziały: Okulistycz-
ny, Neurologii, ginekologiczno – Położniczy, 
Noworodków, Dziecięcy.   

W 1978 roku rozpoczęto budowę pawilonu 
hotelowego dla lekarzy i pielęgniarek, który  
w 1982 roku zaadaptowano na potrzeby Oddzia-
łów Kardiologii, Dermatologii, Chorób Wewnętrz-
nych i Chirurgii. W 1989 roku Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny przyjął nazwę wybitnego chirurga 

Prof. Józefa gasińskiego. W listopadzie 1999 r. 
Szpital przekształcił się z jednostki budżetowej 
w jednostkę samodzielną i tym samym przyjął 
nazwę : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Nr 1 w Tychach im. Prof. Józefa gasińskiego .

Tyle historii, ale warto też wspomnieć o fak-
tach najnowszych.

Szpital znacząco wpisuje się w realia współ-
czesności. Silny nacisk kładzie się tu badania, 
które mają na celu optymalizację technik i metod 
nowoczesnego hR, z uwzględnieniem jakości 
opieki sprawowanej nad pacjentem. Wojewódzki 

Wysoko kwalifikowana kadra pielęgniarska jest potencjałem, który 
procentuje, który przyciąga pacjentów, nie tylko zadowolonych z 
jakości świadczonych usług, ale także potwierdzających  
i podtrzymujących dobrą opinię placówki.

JeST TAKIe MIeJSCe NA ZIeMI…
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Szpital Specjalistyczny w Tychach uczestniczył  
w projekcie RN4CAST, Instytutu Pielęgniarstwa  
i Położnictwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu  uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 
którego celem była analiza zatrudniania i zarzą-
dzania kadrą pielęgniarską, w aspekcie poprawy 
jakości opieki nad pacjentem. Ponadto Szpital 
w Tychach brał udział projekcie badawczym 
finansowanym przez unię europejską “Pogłę-

biamy zrozumienie poprawy jakości w europie 
(DuQue)”. Projekt zakładał ocenę efektywności 
systemów poprawy jakości w szpitalach europej-
skich, aby pomóc szpitalom w opracowywaniu 
własnych programów poprawy bezpieczeństwa  
i jakości. Koordynatorami obu projektów były pie-
lęgniarki tyskiego Szpitala. Szpital ściśle współ-
pracuje ze wszystkimi uczelniami medycznymi 

na Śląsku. efektem  tej współpracy są zajęcia 
praktyczne realizowane w ramach studiów pielę-
gniarskich i położniczych.

W tyskim szpitalu podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych jest szczególnie mocno akcento-
wane i realizowane. W obecnych czasach jest 
to jedyna droga do umocnienia swojej pozycji 
zawodowej – ale wysoko kwalifikowany personel 
jest także wyznacznikiem jakości placówki, jej 

marki i pozycji na rynku usług medycznych. Jest 
także jej żywym kapitałem.

Na terenie tyskiej placówki odbywały się 
kursy, których organizatorem była także Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
miedzy innymi kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki, kursy szczepień ochronnych nowo-
rodków oraz kursy interpretacji i wykonania eKg. 

Tyski Szpital jest miejscem, w którym realizowa-
ne są także staże w ramach wielu specjalizacji, 
które organizuje OIPiP.

Wysoko kwalifikowana kadra pielęgniarska 
jest potencjałem, który procentuje, który przycią-
ga pacjentów, nie tylko zadowolonych z jakości 
świadczonych usług, ale także potwierdzających  
i podtrzymujących dobrą opinię placówki. 

Jest	takie	mieJsce	Na	ziemi…

20 21



kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Naczyniowej i Transplanta-
cyjnej Śląskiego uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach: prof. dr hab.  
n. med. lech Cierpka

Niedożywienie chorych jest 
problemem ogólnoświatowym, 
które powoduje zwiększenie 
chorobowości i wydłużenie cza-
su pobytu chorego w szpitalu, 
co zwiększa koszt leczenia. 
Długi pobyt pacjenta w szpitalu 
wpływa niekorzystnie na psychi-
kę chorego następstwem, czego 
są apatia i depresja powodujące 
utratę chęci wyzdrowienia.

Zapobieganie i leczenie nie-
dożywienia jest ważnym czynnikiem procesu le-
czenia. u  wielu chorych żywienie doustne jest 
niemożliwe lub niedostateczne. Chory przygoto-
wywany do zabiegu operacyjnego musi być żywio-
ny odpowiednio do swojego stanu zdrowia i do 
rozpoznanej choroby zasadniczej. 

Po operacji chirurgicznej istotna jest dostar-
czana wartość energetyczna pożywienia i ilość 
materiałów budulcowych, co ma wpływ na zmniej-
szenie liczby powikłań a w skrajnych przypadkach 
zmniejsza śmiertelność pooperacyjną. Wykazano, 
że odpowiednie żywienie pooperacyjne przyspie-
sza gojenie się ran pooperacyjnych, skraca okres 
pobytu pacjenta w szpitalu, a zatem obniża kosz-
ty leczenia.

Zrozumienie poszczególnych mechanizmów 
prowadzących do rozwoju różnych rodzajów 
niedożywienia (typu marasmus, kwashiorkor  
i mieszane) ma zasadnicze znaczenie w jego 
rozpoznawaniu i leczeniu[1]. Wśród pacjentów 
niedożywionych w związku z obniżeniem odpor-
ności głównym powikłaniem pooperacyjnym jest 
zakażenie[2], a w przypadku niedoboru białka 
ustrojowego upośledzone gojenie się ran i zespo-
leń w obrębie przewodu pokarmowego[3]. Chorzy 

z nowotworami mają zapotrzebowanie energe-
tyczne zwiększone o około 50÷70%. Wynika to  
z „podkradania energii” przez nowotwór, upośle-
dzonego dostarczania składników odżywczych  

i innych przyczyn. W następstwie 
dochodzi do powstawania kom-
pleksowych zaburzeń metabolizmu 
zarówno białek, węglowodanów  
i tłuszczów[4]. 

Według brytyjskich specja-
listów prawie 20% pacjentów  
w szpitalach w Wielkiej Bryta-
nii jest niedożywionych z po-
wodu stosowania złej diety,  
a według badań amerykańskich 
aż 56% chorych przyjętych do 
szpitali w uSA wykazywało ce-

chy niedożywienia. Koszty leczenia pacjentów,  
u których stwierdzono niedożywienie w momen-
cie przyjęcia do szpitala, są 2 razy większe niż pa-
cjentów prawidłowo odżywionych. Tam gdzie po-
jawiły się powikłania, chory okazywał się droższy 
dla systemu dodatkowo o ponad 30%[5].

Innym problemem jest rozwój tzw. niedożywie-
nia szpitalnego, które rozwija się w ciągu około  
2 tygodni pobytu w szpitalu u około 30% prawi-
dłowo odżywionych chorych[6]. Szpitalny jadło-
spis, oprócz nazw dań nie zawiera informacji ani 
dla lekarza, ani dla pacjenta o wartości kalorycz-
nej posiłków czy o zawartości białka[7]. Pomimo 
tego, że niedożywienie występuje wśród tak dużej 
grupy osób, często nie jest rozpoznawane, a jesz-
cze rzadziej leczone.

Według danych przedstawionych w licznych 
publikacjach stan niedożywienia pacjentów ho-
spitalizowanych jest dużym i powszechnym pro-
blem, który od lat siedemdziesiątych nie zmienia 
swoich rozmiarów[8]. Niedożywienie w chwili ho-
spitalizacji stwierdza się u ponad 50% chorych, 
spośród których aż u 70% dochodzi do jego 
pogłębienia w trakcie pobytu w szpitalu [8,9].  
u około 30÷50% ogółu chorych chirurgicznych 

ODżyWIeNIe ChORyCh  
PRZyJMOWANyCh  
DO leCZeNIA OPeRACyJNegO
mgr piel. Iwona Woźniak	 •	 pielęgniarka	 oddziałowaOddziału	 Chirurgii	
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. A. Mie-
lęckiego Śląskiego uniwersytetu Medycznego w Katowicachabsolwent-
ka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami ochrony 
zdrowia, Akademia ekonomiczna w Katowicach 

Chory przygotowy-
wany do zabiegu ope-
racyjnego musi być ży-
wiony odpowiednio  
do swojego stanu zdro-
wia  i do rozpoznanej 
choroby zasadniczej. 

oDżywiaNie	chorych
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poddawanych leczeniu operacyjnemu stwier-
dza się różnego stopnia niedożywienie, które  
w wyniku przebiegu katabolizmu pooperacyj-
nego ulega pogłębieniu[3]. Niedożywienie ho-
spitalizowanych pacjentów w wieku podeszłym 
wynosi 60%[10]. Składniki żywności mogą mieć 
wpływ na biotransformację leków w organizmie. 
Czasem dochodzi do synergicznego działania 
leku i żywności [11]. Skuteczne, leczenie wymaga  
od lekarza wiedzy na temat zagrożeń związanych 
z wzajemnym oddziaływaniem leków z żywnością. 

Odpowiedzią na tak istotny problem jest po-
wołanie w 1999 roku przez Radę europy - Ko-
misji ekspertów złożonej z przedstawicieli 
Danii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji  
i Wielkiej Brytanii. Komisja ekspertów Rady eu-
ropy do przyczyn niedożywienia szpitalnego za-
liczyła między innymi, głodzenie w czasie badań 
diagnostycznych i w okresie 
okołooperacyjnym, przyjmo-
wanie mniejszych ilości ener-
gii zawartej w pokarmach w 
stosunku do zapotrzebowania 
organizmu, złą organizację ży-
wienia w szpitalach oraz brak 
jednoznacznego określenia 
tego, kto jest odpowiedzialny 
za żywienie chorych, a także 
brak zainteresowania lekarzy 
i pielęgniarek organizacją ży-
wienia w szpitalach[12].

lekarz powinien stanowić główny element 
zespołu, który wpływa na pracę pozostałych 
ogniw. głównym zadaniem lekarza w zespo-
le żywieniowym jest ocena stanu odżywienia  
i kwalifikacji do terapii żywieniowej, programowa-
nie leczenia żywieniowego, codzienne monitoro-
wanie stanu klinicznego i badań laboratoryjnych, 
nadzorowanie całego zespołu w trakcie prowa-
dzenia terapii żywieniowej. Dodatkowo do jego 
zadań należy podnoszenie kwalifikacji innych 
lekarzy, pielęgniarek i dietetyków zaangażowa-
nych w problematykę żywienia oraz pogłębianie 
wiedzy z zakresu postępów żywienia w praktyce 
klinicznej[13].

W związku z prowadzoną przez pielęgniar-
kę oddziałową miesięczną oraz roczną analizą 
kosztów oddziałowych i szukaniem oszczędności  
w wydatkach oddziału przeprowadzono ocenę 
stanu niedożywienia chorych przy przyjęciu do 
oddziału chirurgicznego. 

Analizę prowadzono na grupie 145 kobiet  
i mężczyzn przyjętych do Oddziału Chirurgii Ogól-
nej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Szpitala 
Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego uniwer-

sytetu Medycznego w Katowicach. Średnia wieku 
objętych badaniem kobiet to 55 lat, a mężczyzn 
59 lat. W dniu przyjęcia do oddziału wykonywa-
no badania biochemiczne, dokładną analizę 
stanu odżywienia chorych, identyfikację chorych 
zagrożonych i zaplanowano schemat leczenia,  
w tym żywieniowego.

leczenie żywieniowe zastosowano pacjentom, 
u których stwierdzono ubytek masy ciała większy 
niż 10% w ciągu 3 miesięcy przed hospitalizacją, 
niedowagę mniejszą niż 80% należnej masy cia-
ła, osłabienie, wymioty, utratę apetytu, biegunki, 
zmniejszone przyjmowanie pokarmów w stosun-
ku do zapotrzebowania, nieprawidłowe wartości 
badań biochemicznych.

Zarówno przed zabiegiem operacyjnym jak  
i po zabiegu dla każdego chorego codziennie do-
kładnie analizowano wyniki badań, bilans wod-

no-elektrolitowy i ustalano 
właściwe diety komercyjne.  
W żywieniu dojelitowym i poza-
jelitowym pacjenci otrzymywa-
li dostępne na rynku odżywki. 

W analizie zwrócono uwa-
gę na objawy chorób przewo-
du pokarmowego, które mogą 
świadczyć o niedożywieniu 
pacjenta przed przyjęciem do 
szpitala. Do tych objawów za-
liczono: spadek masy ciała 
(67%), wymioty (46%), osła-

bienie (31%), utratę apetytu (17%), biegunkę 
(12%).

Analizowano również bardzo istotny czynnik, 
jakim jest czas, który upłynął od wystąpienia 
pierwszych objawów choroby w obszarze przewo-
du pokarmowego do chwili przyjęcia do szpitala 
w celu leczenia operacyjnego. 

W okresie do 3 miesięcy od wystąpienia 
objawów do leczenia zgłosiło się 38% ogółu 
chorych, a w okresie do pół roku 60%. Powy-
żej roku od wystąpienia objawów choroby zde-
cydowało się podjąć leczenie 22% chorych,  
z czego 8% dopiero po upływie 3 lat. Średni 
czas rozpoczęcia leczenia chirurgicznego cho-
rób przewodu pokarmowego wśród badanej gru-
py chorych wynosił 11 miesięcy. Najwcześniej 
leczenie chirurgiczne rozpoczynali pacjenci  
z chorobami żołądka, aż 91% zgłosiło się do szpi-
tala przed upływem pół roku od wystąpienia obja-
wów choroby. Również większa część pacjentów  
z chorobami jelit (75%) zdecydowała się na le-
czenie operacyjne do trzech miesięcy od zacho-
rowania. Zdecydowanie najpóźniej rozpoczynali 
leczenie pacjenci chorzy na wątrobę, średnio po 

oDżywiaNie	chorych
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oDżywiaNie	chorych

upływie 1,5  roku od wystąpienia choroby i cho-
rzy na trzustkę, po roku od zachorowania. Wśród 
pacjentów z chorobami wątroby był największy 
odsetek najpóźniej rozpoczynających leczenie 
chirurgiczne, aż 21% chorych leczenie rozpoczę-
ło po 3 latach od zachorowania. Przeprowadzona 
analiza porównawcza czasu rozpoczynania lecze-
nia chirurgicznego i spadku masy ciała pacjentów  
w poszczególnych schorzeniach wykazała ścisłą 
zależność pomiędzy tymi czynnikami. Stwierdzo-
no, że u wszystkich pacjentów z chorobami trzust-
ki, którzy rozpoczęli leczenie chirurgiczne po upły-
wie 1 roku od zachorowania odnotowano spadek 
masy ciała większy niż 20 
kg. Również 41% pacjentów  
z chorobami wątroby, któ-
rzy zostali przyjęci do szpi-
tala po roku od zachoro-
wania miało spadek masy 
ciała większy niż 20 kg.  
u pacjentów, którzy wcze-
śniej rozpoczynali leczenie 
spadki masy ciała były zde-
cydowanie niższe.

Spadek masy ciała jest 
charakterystycznym obja-
wem wszystkich chorób przewodu pokarmowego 
niezależnie od ich lokalizacji. Dla porównania 
w pracy[14] podano, że do spadku masy ciała  
i niedożywienia dochodzi u niemal 80% chorych 
na nowotwory złośliwe. Do objawów, które naj-
silniej wpłynęły na podjęcie przez chorych de-
cyzji o rozpoczęciu leczenia w warunkach szpi-
talnych należały: bóle, osłabienie i duży spadek 
masy ciała. Pacjentów, u których odnotowano 
spadek masy ciała podzielono ze względu na 
wielkość ubytku wagi na 4 grupy (0÷9 kg, 10÷19 
kg, 20÷29 kg, 30÷39 kg). Odsetek pacjentów  

w poszczególnych grupach przedstawiał się na-
stępująco. Spadek masy ciała do 19  kg odno-
towano u 84% chorych, a 30÷39  kg u ok.  5%.  
Aż 11% pacjentów z chorobom trzustki miało spa-
dek masy ciała 20÷39 kg.

Późny czas rozpoczynania leczenia sprzyja za-
awansowaniu choroby, zwiększa ryzyko wystąpie-
nia niedożywienia chorego przed przyjęciem do 
szpitala, działa na niekorzyść pacjenta i zwiększa 
koszt leczenia, co opisano m.in. w publikacji[15]. 
Zwiększenie kosztu leczenia jest następstwem 
ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających 
z wydłużenia czasu hospitalizacji[16]. Podawa-

nie diet szpitalnych 
zwykle nie zapewnia 
pacjentom odpowied-
niej ilości energii, biał-
ka i mikroelementów, 
dlatego należy je uzu-
pełniać odżywkami 
przemysłowymi. Diety 
przemysłowe komplet-
ne i niekompletne to 
specjalne preparaty 
stosowane w celach 
leczniczych. Często 

u jednego chorego wykorzystuje się naprze-
miennie kilka metod żywienia. leczenie ży-
wieniowe należy dopasować do potrzeb  
i możliwości organizmu. Jeżeli choroba wiąże się  
z ryzykiem postępującego wyniszczenia orga-
nizmu pacjenta w przypadku wypisu ze szpitala 
dalsze leczenie żywieniowe powinno być kon-
tynuowane w domu chorego, ponieważ nie jest  
w stanie pokryć dziennego zapotrzebowania ży-
wieniem doustnym.

bibliografia u autora

Konkursy Styczeń 2012
ZOZ Świętochłowice

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej 
Maria Czapka

SP ZOZ WSS Nr 3 Rybnik
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I

Maria Marciniak

ZOZ Świętochłowice
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego 

Karina Kordula - Maczuch
Składamy gratulacje i życzymy realizacji zamierzeń i planów, dla dobra pacjentów  oraz zespołu 

pielęgniarek i położnych.
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częła kolejny popołudniowy dyżur w oddziale chirurgii ogólnej. 
uśmiechnięta, znająca swoich chorych, mająca czas na chwilę 
zatrzymania się przy najbardziej tego potrzebujących, pracowała 
zgodnie z rytmem dnia i wcześniej opracowanymi i wdrożonymi 
standardami. Zmieniając opatrunek na brzuchu „ciężko chorej 
kobiety” powiedziała cichutko: - „jest pani bardzo dzielna… wiem, 
że pani cierpi ale jeszcze nigdy się pani na nic nie skarżyła…” 
Odchodząc od łóżka chorej, dodała, nie pytana o nic : „…a ja Bogu 
dziękuję, że jestem zdrowa, że jeszcze nigdy nie byłam  
w roli szpitalnego pacjenta…” Jeszcze tego samego dnia, wie-
czorem, pod koniec dyżuru wszystko się zmieniło ! Po wykonaniu 

kolejnych czynności pielęgniar-
skich, będąc w sali chorych, 
pielęgniarka nagle upadła na 
podłogą, tracąc przytomność…

Stare porzekadło mówi: co 
za nami wiemy, co przed nami – 
nie wiemy… Stąd (moim zda-
niem) zasadną staje się coraz 
bardziej rozszerzona, osobista 
zaduma nad istotą i znacze-

niem „d n i a   c h o r e g o” oraz całością problemów związanych 
z chorowaniem, z pielęgnowaniem, z troską, którą należy  potrze-
bujących otoczyć. W tym roku spojrzenie na człowieka chorego, 
cierpiącego, niepełnosprawnego i umierającego, nabrało jakby 
dodatkowego wymiaru świątecznego, z wielu powodów. Jednym  
z ważnych powodów jest,między innymi, przygotowywana od kilku 
miesięcy, śląska pielgrzymka do  Włoch środowisk medycznych  
i chorych. 

Współczesne pielęgnowanie jest profesjonalizmem. Nowe mo-
dele pielęgnowania, specjalizacje oraz standardy postępowania, 
sprawiają, że ilość gromadzonej wiedzy nieustannie się rozszerza. 
Zakres badań podejmowanych przez pielęgniarki z grupy pielę-
gniarek „badaczy” - także się rozszerza. Jako grupa zawodowa, 
cieszymy się z tego. Tak wiele się zmieniło, udoskonaliło, wyjaśni-
ło… A co z tym, dla którego to wszystko jest czynione?  
Co z człowiekiem chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym, umie-
rającym? Tym, który bywa nazywany „klientem lub pracodawcą”… 
Czy człowiek chory też się zmienił? 

Czy wiemy (jednoznacznie !) : kim jest nasz dzisiejszy pacjent? 
Ze swoimi ułomnościami, zaburzeniami otępiennymi, niepełno-

ten wyjątkowy dzień, 
ustanowiony przez 
papieża Jana Pawła 
II, wpisał się już na 
stałe, nie tylko  

w kalendarz ale i w świado-
mość pracowników ochrony 
zdrowia. Jego wymiar nieustan-
nie się rozszerza. To chyba 
dobrze –  bardzo łatwo jest 
z człowieka zdrowego zmie-
nić się w człowieka chorego. 
Wiedzą o tym bardzo dobrze 
wszystkie pielęgniarki. Nieraz 
wystarcza jedna chwila, a życie 
„przewraca” się do góry noga-
mi, sprawny staje się chorym 
lub niepełnosprawnym! Każdy 
człowiek (nie tylko pielęgniar-
ka) świadomy kruchości swo-
jego zdrowia i życia, świadomy 
niepewności jutra i zdarzeń 
nieprzewidzianych, dobrze wie, 
że sam może w każdej chwili 
stać się „chorym i potrzebują-
cym pomocy”!

A w związku z tym, każdy 
człowiek może ( jeżeli zechce ), 
uczyć się od chorych, cierpią-
cych, niepełnosprawnych, tego 
wszystkiego, co  „u c i e k a „ 
w zagonionym współczesnym 
świcie : pokory, nadziei, miło-
ści, radości dawania i pokony-
wania barier, pełnej akceptacji 
własnych ograniczeń i słabości 
oraz pięknego przeżywania 
każdego dnia, dzień po dniu… 
Przykład: 

Pielęgniarka z dużym 
stażem w zawodzie, rozpo-

Nie jest ważne, ile dajemy, 
ale ile miłości w to 
wkładamy – to jest właśnie 
wprowadzenie w czyn 
współodczuwania. 
Matka  Teresa  z Kalkuty

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

ŚWIATOWy DZIeŃ ChORegO  
-spojrzenie przez pryzmat 
pielęgniarskiej troski
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będzie tym samym, kochanym i wartościowym człowiekiem, rodzi 
się wiele pytań. Rodzi się niepokój, żal, rozgoryczenie. Człowiek 
pyta :  d l a c z e g o   ja???  Przecież wszyscy ludzie wokół mnie, 
w mojej rodzinie, w pracy, w szkole, są zdrowi i sprawni, widzą, 
słyszą, chodzą na swoich nogach… Dlaczego ja? 

„Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, gdy w okresie dojrzewa-
nia pojawiło się wiele powikłań związanych z moją chorobą i gdy 
zaczęło się moje chodzenie o kulach. Czułem się jak w więzieniu, 
więzieniu ciała. ( - ) Byłem wtedy pełen bólu, miałem wrażenie,  
że utraciłem coś, co jest warunkiem szczęśliwego życia.”[ 1 ] 

ETYKA  TROSKI – to funda-
ment humanistycznego  
i holistycznego spojrzenia  
na każdego człowieka. Mówi  
o tym, że troska jest istotą 
i najbardziej centralnym i jed-
noczącym ogniwem praktyki. 
uważa się, że troska i miłość, 
to najbardziej uniwersalne  
potężne i tajemnicze siły, które 
wywierają znaczący wpływ na 
człowieka. Dotykają wprost 
duchowego wymiaru człowie-
ka. etyka troski w zawodzie 

pielęgniarki, to szeroko rozumiana miłość w działaniu. To esencja 
i moralny ideał pielęgniarstwa. To także humanistyczny styl życia  
i rodzaj zachowania pielęgniarki[2].

DLATEGO - pielęgniarka, która realizuje swoje profesjonalne 
powołanie, z uwzględnieniem etyki troski, jest, bardzo wiele razy 
osobą, która poznaje szczególnie dokładnie nie tylko ból i rozterki 
człowieka chorego, cierpiącego, okaleczonego czy umierającego. 
Poznaje również w pełni jego wnętrze, jego duchowość – pod wa-
runkiem, że otwarcie na drugiego człowieka jest szczere, że pielę-
gniarka znajduje czas na zatrzymanie się przy pacjencie i dostrze-
żenie jego osoby… (tak jak ewangeliczny Samarytanin). Sama, 
pamiętam, że w czasie dyżurów spędzanych w szpitalu, wiele razy 
słyszałam: „…siostro, lekarzowi przecież, nie mogę głowy zawra-
cać takimi zwykłymi sprawami… lekarz jest zajęty…, a ksiądz jest 
od spowiedzi i od sakramentów… a siostra mnie zrozumie…” 

Ileż to razy pielęgniarki słyszały i słyszą, takie i tym podobne 
prośby… Człowiek bardzo ciężko chory, zazwyczaj płynie pod prąd 
życiowych fal. Nie potrzebuje już  „dobrych rad” ani opowieści  
o świetlanej przyszłości. Potrzebuje  w y s ł u c h a n i a  ! Człowiek 
chory i potrzebujący wie, że pielęgniarka wysłucha, zrozumie, 
zachowa usłyszane informacje w tajemnicy… To bardzo wysoka 
ocena. Wysoka i znacząca!!! Stąd też pielęgniarka wie jak bardzo 
boli choroba, cierpienie, kalectwo, odrzucenie, jak boli czekanie 
na kogoś, kto nie przychodzi… Wielu ludzi zachowuje na długo  
w swojej pamięci. 
WSPOMNIENIE ZOSI

Zosia, w dziesiątym roku życia zachorowała na cukrzycę. le-
czona i radosna, przepełniona młodzieńczą nadzieją, skończyła 
szkoły, wyszła ze mąż, urodziła syna. Akceptowała wszystko to, co 
przynosiło jej,  niekończące się, chorobowe doświadczenie. Była 
szczęśliwą córką, mamą  

Pamiętam bardzo dobrze 
to uczucie, gdy w okresie 
dojrzewania pojawiło się 
wiele powikłań związanych 
z moją chorobą i gdy zaczę-
ło się moje chodzenie  
o kulach. Czułem się jak  
w więzieniu, więzieniu 
ciała.

sprawnością, bólem wszech-
ogarniającym, z chorobowym 
gniewem? Czy wiemy co odczu-
wa? Czy potrafimy zobaczyć, co 
mówi twarz cierpiącego?  Czy 
wiemy jak pacjent  ocenia  per-
sonel, który się do niego zbliża 
i który go pielęgnuje? Jak widzi 
cały świat zza zasłony własne-
go cierpienia? Czy zdajemy 
sobie sprawę z tego, jak trudne 
jest „ ż y c i e   n a  w a l i z c e” 
chorego dializowanego i tego, 
który czeka na przeszczep – na 
szansę…??? 

Prawdą jest, że choroba – 
niezależnie od nazwy, niepeł-
nosprawność – niezależnie od 
rodzaju, to ogromny dyskom-
fort, który poraża, w pierwszej 
kolejności osobę dotkniętą 
problemem, następnie rodzinę, 
opiekunów i całe społeczeń-
stwo. To wyzwanie i próba.  
To także, nieustanna lekcja po-
kory i innego (często nowego!) 
spojrzenia na życie, w którym 

nadzieja odgrywa wiodącą rolę. 
Wiemy i najczęściej zgadzamy 
się z tym, że tylko wówczas, 
gdy człowiek sam doświadczył 
choroby (nieraz nawet zagro-
żenia życia!...), może każdym 
mięśniem swojego ciała odczu-
wać wielką radość, z powodu 
normalnego zdrowia. 

Zdarza się jednak i tak, że 
człowiek (z różnych przyczyn  
i powodów) nie może powrócić 
do pełnego zdrowia. Zdarza 
się, że przestaje chodzić, 
mówić, widzieć, słyszeć, rozu-
mieć… Wtedy, zanim człowiek 
sam zaakceptuje nową sytu-
ację, zanim uwierzy, że nadal 

warto	wieDzieć	
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wróciła do pracy, w zakresie, w jakim mogła ją wykonywać. Wciąż 
walczyła. CIeSZyłA   SIę  szczerze, każdym przeżytym dniem. Otoczo-
na miłością bliskich i profesjonalną troską całego medycznego grona, 
sama pomagała innym ludziom, wspierała potrzebujących, działała 
w organizacjach pozarządowych. Nadal elegancka, o przepięknym 
uśmiechu, potrafiła nawet (ku zaskoczeniu osób widzących!), prowa-
dzić koncerty okolicznościowe o operze. Wszystko mówiła z pamięci. 

Nagła i niespodziewana śmierć zabrała Zosię na drugą stro-
nę życia, pół roku temu… Miała zaledwie 39 lat. Swoją postawą 
przesyconą wiarą i nadzieją, swoim ogromnym pragnieniem życia, 
dawała innym ( także pielęgniarkom) przykład: jak żyć, jak cieszyć 
się życiem, jak trwać i walczyć o życie mimo tak pogłębiającego 
się dyskomfortu… 

Pamiętając o roli jaką spełniamy w społeczeństwie, o znacze-
niu pielęgnowania i pielęgniarskiej troski, w odbiorze poszczegól-
nych chorych, otaczajmy ten wyjątkowy dzień – d z i e ń   c h o r e 
g o  – szczególnym wyróżnikiem. Najpierw przez zadumę własną, 
potem poprzez okazanie znaczenia tego dnia wśród pacjentów. 
Niech nikt nie pozostaje opuszczonym, odtrąconym, niechcia-
nym… Pokazujmy jak należy przełamywać bariery i ograniczenia, 
jak trwać mimo choroby, niepełnosprawności i bólu… Niech pielę-
gniarska, szeroko rozumiana  „ radość dawania „ stanowi swoistą 
kulturę serca i sumienia. Bowiem dobro czynione, w każdych 
okolicznościach, zasługuje na miano „błogosławieństwa”.

     Bytom dnia  08.01.2012 r.

i żoną, mimo ciągłych wizyt  
u lekarzy i kolejnych pobytów  
w szpitalach. elegancka, 
zafascynowana ludźmi i pięk-
nem otaczającego ją świata, 
nie użalała się. WAlCZyłA!!!… 
Na miesiąc przed Pierwszą 
Komunią Świętą własnego 
syna, Zosia  utraciła wzrok. 
Nie widząca, nie poddała się. 
Nadal walczyła… Nauczyła się 
nowego sposobu życia, nowe-
go sposobu porozumiewania 
się z ludźmi. 

Kilka lat później (taka była 
potrzeba!),  Zosia została pod-
dana, z powodzeniem, zabie-
gowi przeszczepu nerki  
i trzustki! Z punktu widzenia 
pielęgniarskiej troski – stano-
wiła osobowość niezwykłego, 
wyjątkowego pacjenta, od 
którego można było uczyć 
się cierpliwości i zaufania do 
innych ludzi... Nadal trwała, 

lITeRATuRA : 
1. Pasowicz M., Osoba z niepełnosprawnością – szansa czy zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa?,  Bielsko–Biała, Biuletyn BOIPiP 

nr 9/2009 r.
2. łagowska–Krzyżanowska u., Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim, Wyd. ad vocem, Kraków 2006 r.
3. gui g., Dealer miłości, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2000 r.
4. Paszko h.- obserwacje i doświadczenia własne.
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Dla przyjaciółki…
dziękuję że jesteś 
że trwasz i wspierasz
ból koisz serce wplatasz 
w codzienność
w zabieganie 
  naręcze dobrych uczynków
  powiększasz nie pytana
  o zgodę jesteś dajesz
  słońcem bywasz
  nawet w niepogodę

dziękuję że jesteś
w cichości rozkwitasz
za woalem dobroci
doskonalisz odczucia
nie dla siebie
  dziękuję bądź nadal
  cichą i nie rozpoznaną
  dobro samo się ujawni 
  jak blask słońca w chmurach

Hanna Paszko, z tomiku “Myśli zebrane”, 2012

26 27



bezpieczeństwo	trzeciego	wieku

BeZPIeCZeŃSTWO 
TRZeCIegO WIeKu

26 stycznia w Ośrodku Szkoleniowym OIPiP w Łaziskach Górnych 
odbyło się spotkanie emerytowanych członków samorządu pielę-
gniarek i położnych. W świątecznym nastroju rozmawiano  
o sprawach tak poważnych jak bezpieczeństwo

choinki, kolędy,  świece, świąteczne 
dekoracje – tak przygotowany był 
Ośrodek w łaziskach na przyjęcie 
gości – emerytowanych członków 
samorządu: pielęgniarek, położ-

nych. Organizatorzy: OIPiP w Katowicach oraz PTP 
Oddział w Katowicach, zadbali  nie tylko o świą-
teczny klimat –  zaproszono także podinspektora  
Adama Strzebińczyka, eksperta  wydziału pre-
wencji śląskiej policji.  Tematem wiodącym jego 
wystąpienia  było szeroko pojęte bezpieczeństwo  
osób starszych - w domu, na ulicy, w autobusie, 
banku…  Śląscy policjanci przygotowali zestaw 
praktycznych porad adresowanych do seniorów, 

zawierających podstawowe zasady postępowa-
nia w typowych sytuacjach życia codziennego. 
Opracowali także wskazówki, które pozwolą na 
uniknięcie, lub przynajmniej ograniczenie naj-
bardziej niebezpiecznych zagrożeń: kradzieży , 
włamania, napadu, agresji, wyłudzenia danych. 
Te istotne informacje, przekazane z dużym 
emocjonalnym zaangażowaniem wywołały żywą 
reakcję i… wiele pytań. 

Mimo poważnej tematyki spotkanie miało jed-
nak  ciepły i familiarny, była to przecież okazja 
do sympatycznych rozmów, wymiany informacji, 
wspomnień.. i planów na przyszłość.
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kampaNia	społeczNa

mimo powszech-
nej opinii 
(niekoniecznie 
mającej oparcie 
w faktach) o 

nasileniu się tzw. przestępczo-
ści społecznie uciążliwej, nie 
można dostrzec zwiększenia się 
zaangażowania społecznego 
w ograniczanie tego zjawiska. 
Niejednokrotnie brak reakcji 
lokalnych społeczności na za-
grożenia czy naruszenia prawa 
występujące w ich otoczeniu, 
unikanie reakcji przez osoby 
będące w miejscu, gdzie doszło 
do zdarzenia chuligańskie-
go bądź przestępczego 
jeszcze bardziej „rozzu-
chwala” sprawców. Brak 
reakcji otoczenia na nie-
zgodne z prawem zachowanie 
jest przez przestępców odbiera-
ny jako akceptacja społeczna, 
czy też przyzwolenie ze strony 
otoczenia dla niezgodnych z 
prawem poczynań, co niejedno-
krotnie utrudnia pracę organów 
ścigania oraz wymiaru sprawie-
dliwości. Przyczyny braku spo-
łecznej reakcji mogą być różne 
(obojętność, strach, nieświa-
domość, itd.), natomiast skutki 
społeczne takiego zaniechania 
sięgają o wiele głębiej niż jest 
to dostrzegalne w momencie 
samego incydentu. 

W przypadku przestępstw 
szczególnie uciążliwych spo-
łecznie, jak: uszkodzenia ciała, 
bójki i pobicia, rozboje, kradzie-
że, kradzieże z włamaniem i kra-
dzieże pojazdów oraz zniszcze-
nia mienia  na gorącym uczynku 
zostaje ujętych jedynie ok. 5% 
wszystkich ich sprawców. 

W małej bawarskiej miejsco-
wości unterhaching, gdzie nie-
dawno była delegacja policjan-
tów ze śląska, 95% zatrzymań 
sprawców na gorącym uczynku 
nie jest skutkiem tego, że 
policja jest tam liczna, świetnie 
wyposażona i zorganizowana, 

lecz sygnałów od obywateli. 
W województwie śląskim taki 
wskaźnik wynosi zaledwie 35%. 

Z przedstawionych zależności 
wynika więc wyraźnie, że drogą 
do zwiększenia ilości sprawców 
zatrzymywanych na gorącym 
uczynku jest otrzymywanie infor-
macji od obywateli, a co za tym 
idzie aktywizacja tychże  
do informowania Policji o doko- 
nywanych przestępstwach. 
Zdecydowany i szybki odzew 
społeczeństwa zwiększa szansę 
zatrzymania sprawcy w trakcie 
lub bezpośrednio po popełnieniu 
czynu; to zaś pozwala nie tylko 

na zminimalizowanie poten-
cjalnych szkód, ale także 
zapewnienie, że sprawca 

poniesie odpowiednie kon-
sekwencje. 

Co ważne, jednocześnie to-
warzyszy temu dawanie poten-
cjalnym przestępcom wyraź-
nego obywatelskiego sygnału, 
że ich negatywne zachowania 
nie pozostaną bez społecznej 
i instytucjonalnej reakcji, czyli 
oddziałuje prewencyjnie. 

Dlatego też, w dniu 21 wrze-
śnia 2011 roku zainaugurowa-
no, przeprowadzoną na terenie 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach konferencją 
prasową, kampanię społeczną 
„Nie reagujesz – akceptujesz”. 

 „NIe ReAguJeSZ –
    AKCePTuJeSZ”

insp. mgr Jarosław Szymczyk •	I	Zastępca	Komendanta	Wojewódzkiego	
nadkom. mgr Dawid Kaszuba	•	Policji	w	Katowicach Naczelnik Wydziału 
Prewencji KWP w Katowicach 
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kampaNia	społeczNa

Celem głównym tej kampanii 
jest ograniczenie liczby prze-
stępstw pospolitych szczegól-
nie uciążliwych dla społeczeń-
stwa oraz zwiększenie liczby 
zatrzymań ich sprawców w trak-
cie lub bezpośrednio po ich 
dokonaniu. 

Osiągnięcie tego celu jest 
istotnie powiązane ze świado-
mością i aktywnością społe-
czeństwa. Dlatego jednym  
z podstawowych założeń jakie 
przyjęto na potrzeby kampanii 
stało się dotarcie do jak naj-
szerszego grona odbiorców 
- mieszkańców regionu, zwróce-
nie im uwagi na problem  
i zachęcenie ich do aktywności. 
Służy temu emisja spotów te-
lewizyjnych, publikacja reklam 
kampanii, przygotowanie do-
datku do gazet poświęconego 
kampanii, promocja na stro-
nach internetowych oraz 
 w telegazecie regionalnej.  

Do kampanii pozyskano pa-
tronat medialny TVP Katowice, 
Radia Katowice, Dziennika 
Zachodniego, gościa Niedziel-
nego oraz echa Miasta. Rola 
Policji województwa śląskiego 
w ramach kampanii pozostaje 
niezmienna, gdyż niezmienne 
są jej zadania wynikające z 
przepisów zawartych w aktach 
prawnych. Tym niemniej, w 
trakcie kampanii funkcjonariu-
sze - służb dyżurnych, komórek 
patrolowo-interwencyjnych, 
dzielnicowi, oficerowie prasowi, 
a także policyjni profilaktycy –  
z jeszcze większym zaanga-
żowaniem realizują swoje 
obowiązki.  Warto zaznaczyć, 
że podjęcie jakichkolwiek 
działań w ramach kampanii nie 
byłoby możliwe bez mecenatu 
ze strony Marszałka woj. ślą-
skiego, Wojewody Śląskiego, 
Telekomunikacji Polskiej SA, 
Oddziałów SKOK Silesia-Cen-

trum, Tauronu Dystrybucji SA, 
KZK gOP, PSe-Południe i innych 
podmiotów zaangażowanych. 

W kampanię, w całym wo-
jewództwie włączyło się wiele 
podmiotów, a jej osiągnięcia 
na bieżąco są prezentowane 
między innymi na stronie intra-
netowej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach pod adre-
sem: 

www.slaska.policja.gov.pl 
Tam też, dla zainteresowanych, 
znajdują się szczegółowe jej 
założenia i wspomniane spoty.

Korzystając z możliwości 
przybliżenia kampanii środo-
wisku medycznemu chciałbym 
zachęcić nie tylko do lektury 
stron Komendy i obejrzenia 
spotów, ale przede wszystkim 
do włączenia się w jej realizację 
i nie pozostawanie obojętnym 
na wszelkie naruszenia prawa  
i zachowania stwarzające za-
grożenie.

>BEZPIECZEńSTWO TRZECIEgO WIEKu<
http://www.slaska.policja.gov.pl/jak-unikac-zagrozen/dla-osob-starszych/
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k
olejny luty przed nami, ale 
na okiennym termometrze za 
oknem jeszcze jesień króluje, 
a do wiosny przecież niedale-
ko. Mama mi opowiadała  

o swoim dzieciństwie w Carskiej Rosji, 
(bo przed wybuchem I wojny dziadek 
został zesłany, za to, że – jako poddany 
„pruski” mieszkał w Warszawie, a to 
stanowiło ”zagrożenie dla Caratu”)  
o Babuni, która znalazła fortel aby  
z trójką małych dzieci do Niego doje-
chać. Smutny i ciężki był to dla Nich 
czas, ale byli razem, i to się liczyło, i nie 
ważne było, że zimy były okropne – prze-
trzymali i po wielu latach, wrócili. 

Ja również dzieckiem będąc trafiłam na 
„zimowy pejzaż” roku 1944/1945. Po upadku 
Powstania Warszawskiego na szczęście zna-
lazłam się z Najbliższymi na Podhalu. A zima 
wtedy była też sroga. i o mały włos postrada-
łabym tam życie zjeżdżając na sankach z gór-
ki przed zapadnięciem zmroku. Wjechałam  
w wielką pryzmę śniegu, gdy w ostatniej 
chwili. syn gaździny, u której mieszkałam 
domyślił się, gdzie mnie szukać. A pod ko-
niec stycznia „przyszedł od południa” ciepły 
wiatr radości i uśmiechów, wtedy było bar-
dzo zimno. Nawet pamiętam tę noc, gdy dla 
nas wojna się skończyła, i tę następną także. 

luty nierozerwalnie łączy się z serdecz-
nością, bo Ona wnętrze każdego człowieka 
ogrzewa i uszlachetnia. Mieli rację Ci, co 
ustanowili w dniu Imienin Walentego – DZIeŃ 
ZAKOChANyCh. Tradycja ta do nas przyszła 
dość późno z Zachodu europy, i coroczne 
mamy 14.lutego coraz huczniej obchodzone 

bardzo sympatyczne święto, które stwarza 
miłą okazję do obdarowywania się drobnymi 
upominkami, bo nasze życie powinno skła-
dać się z chwil radosnych. W tym momencie 
nasuwa mi się refleksja – albowiem serdecz-
ności uczymy się od dziecka obserwując 
dorosłych, a nawet świat zwierząt. Dorasta-
jąc poznajemy zespół zwyczajów i obyczajów 

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

luty

luTy
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objawiający się troską, czułością, miłym 
słowem, często dotykiem oraz myśleniem  
w kategoriach dobra i radości o tym kimś 
drugim, czyli o Rodzicach, o Rodzeństwie,  
o Przyjaciołach… o najbliższych…

Serdeczności uczymy się wraz z dorasta-
niem, jeśli koło nas są ludzie serdeczni. 
 Jest to bardzo istotna cecha zachowań  
w kontaktach interpersonalnych. Wprawdzie 
uśmiech jest odruchem wrodzonym, ale jeśli 
małe dziecko wychowuje się w środowisku 
ponuraków - stanie się podobnym do oto-
czenia. Dlatego tak istotne jest reagowanie 
na uśmiech dziecka, w życiu dorosłym też 
powinniśmy uśmiechem reagować, nawet  
w sytuacjach trudnych. W tego typu emo-
cjach uczestniczy cały organizm – począwszy 
od centralnego układu nerwowego, także  
i wegetatywnego, a potem od pracy układu 
krążenia, gruczołów dokrewnych i poziomu 
serotoniny, często nazywanej hormonem 
szczęścia W momentach uniesienia, za-
chwytów, zauroczenia serce najmocniej nam 
uświadamia stan naszej radości. Czasami 
czujemy, że chcemy „wyskoczyć z siebie” nie 
tylko na widok nam najbliższych – ale także 
MATKI…

…
już nie płacz Serce, o nic nie pytam 
przytulę się mocno i będzie nam lżej
cicho poczekam by dzień powitać  
a ty się do mnie śmiej.
łzy mi przestaną po policzkach spływać
odejdą także myśli złe
i będę w tej chwili bardzo szczęśliwa
kołysząc się w ramionach Twych.
szepniesz mi cicho: „spokojnej nocy”
aby przyniosła kojący sen
 „Jestem przy tobie moje maleństwo
 - uśmiechnij się”
     /-/ewaw-p
SERDECZNOŚĆ
To nie banał, też tak myślę,
że serdeczność ludzi brata
I że trudno tylko solo
Z szczęściem dojść na koniec świata. 
Nie chcę przeżyć bojów żadnych,
Miałam tego w życiu wiele,
Nie chcę także chwil szkaradnych,
Teraz pragnę by weselej 
Wszystkie chwile promieniały
Przez dzień i przez żywot cały
      /-/ewaw-p

SeRCe
…nie mogę pominąć Największej Postaci  
z lat współczesnych, człowieka, którego 
już nie ma między żywymi, a ogromnie  
tak wiele zrobił dla ratowania ludzkości…

BYŁ CZŁOWIEK      
prof. Zbigniewowi Relidze

Znicz niech mu świeci dzień i noc
bez zawiści i pogardliwych głos
a jeśli takowa się komuś „zrodzi”
niechaj się zastanowi 
co sam dobrego dla innych zrobił

Służebność 
to człowieczeństwo
 i innym się oddanie
to posłuszeństwo
to nasze przesłanie
         marzec 2009
     /-/ewaw-p

luty
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Zbigniew Religa urodził 16.XII 1938  
w Miedniewicach, a zmarł  8.III 2009 w War-
szawie.

Znałam Ojca Zbigniewa Religi, eugeniusza 
Religę, a znałam go tak jak się zna swoich 
nauczycieli. Obaj Wielkiego Serca - Mistrzo-
wie Dzieła i Społecznicy.

eugeniusz Religa,  zanim poznałam go 
osobiście, był przed wojną nauczycielem,  
a w latach  pięćdziesiątych  kierował Studium 
Nauczycielskim przy ul Stawki w Warszawie 
wydziałami humanistycznymi. Tam też wykła-
dał psychologię. 

gdy Ministerstwo Zdrowia powołało w sto-
licy podobnego typu uczelnię dla nauczycieli 
średnich szkół medycznych – tam również 
nauczał, także mnie w latach 1972 – 1974. 
Miałam więc  ogromne szczęście i zaszczyt  
być  Jego studentką,  zauroczoną nie tylko 
erudycją Mistrza – ale także wszystkim tym, 
co charakteryzuje człowieka  renesansu  cie-
płego, mądrego, taktownego, empatycznego, 
jedynego w swoim rodzaju.  Słuchanie Jego 
wykładów, zdawanie egzaminów – to była 
autentyczna uczta Bogów. Już wtedy wiedzia-
łam, że Jego syn – wówczas stypendysta  
w uSA, nie będzie lekarzem przeciętnym,  
bowiem w dziale psychologii rozwojowej 
nasz Mistrz prezentował konkretne procesy  
i zachowania na przykładzie wnikliwych ana-
liz obserwacji właśnie swego syna. „upoglą-
dawiał” nam zawiłości procesów i terminolo-
gii nie tylko metodycznie. 

 Nie wiem kiedy umarł, nie śledziłam war-
szawskiej prasy…

Profesor Zbigniew Religa odziedziczył 

przeogromny ładunek charyzmy Ojca, fizycz-
nie również był bardzo podobny. Pogodne 
usposobienie utrzymał do końca swego 
życia, co można było dostrzec w prezento-
wanych wywiadach telewizyjnych. Zawsze 
szanował chorych, współpracowników  
i adwersarzy.  

Pielęgniarki, które mu asystowały przy 
operacjach, opowiadały, że przy tych naj-
trudniejszych, gdy życie pacjenta zależało 
od każdej minuty, nie mylił się ani razu i nie 
wykonał ani jednego zbędnego ruchu.  Był 
w każdym calu rozumnym perfekcjonistą. 
Śmiało mogę mniemać, że w dziedzinie 
prakseologii był tak samo doskonały, jak 
w transplantologii. Do porządku dziennego  
przechodził nad drobnymi konfliktami, a na 
wszelkiego rodzaju posiedzeniach, nie tylko 
Rady Ministrów,  wnosił niezwykle cenną 
pogodę ducha.  

Przed laty byłam – w czasie kiedy kierował 
Kliniką Zabrzańską, na Sympozjum Nauko-
wym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w katowickim urzędzie Wojewódzkim na 
spotkaniu, w którym Profesor zabierał głos. 
W czasie przerwy miałam możność osobiście 
z Nim chwilę porozmawiać. Dla mnie to był 
niezapomniana chwila …nie omieszkałam 
wspomnieć o moim ułamku z życia w roli 
studentki Jego Ojca… Śmierć Profesora to 
wielka strata dla polskiej nauki i medycyny.  
Ale także i dla tych wszystkich, którzy śledzili 
na małym ekranie, lub w bezpośrednich kon-
taktach, sposób Jego  mówienia i argumento-
wania  własnych racji.  Za każdym razem były 
to mistrzowskie prezentacje istoty przedsię-
wzięć, zdarzeń,  podsumowań i możliwości. 
Wyrażane były  w słowach i w gestach zawsze 
zgodnych z emocjonalnym stadium uczuć 
najwyższych. Swoje wypowiedzi i konstata-
cje kierował bez agresji,  bez dydaktyzmu  
i bez lekceważenia kogokolwiek.. 

Po prostu do ostatniej chwili dzielił się  
z nami sobą….  

żal mi, że  nie ma go już wśród żywych… 
A był ode mnie tylko o miesiąc starszy….                     
  /-/ mgr ewa Willaume-Pielka

był	człowiek
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KondolencjeKondolencje

Pielęgniarce Pani 
Izabeli Harupa 

wyrazy serdecznego współczucia  
w związku ze śmiercią 

matki
składają: Przełożona Pielęgniarek  

wraz z Pielęgniarkami i Położnymi  
oraz pracownicy Szpitala Miejskiego  

w Siemianowicach Śląskich

Pielęgniarce Pani 
Izabeli Harupa 

wyrazy serdecznego współczucia  
w związku ze śmiercią 

matki
składają: Przełożona Pielęgniarek  

wraz z Pielęgniarkami i Położnymi  
oraz pracownicy Szpitala Miejskiego  

w Siemianowicach Śląskich

Wyrazy szczerego współczucia Koleżance 
Annie Folcie

z powodu śmierci 
Taty 

składają pielęgniarki z Centrum 
Medycznego Szopienice  

oraz Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP

Pielęgniarce Magdalenie Langosz
wyrazy serdecznego współczucia  

z powodu śmierci 
Taty

składają koleżanki Oddziału Kardiologii 
Dziecięcej GCZD w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Anny Staszowskiej 
z powodu śmierci 

Ojca 
składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz  

z zespołem pielęgniarek Oddziału 
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  

i Transplantacyjnej Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego 

im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu 
i smutku. My-sercem jesteśmy z Tobą

Położnej 
Justynie Zalewskiej 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Ojca 

składają koleżanki z Oddziału 
Neonatologii Centralnego Szpitala 

Klinicznego SUM im. prof. Kornela 
Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

W dniu 23.01.2012 odeszła na zawsze  
po długoletniej walce z chorobą 

nowotworową 
NASZA KOLEŻANKA EWA KIEL 

z domu TOPOROWICZ 
koordynująca i nadzorująca pielęgniarka 

ZOL, aktualnie kierownik ZOL  
w Gorzycach. 

Żegnamy Cię Ewo!  
Z głębokim żalem smutkiem  

na zawsze pozostaniesz w naszej  
pamięci jako człowiek o wielkim sercu 

oddana pacjentowi, serdeczna i życzliwa 
ludziom. Łączymy się w bólu z rodziną.                                                                                                                                         

Składają: Samorząd Pielęgniarski, 
Związki Zawodowe Pielęgniarskie, 

kierownicy oddziałów, ZOL i WOLO 
oraz Pielęgniarki i Pracownicy ZOL  

i WOLO w Gorzycach.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
Naszą Koleżankę
Agatę Kłosińską

pielęgniarkę Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 

Miejskiego w Zabrzu
Naczelna Pielęgniarka 

oraz pielęgniarki  i położne
Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu  
i żalu, jesteśmy całym sercem z Tobą… 
wyrazy szczerego współczucia naszej 

koleżance 
Eli Stawiarz 

z powodu śmierci 
Syna 

Składają pielęgniarki i współpracownicy 
Oddziału Chirurgicznego pielęgniarki 
Bloku Operacyjnego Chirurgicznego 
oraz Przełożona Szpitala w Będzinie

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich
koleżance

Wioletcie Syrkiewicz
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci
Ojca

składają: Przełożona Pielęgniarek oraz 
pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego  

w Siemianowicach Śląskich.
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KondolencjeKondolencje

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 
z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance 

Renacie Słowik 
składają Przełożona Pielęgniarek  

i Położnych oraz pielęgniarki i położne 
Centrum Zdrowia w Mikołowie

Najszczersze wyrazy współczucia  
dla koleżanki 

Agnieszki Szymonek 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają Kierownik oraz Pielęgniarka 

Oddziałowa wraz z całym zespołem Izby 
Przyjęć SP CSK im. prof. Gibińskiego 

SUM w Katowicach

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim  
i najdroższym… 

Naszej Drogiej Koleżance Pielęgniarce 
Oddziałowej Bloku Operacyjnego 

Laryngologii
Cecylii Karpowicz 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Taty 
składają: Naczelna Pielęgniarka, 

Pielęgniarki Oddziałowe, Pielęgniarki 
Bloku Operacyjnego Laryngologii  

wraz z wszystkimi pracownikami Szpitala 
Specjalistycznego w Zabrzu

Wyrazy szczerego współczucia Koleżance 
Annie Folcie

z powodu śmierci 
Taty 

składają pielęgniarki z Centrum 
Medycznego Szopienice  

oraz Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 
z powodu śmierci

Męża
naszej Koleżance 

Annie Rolińskiej Bulanda
 składają Kierownictwo, Pielęgniarka 

Przełożona oraz pięlegniarki  
i współpracownicy NZOZ EPIONE  

w Katowicach.

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach 
bliskich…

wyrazy współczucia 
Cecyli Karpowicz  
z powodu śmierci  

Taty 
składają pielęgniarki Działu 
Anestezjologicznego Szpitala 
Specjalistycznego w Zabrzu

Wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Męża 
dla 

Urszuli Burek 
składają Naczelna Pielęgniarka, 
Pielęgniarki Epidemiologiczne, 
Pielęgniarki Oddziałowe oraz 

pielęgniarki i położne Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu  
i smutku. My-sercem jesteśmy z Tobą.

Położnej Justynie Zalewskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki z Oddziału 

Neonatologii Centralnego Szpitala 
Klinicznego SUM im. prof. Kornela 
Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

Koleżance 
Grażynie Drewniok 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

matki
 składa pielęgniarka oddziałowa  

z całym personelem Oddziału II Chorób 
Wewnętrznych i Diabetologii  

w Rudzie Śląskiej.

Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypowiedzieć żal…

Naszej Drogiej koleżance 
Barbarze Jakubiec 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy 
składają Naczelna Pielęgniarka, 

Pielęgniarka Oddziałowa, 
pielęgniarki Klinicznego Oddziału 

Kardiologii, Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego, Pracowni 

Hemodynamiki wraz z wszystkimi 
pracownikami Szpitala Specjalistycznego 

w Zabrzu
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 

Sekretariat czynny jest do godziny 1700 

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

Sekretariat
tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26 

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22 

Dział Prawny 
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych 
w godzinach pracy Biura 
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek  
w godz. 1330 do 1530 

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
tel. 510 132 171
mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca 
w godzinach od 1500 – 1700. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej pełnić będą dyżury również w godzinach od 1500 – 1700,w niżej podanych terminach:
Terminy dyżurów: 
04.01.2012 r.  09.05.2012 r.  19.09.2012 r.
18.01.2012 r.  23.05.2012 r.  03.10.2012 r.
01.02.2012 r.  06.06.2012 r  17.10.2012 r.
15.02.2012 r.  20.06.2012 r  31.10.2012 r.
29.02.2012 r.  04.07.2012 r  07.11.2012 r.
07.03.2012 r.  18.07.2012 r.  21.11.2012 r.
21.03.2012 r.  01.08.2012 r.  05.12.2012 r.
04.04.2012 r.  22.08.2012 r.  19.12.2012 r.
18.04.2012 r.  05.09.2012 r. 

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

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

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

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


