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Kalendarium planowanych wydarzeń 
maj 2012

8 maja
Spotkanie Zespołu ds. Położnych. 
Siedziba OIPiP, godz. 15.00.

8 maja

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Diabetologicznego. Siedziba 
OIPiP, godz. 15.00.

9 maja
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
OIPiP w Katowicach

9 maja Posiedzenie Komisji Kształcenia. 

9 maja

Posiedzenie Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

10 maja Posiedzenie Komisji Socjalnej.

14 maja

Spotkanie Zespołu ds. Domów Po-
mocy Społecznej. Siedziba OIPiP, 
godz. 11.00.

17 maja
Posiedzenie Komisji Etyki  OIPiP  
godz. 15.00

17 maja

Spotkanie Zespołu ds. Organizacji 
i Zarządzania. Siedziba OIPiP, go-
dzina 15.30.

23 maja

Posiedzenie Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowi-
cach

23 maja

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego. Siedzi-
ba OIPiP, godz. 15.00

28 maja

Uroczysta gala z okazji Między-
narodowego Dnia Pielęgniarek  
i Dnia Położnej. Centrum Kultury 
Katowice im. Krystyny Bochenek.

29-30 
maja

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

NASZE   SPRAWY
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Wokół nas, w pełnym rozkwicie - maj, naj-
piękniejszy miesiąc roku. Truizm? Banał? 

Może tak, ale z przyjemnością przyjmujemy go za 
pewnik, czekamy na majowe dni, cieszymy się cie-
płymi wieczorami. Otoczeni kolorami, zapachami, 
świeżością, budzimy w sobie nadzieję, zaczynamy 
znowu wierzyć, że to co wokół nas pogmatwane i 
skomplikowane – w końcu się wyprostuje.

Oddając w Wasze ręce majowe wy-
danie „Naszych Spraw”, kieruję się 
tym właśnie przesłaniem, i pragnie-
niem.

W tym wydaniu pojawia się nowa 
rubryka: „IN PLUS”, tam chcemy po-
kazywać ludzi i miejsca, które zasłu-
gują na dostrzeżenie, uznanie, doce-
nienie. Ale nie będzie to tylko miejsce 
na laurki wystawiane „ku pokrzepie-
niu”, i nigdy się takim nie stanie. Bo 
doskonale sobie zdajemy sobie spra-
wę, że są miejsca, gdzie nie dzieje się 
dobrze, gdzie rzeczywistość przytła-
cza, a przyszłość nie budzi nadziei. 
I z myślą o takich placówkach pre-
zentujemy ludzi, którym udaje się 
spełnić zawodowe marzenia, miejsca 
– gdzie pracuje się z przyjemnością  
i satysfakcją, i czynimy to właśnie po 
to - by obudzić nadzieję, że może być 
jeszcze … normalnie. Dobrze. 

W maju nie można pominąć waż-
nego święta: Dnia Matki, święta ma-
cierzyństwa. W sposób naturalny  
z tym świętem łączymy cud narodzin 
– i pewnie stąd w majowym wydaniu 
tyle materiałów poświęconych macie-
rzyństwu, porodom, położnictwu. Po-
rody rodzinne to przeniesienie cudu 
narodzin do domowego zacisza, wię-
cej o tym w artykule „Dlaczego do-
mowe narodziny?” Ale nie uciekamy 
także od gorzkich tematów z tego za-
kresu – i dlatego prezentujemy także 
materiał o FAS, alkoholowym zespo-
le płodowym, chorobie, ktorej można 
skutecznie zapobiegać. 

W maju także, przypadają nasze 
branżowe święta: Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej, 
i dlatego wypada zatrzymać się nad 
tradycjami naszego zawodu, przy-
pomnieć sobie jego prekursorkę –  

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Florencję Nightingale, Damę z Lam-
pą, arystokratkę, nie pozbawioną 
jednak ambicji – i konsekwencji.

Ambicji zawodowych nam nie brak 
– i świadczy o tym najlepiej wzrastają-
ce zapotrzebowanie na kursy, specja-
lizacje, szkolenia. Nieustannie pod-
nosicie swoje kwalifikacje zawodowe,  
a na każdej konferencji z powodze-
niem prezentujecie efekty Waszych 
badań, dzielicie się doświadczenia-
mi, i udowadniacie, że stać Was na 
naukowe podejście do codziennych 
obowiązków. 

Podczas konferencji poświęconej 
opiece długoterminowej gościliśmy  
w ośrodku w Łaziskach Górnych 

Konsultanta Krajowego w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Przewlekle Cho-
rych i Niepełnosprawnych, panią dr 
Elżbietę Szwałkiewicz. Chociaż z jej 
wystąpienia wyłaniał się niezbyt opty-
mistyczny obraz opieki długotermino-
wej w Polsce, to w wywiadzie sama 
przyznaje, że atutem są ludzie z pa-
sją. I z tym całkowicie się zgadzam, 
bo pasjonatek w naszym środowisku 
na szczęście nie brakuje. 

Z okazji Naszego święta, życzę 
Wam – i sobie – by pasji w nas nigdy 
nie zabrakło, by nie zabrakło także 
ludzi, którzy pasją umieją zarażać. 

Wszystkim Pielęgniarkom, wszyst-
kim Położnym życzę spełnienia ma-
rzeń, realizacji planów, szerokich 
perspektyw, i pracy, która zawsze 
będzie przynosić satysfakcję. Tę za-
wodową, tę mate-
rialną, tę osobistą, 
która dodaje blasku 
i kolorów naszym 
dniom, i to nie tylko 
w maju.
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Kalendarium kwiecień 2012

03.04
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP  
w Katowicach.

11-13. 04
W Szczyrku odbyła 
się Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowo-
-Szkoleniowa „Praca 
zawodowa położnej 

w dobie przekształceń” zorganizowa-
na przez Zespół ds. położnych. Udział  
w konferencji wzięła Przewodnicząca OR-
PiP Mariola Bartusek.

11. 04

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek Diali-
zacyjnych.

11. 04
 Posiedzenie Komisji Kształcenia.

12. 04
 Posiedzenie Komisji Socjalnej. 

14-17. 04
 W Wiśle odbył się XV Zjazd Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemio-
logicznych pod hasłem „ Nie lękajcie 
się wejść na drogę Waszego powołania, 
Nie lękajcie się szukać prawdy o so-
bie i otaczającym Was świecie”. Udział 
z Zjeździe wzięła Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek.

17. 04
 Spotkanie pełnomocnych przedstawicieli 
ORPiP w Katowicach.

17. 04
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek Szkol-
nych.

17. 04
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Diabetologicznego.

18. 04
Posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ, w którym udział wzię-
ła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława 
Brylak-Kozdraś.

18. 04
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego.

18-19. 04
W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Gór-
nych odbyła się konferencja organizo-
wana przez Zespół ds. opieki długoter-
minowej „Opieka długoterminowa i jej 
przyszłość”.

23. 04
W Katowicach odbyło się szkolenie pt.: 
"Prawo pracy w aspekcie zmian w sek-
torze ochrony zdrowia" zorganizowane 
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych Zarząd Regionu 
Śląskiego przy współpracy z Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach oraz Okręgową Inspekcją Pracy  
w Katowicach.
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Kalendarium kwiecień 2012
23. 04

Spotkanie Zespołu ds. Domów Pomocy 
Społecznej.

24. 04
Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 
Pielęgniarek i Położnych.

24. 04
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Chi-
rurgicznego.

25. 04
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP  
w Katowicach.

25. 04
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

25. 04
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego.

26. 04
W Bielsku-Białej odbyło się spotkanie  
w ramach I Cyklu Spotkań Naukowo- Szko-
leniowych Środowisk Pielęgniarsko- Położni-
czych pod Patronatem Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek, w którym czynny udział wzięła 
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.

Zaproszenie

VI edycję sympozjum naukowo-szkoleniowego

„BEZPIECZNA STERYLIZATORNIA”
w dniu 21.06.2012r ; rozpoczęcie o godzinie 9:00

w sali wykładowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

SPSK-M ŚUM w Katowicach

mieszczącej się przy ul. W. Reymonta ( wejście od ul. H. Dąbrowskiego)

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres szpitala: SPSK-M ŚUM w Katowicach

ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice, z dopiskiem: Centralna Sterylizatornia 

lub dkarwowska@interia.pl ; 602133295

                                                                                                              Dorota Kudzia-Karwowska

Konkursy  Kwiecień  2012
W siedzibie OIPiP w Katowicach odbyły się postępowania 
konkursowe na stanowiska  Pielęgniarek  Oddziałowych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 W Jastrzębiu Zdroju
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego   Monika Truchan

 Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Położnictwa i Ginekologii  

        Elżbieta Urszula Puzyńska 

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu  obowiązków, reali-
zacji zamierzeń  dla dobra pacjentów  oraz zespołu pielęgniarek i położnych. 
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Wyciąg z protokołu posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 25 kwietnia 2012 roku

Podjęto uchwały w sprawach:

•	 skierowania do odbycia stażu podyplomowego,
•	 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru 

pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	 wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	 wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach,
•	 wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
•	 wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 

nieokreślony, 
•	 anulowania 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,
•	 wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach,
•	 wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu położnej na czas 

nieokreślony,
•	 wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
•	 zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
•	 wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska 

kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
•	 zmiany uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli do składów komisji 

konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami,

•	 powołania Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

•	 odwołania Pełnomocnego Przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

•	 rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

•	 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach,

•	 zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych,

•	 udziału Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w zamówieniach 
publicznych organizowanych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze 
Zdrowia,

•	 wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
•	 przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
•	 przyznania zapomóg pośmiertnych,
•	 refundacji kosztów kształcenia,
•	 przyznania pożyczki dla odpłatnie studiujących pielęgniarek i położnych,
•	 spłaty zaległych składek członkowskich,
•	 przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. opieki długoterminowej,
•	 przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego,
•	 przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. domów pomocy społecznej,
•	 przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. promocji zawodów pielęgniarki  

i położnej,
•	 leczenia sanatoryjnego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•	 przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 21 marca 2012 roku.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Wobec najistotniejszych problemów, przed którymi stoi dzi-
siaj opieka zdrowotna nie tylko w Polsce, bez wątpienia na 
czoło wysuwają się te, które dotyczą ludzi w podeszłym wie-
ku, a zwłaszcza obłożnie i przewlekle chorych przebywają-
cych w domu. Zagadnienia te stanowiły temat zorganizowa-
nej konferencji. 

Obecny stan opieki długotermino-
wej w Polsce przedstawiła dr Elżbieta  
Szwałkiewicz – Konsultant Krajowy w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych  
i Niepełnosprawnych.
Punktem wyjścia była definicja opieki długo-
terminowej traktowanej w Europie jako szero-
kie zagadnienie polityczne obejmujące różno-
rodne usługi świadczone osobom, które przez 
dłuższy okres lub trwale są zależne od pomocy 
w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życio-
wych. Zespół ds. Opieki Długoterminowej 
w Polsce, ustalił definicję opieki długo-
terminowej, jako całokształt działań me-
dycznych i społecznych, polegających na 
świadczeniu długoterminowej opieki pie-
lęgniarskiej, świadczeń terapeutycznych  
i usług pilęgnacyjno-opiekuńczych oso-
bom przewlekle chorym i niesamodziel-
nym, które nie wymagają hospitalizacji. 
Szczególną uwagę zwróciła na jakość opieki 
długoterminowej, w której należy zwrócić uwa-

gę na efektywność terapii, rehabilitacji oraz 
pielęgnowania. Podkreśliła konieczność wpro-
wadzenia zmian poprzez podjęcie debaty spo-
łecznej, zainteresowanie problemem mediów  
i polityków, prowadzenie danych statystycz-
nych na temat rzeczywistych potrzeb w opie-

ce, co jest spójne z rekomendacją Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie opieki długotermino-
wej.
Za cenną inicjatywę należy uznać powołanie 
Zespołu ds. Opieki Długoterminowej, którego 
zadaniem jest opracowanie Narodowego Pro-
gramu Opieki Długoterminowej oraz projek-
tu rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie standardów postępowania medycznego  
w opiece długoterminowej.
Zdaniem dr Elżbiety Szwałkiewicz opieka 
długoterminowa będzie kompleksowo  
i sensownie rozwiązywać problemy cho-
rych i niesamodzielnych osób jeżeli odej-
dzie od sztucznego resortowego podziału  
i uwzględni rożny zakres świadczeń w za-
leżności od poziomu niesamodzielności 
oraz rokowania, co do możliwości przy-
wrócenia częściowej lub pełnej samo-
dzielności w zakresie samopielęgnacji.
Na koniec swojego wystąpienia prelegentka 
zwróciła uwagę na dwa najważniejsze proble-

my etyczne związane z opieką długoter-
minową. Pierwszy dotyczy podmioto-
wego traktowania osoby objętej opieką 
oraz stosowania wobec niej przymusu 
bezpośredniego. Drugi zaś, moralnego 
rozróżnienia pomiędzy „działaniem na 
szkodę” a „zaniechaniem z braku środ-
ków”, z których za pierwszy się karze,  
a drugi akceptuje, pomimo że skutek 
jest ten sam – cierpienie i śmierć.

Szybko zmieniające się warunki w ja-
kich żyjemy i funkcjonujemy stwarzają 
wielorakie problemy, które przedstawi-
ła Wanda Kuczera – Członek Zespołu 
ds. Opieki Długoterminowej przy ORPiP  

w Katowicach.

Prelegentka przedstawiła osiem grup proble-
mów:
1. Wzrastająca liczba ludzi wymagających 

opieki długoterminowej, a zbyt niskie nakła-

Konferencja zorganizowana przez Zespół ds. Opieki 
Długoterminowej przy ORPiP w Katowicach w dniach 
18-19 kwietnia 2012 w Ośrodku Kształcenia  OIPiP  
w Łaziskach Górnych

PRZYSZŁOŚĆ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE
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dy finansowe, za mała liczba pielęgniarek .
2. Brak koordynacji i współpracy różnych in-

stytucji w celu zorganizowania komplekso-
wej ale zindywidualizowanej w zależności 
od potrzeb opieki.

3. Podział na świadczenia opiekuńcze i pie-
lęgnacyjne w opiece społecznej i ochronie 
zdrowia i zupełny brak współdziałania.

4. Sztywne wytycz-
ne kwalifikacji 
chorego do opieki 
długoterminowej 
wyznaczone przez 
NFZ i Ministerstwo 
Zdrowia oparte je-
dynie na skali Bar-
thel, która może 
być tylko jednym z 
elementów oceny 
potrzeb chorego.

5.  Osamotnienie pielęgniarki w środowisku 
domowym, brak pomocy ze strony opieku-
nek, rehabilitantów i innych profesjonali-
stów.

6.  Wszyscy chorzy od 0 do 40 punktów w skali 
Barthel mają ten sam czas opieki na dobę 
w środowisku zamieszkania ze strony pielę-
gniarki.

7.  Niespójność i niejasność ciągle zmieniają-
cych się przepisów prawnych i wytycznych. 
Długi czas oczekiwania na wyjaśnienia nie-
jasnych zapisów prawnych.

8. Brak rzeczywistej wyceny kosztów oso-
bodnia. Narzucanie tzw ceny sugerowa-
nej przez płatnika nie ma odzwierciedlenia  
w kosztach ponoszonych przez świadcze-
niodawców. Tendencja do zawierania kon-
traktów ze świadczeniodawcami proponu-
jącymi ceny poniżej kosztów własnych.

Jednym z największych problemów opieki dłu-
goterminowej zdaniem prelegentki jest brak 
jednolitego stanowiska w tej sprawie środowi-
ska pielęgniarskiego.
Szczegółowo o zagadnieniach dotyczących ry-
zyka i problemów, wobec których stoją praco-
dawcy przedstawiła Violetta Dytko – Członek 
Zespołu ds. Opieki Długoterminowej przy OR-
PiP w Katowicach.
Wymieniła ona trzy grupy ryzyka:
1. osobowe – dotyczące doboru pracowników 

pod względem ich przydatności i efektyw-
ności

2. socjalne – dotyczące świadczeń na rzecz 
pracowników związanych z ochroną potrzeb 
życiowych jego samego i jego rodziny; 
udzielaniem urlopów wypoczynkowych oraz 
pokrywaniem pewnych kosztów w związku 

z możliwą chorobą pracownika
3. gospodarcze – koniecznością wpłat wyna-

grodzeń, bez względu na sytuację
Zmniejszenie ryzyka, wymaga od pra-
codawców aktywności w takich obsza-
rach jak samokształcenie, współpraca  
i partnerstwo. Działania te, konsekwent-
nie podejmowane, mogą ryzyko nie tylko 

zmniejszyć, ale wręcz 
zminimalizować. 

Aspekt formalny świad-
czeń w opiece długoter-
minowej, jej kontrak-
towanie przedstawione 
zostało przez Wojciecha 
Mikę – Przedstawiciela 
ŚOW NFZ w Katowicach.

Całościowe odniesienie 
do człowieka-pacjenta 

wymaga, aby uwzględnić także zagadnienia 
etyczne, które przedstawiła Hanna Paszko – 
Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki przy ORPiP 
w Katowicach.
Działania związane z opieką długoterminową 
łączą w sobie wiele elementów. Należą do nich 
działania diagnostyczne, lecznicze, pielęgna-
cyjne, rehabilitacyjne. Wszystkie te działania 
powinno cechować ugruntowane poszano-
wanie godności osobistej każdego pacjenta.  
A nawet postawa taka powinna być dominują-
ca. Stawia to przed wszystkimi, którzy zajmują 
się opieką długoterminową, pytanie. Z jednej 
strony dotyczą one stopnia empatii cechującej 
opiekuna i osobę wspierającą, która ukazuje 
jego wartość. Tym co wyróżnia opiekuna 
jest miłość do drugiego człowieka-pa-
cjenta. Miłość ta wypływa ze świadomo-
ści przynależności do „ludzi niezwykłych,  
o ubogaconej duchowości. Cechą charak-

terystyczną tak rozumianej miłości jest jej 
bezwarunkowość, która każe być przy osobie 
chorej niezależnie od jej kondycji psychicznej  
i fizycznej. Ken Wilber charakteryzując pre-
dyspozycje opiekuna używa wręcz obrazowego 
pojęcia „emocjonalnej gąbki”. Ten aspekt pracy 
stawia przed personelem zadanie nie tylko sta-
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łego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale 
także, a może przede wszystkim rozwoju ducho-
wego.
Należy zdawać sobie także sprawę z faktu, że 
spotkania w sferze duchowej wymagają otwar-
cia, i to otwarcia obustronnego. Jego brak ze 
strony opiekuna może prowadzić do etyczne-
go wykorzystywania. To otwarcie dyskutować 
będzie także „reakcjami bliźniaczymi”, tak,  że 
stan psychiczny, duchowy podopiecznego za-
leżny będzie od stanu psychicznego opiekuna.
Dlatego też działania w sferze duchowej nie 

mogą być wynikiem przymusu, lecz wolnego  
i świadomego wyboru.
Reasumując należy stwierdzić, iż Konferencja 
ukazała szerokie spektrum problemów przed 
jakimi ciągle jeszcze stoi opieka długotermino-
wa w Polsce. Dzięki szczegółowemu naświetle-
niu poszczególnym aspektów tej działalności, 
łatwiej podjąć konkretne działania prowadzące 
do zwiększenia jej efektywności, a w konse-
kwencji do podnoszenia jakości życia każdego 
podopiecznego.
Grażyna Malczyk - Członek Zespołu ds. Opieki 
Długoterminowej przy ORPiP w Katowicach.

Wywiad z Panią Konsultant publikujemy na stronie nr 10. Zachęcamy do zapozna-
nia się z tendencjami i uwarunkowaniami rozwoju opieki długoterminowej w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej

,,Choroba Alzheimera jako nieznana choroba 

wywołująca lęk i niepokój'' 
 

Organizatorzy: Zespół ds. DPS przy ORPiP w Katowicach

Termin: 20 czerwca 2012r godz.10.00 -14.00

Miejsce: Ośrodek Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych, ul. Wodna 15

Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień dotyczących choroby Alzheimera po-
przez referaty prezentujące różne spojrzenia na tę niepokojąca chorobę, wymianę 
opinii i doświadczeń , a także poprzez kontakt z osobami, które na co dzień stykają się 
z pacjentami dotkniętymi tą chorobą 

Choroba Alzheimera nie bez powodu budzi lęk – dlatego warto przybliżyć pro-
blematykę związaną z kontaktem z osobą chora, z pielęgnacją , zwłaszcza  
w stosunku do chorego leżącego, obłożnie chorego, z  aktywnościami fizycznymi sto-
sowanymi w terapii choroby Alzheimera. 

Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne pracujące z osobami star-
szymi,  zarówno  w domu pomocy społecznej , w szpitalnym oddziale – czy też w śro-
dowisku domowym.

Serdecznie zapraszamy

Prosimy na bieżąco śledzić  stronę internetową: WWW.izbapiel.katowice.pl- Już wkrótce na naszej stronie 
dostępny  będzie formularz zgłoszeniowy.
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Prognozy dla opieki długoterminowej.
Wg Narodowego Funduszu Zdrowia pielęgniarska opieka długoter-

minowa jest specjalistyczną formą świadczenia zdrowotnego, skiero-
waną do obłożnie i przewlekle chorych, w ich środowisku domowym 
oraz w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Jak wygląda ta opieka 
w oczach Konsultanta Krajowego dr Elżbiety Szwałkiewicz? Niecieka-
wie. Ale mimo  nie najlepszych prognoz nie brak jej optymizmu i ener-
gii by zmieniać ten wizerunek.

WyWiady, komentarze, opinie

Barbara Lemanik: Co jest istotą 
opieki długoterminowej?

Dr Elżbieta Szwałkiewicz: O opiece długotermi-
nowej możemy mówić na  dwóch różnych płaszczy-
znach: jednej, w kontakcie z naszym pacjentem, 
drugiej: w kontakcie z  jego opiekunem, najczę-
ściej partnerem  życiowym lub dzieckiem. Każdy 
człowiek potrzebuje stabilizacji i poczucia bez-
pieczeństwa. Gdy patrzymy na piramidę potrzeb 
Maslowa to na samej podstawie widzimy potrzeby 
biologiczne,  bez ich zaspokojenia  nasz organizm 
nie przetrwa, ale zaraz za tym idzie potrzeba bez-
pieczeństwa, niezbędna dla zdrowia psychicznego 
każdego człowieka.  Człowiek samodzielny i zdro-
wy nie może żyć w ciągłym zagrożeniu, a pacjent 
– tym bardziej. Niestety  pacjent opieki długoter-
minowej doświadcza głębokiego niepokoju gdyż 
utrata samodzielności spowodowała w jego orga-
nizmie i w psychice  totalny chaos, którego nie 
może opanować bez pomocy zewnętrznej. Można 
sobie wyobrazić, co czuje człowiek, który nagle nie 
potrafi zapanować nad własnym ciałem, tym cia-
łem, które dotąd wykonywało jego polecenia, takie 
czysto ludzkie działania w zaspokajaniu jego pod-
stawowych potrzeb życiowych. Nagle – nie panuje 
już nad codziennymi czynnościami fizjologicznymi, 
nad którymi my, jako ludzie zdrowi, w ogóle się nie 
zastanawiamy, które z pełną rutyny nonszalancją 
wykonujemy. Dla chorego człowieka poruszanie 
się,  przyjmowanie napojów i pokarmów czy za-
bezpieczenie się przed zanieczyszczeniem wydali-
nami staje się wyzwaniem nie do pokonania, nagle 
staje się uzależniony od opieki zewnętrznej, i to 
staje się dramatem. Zakres pomocy, której on po-
trzebuje wymaga, by w swoją intymność wpuścił 
kogoś obcego, ludzi z zewnątrz. A oni, w taką sferę 
intymną wchodzą często „z butami”, nie zastana-
wiając się nad tym, że brakiem delikatności i dys-
krecji ranią człowieka. Bo opiekun zajmuje ciałem 
pacjenta i nie pochyla się nad jego psychiką. 

Żyjemy  w kulturze w której obowiązuje publiczny 
zakaz obnażania się . Poczucie wstydu gdy ktoś 
postronny ogląda nasze ciało jest czymś oczywi-
stym. Stąd wywodzi się prawo do zachowania in-
tymności.  Wychowywani w  duchu dyskrecji musi-
my nagle nasze ciało uzewnętrznić, oddać w obce 
ręce. Ale to przecież nie tylko ciało, to także sfera 
intymnych czynności związanych z wydalaniem  
i higieną osobistą, nagle obce oczy, obcy niechcia-
ny dotyk – to jest głębokie cierpienie psychicz-
ne, nad którym się nie zastanawiamy. Czasami to 
cierpienie jest niwelowane przez ból fizyczny, bo 
czasami człowiek jest tak obolały, że jest mu – 
niby – wszystko jedno. To tak jak w przysłowiowej 
metodzie japońskiej : ból na ból i jakoś to znie-

siemy.  Pełniąc funkcję konsultanta  krajowego, 
widzę to co dzieje się w zakładach opieki zdrowot-
nej, także niestety w opiece długoterminowej : to 
nagminne obnażanie ludzi, wykonywanie zabiegów 
higienicznych w obecności postronnych osób,  to 
powszechne pozbawianie prawa do intymności 
osób, które są od nas zależne więc nie mogą pro-
testować …

BL: Osób? Pacjentów…

ESz.: Słowo „pacjent”  z łaciny oznacza: cierpli-
wy. W systemie oznacza osobę korzystającą ze 
świadczeń zdrowotnych.  A ja wolałabym by pa-
cjent stał się klientem. Bo klient decydując  
się na opiekę zewnętrzną,  oczekuje, że ta 
usługa będzie dobrej jakości, wykonana 
dyskretnie i z zachowaniem wszelkich norm  
i aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej. 
Klient płaci, także w formie składek na NFZ,  
klient żąda, klient krytykuje i klient mówi jak 
mu się coś nie podoba. A pacjent? Pacjent czu-
je się kompletnie podporządkowany, pacjent pa-
trzy  na człowieka błagalnie, pacjent cieszy się, 
gdy mu się okaże jakiekolwiek zainteresowanie, 
przyjmuje bez dyskusji i z pełnym zaufaniem de-
cyzje medyczne, pacjent nawet cierpi w milczeniu 
kiedy ginie… Bo ginie… niestety także z powodu 
braku odpowiedniej pielęgnacji,  również w pol-
skich  szpitalach, ZOL-ach czy domach opieki. To 
wstyd, że w Polsce, w XXI wieku,  wielu pacjentów 
jest odwodnionych, niedożywionych, godzinami 
leży we własnym moczu, kale i czeka pomocy, nie 
poskarży się, efekt – powszechnie  występują-
ce odleżyny. Wręcz uważa się za oczywiste, że 
jak ktoś jest obłożnie chory to musi mieć odleżny.  
Często  nie prowadzi się żadnego postępowania 
wyjaśniającego i nie wyciąga konsekwencji, gdyż 
w systemie pomocy w Polsce nie ma klientów – są 
pacjenci. Cierpliwi, cierpiący ludzie, którzy mają 
przyjąć  to,co im zechcemy oferować, nawet gdy 
to jest wbrew ich woli.  Nikt ich o zdanie nie pyta, 
bo nikt w Polsce nie liczy się z podmiotowością 
człowieka. Jest powszechna akceptacja dla podej-
ścia przedmiotowego –   nasze czynności ukierun-
kowane są na ciało, często jest to tylko fragment 
ciała i reszta nas nie interesuje. Czy często zdarza 
się,  że pielęgniarka, opiekun  zapuka wchodząc 
do szpitalnej sali? Czy ktoś pyta: czy pan pozwo-
li bym pana ubrała? Umyła? Zmieniła pościel? Nie 
ma tego, nikt  nie pyta pacjenta o zgodę na wy-
konanie czynności, nawet „dzień dobry” nie mówi, 
tam przecież  leży ciało, przedmiot oddziaływania 
– nie ma człowieka. A jeżeli ten człowiek ma odro-
binę siły woli by o tę godność zawalczyć – to wów-
czas się go przymusza na wiele sposobów. Wpycha 
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się mu jedzenie na siłę, odwraca siłą na drugi bok, 
zmienia mu się pozycję, mimo, że pacjent krzy-
czy z bólu. Zdumiewa mnie to, że przymus bez-
pośredni jest tak częstym zjawiskiem i nikt tego 
nie utożsamia z pozbawieniem człowieka wolno-
ści.  Jako konsultant krajowy ubolewam nad niską 
kulturą pracy personelu medycznego, mam tu na 
myśli wszystkich w białych fartuchach oraz niską 
jakością pielęgnacji.  Gdy  próbuję bardzo obiek-
tywnie ocenić to co się dzieje w opiece nad oso-
bami niesamodzielnymi i  przewlekle chorymi, to 
mówię, że oferowany obecnie  w systemie ochrony 
zdrowia poziom pielęgnacji jest na poziomie końca 
XIX wieku. I biorę tu tylko cztery kryteria oceny 
pod uwagę: przestrzeń jaka jest potrzebna do 
pielęgnacji, czas jaki trzeba przeznaczyć na 
indywidualną pielęgnację, techniki pielęgna-
cyjne oraz normy zatrudnienia. Pielęgnacja, 
zarówno podstawowa jak i specjalistyczna nie cie-
szy się zainteresowaniem kreatorów polityki zdro-
wotnej i społecznej.  W przepisach prawnych nie 
ma nawet definicji podstawowych pojęć związa-
nych z opieką długoterminową, tym pielęgnacją. 

BL: Temat pomijany czy zapomniany?

ESz.: To wynika z kultury narodu. Jesteśmy na-
rodem,  który nadal ma jeden z najniższych  
w Europie wskaźników zużycia środków czystości, 
a higiena nie jest naszym priorytetem. W ostat-
nich latach obserwujemy postęp, ale jeszcze nie 
taki, który miałby wpływ na tworzenie, w szpita-
lach i w zakładach opieki długoterminowej,  za-
plecza sanitarnego odpowiedniego do potrzeb 
osób długotrwale unieruchomionych.   Społecz-
nie akceptowalne wzorce utrzymywania higieny 
przekładają się potem na  poziom pielęgnowania.  
Np. pielęgnowanie ludzi z nietrzymaniem moczu: 
w Polsce pomocnicze środki absorpcyjne np. pie-
luchomajtki traktuje się  jako zbiornik na mocz. 
Jeżeli  pacjent ma złożoną pieluchę  to ma się 
do niej  załatwiać, a nie prosić o zawiezienie go 
do toalety.  Tymczasem pieluchomajtki są środ-
kiem pomocniczym zabezpieczającym skórę przed 
drażniącym działaniem moczu w wypadku, gdy-
by pacjenta nie zdążono dowieźć do toalety. Pa-
cjent, który z powodu choroby, urazu lub wieku 
ma upośledzoną funkcję ruchu i w polskim szpita-
lu czy zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie może 
samodzielnie opuścić łóżka, to jest zmuszony by  
w tym łóżku jeść, wydalać, myć się i  spędzać czas,  
w oczekiwaniu na zabiegi, z których większość   
i tak wykonuje się w łóżku. I to wszystko odby-
wa się w salach kilku osobowych,  bez zachowania 
prawa do intymności. 

BL.: Co odróżnia opiekę długotermino-
wą innych dziedzin pielęgniarstwa?

ESz.: Wszystkie działania lekarzy, ale także i pielę-
gniarek polegają na rozpoznaniu deficytu zdrowot-
nego i oddziaływaniem na ten deficyt leczeniem .  
Tak więc jest to, mówiąc ogólnie, medycyna ratun-
kowa i naprawcza. W opiece długoterminowej pro-
blemy pacjenta rozpoznaje się przez pryzmat jego 
funkcjonowania i kompensuje się  braki funkcjo-
nalne, szczególnie w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życiowych. Także prowadzi się profesjo-
nalny nadzór nad kontynuacją zaleconego przez 

WyWiady, komentarze, opinie

specjalistów leczenia choroby przewlekłej. Jest to 
duża sztuka gdyż z reguły są to pacjenci z wielo-
ma chorobami. 

BL.: Czyli nie akceptacja stanu chorego „taki jaki 
jest”  lecz działanie na rzecz poprawy tego stanu?

ESz.: Dokładnie tak. W opiece długoterminowej 
ma znaczenie, że pacjent ma cukrzycę, ale wią-
że się to z kontynuowaniem leczenia choroby 
przewlekłej. Natomiast  zasadniczą część  opieki 
długoterminowej stanowi kompensowanie skut-
ków utraconej sprawności, istotne jest tu czy ten 
pacjent chodzi, czy może ma amputowaną nogę, 
czy dobrze widzi, czy ma rany, w jaki sposób je, 
w jaki sposób wydala. To jest  właśnie istot-
ne w opiece długoterminowej: zaspakajanie  
podstawowych potrzeb. Psychologowie za 
podstawowe potrzeby uznają takie, których 
niezaspokojenie wywoła chorobę  i śmierć, 
i taka jest rzeczywiście prawda.  Taką cechę 
mają wszystkie biologiczne potrzeby, nieza-
spokojenie każdej z nich  wywoła najpierw 
chorobę – a w konsekwencji śmierć.  Oczy-
wiście jest różny okres tolerancji tego niedobo-
ru, najkrótsza tolerancja to brak tlenu, 3 minuty  
i człowiek się dusi, ale brak jedzenia – to okres 
kilku tygodni. Charakterystyczne jest to, że czę-
ściowe zaspokojenie jakiejś potrzeby w dłuższym 
okresie czasu np. niedożywienie spowoduje, że 
człowiek zacznie tracić łaknienie, pragnienie i nie 
będzie odczuwać głód. Też zginie ale w trochę 
dłuższym okresie czasu,  niż gdyby w ogóle nie 
jadł.  I taka jest sytuacja w Polsce, brak odpo-
wiedniej liczby personelu do pielęgnowania obłoż-
nie chorych przekłada się na niezaspokojenie ich 
potrzeb biologicznych i w efekcie na istotne po-
gorszenie stanu zdrowia.  Nie ma znaczenia jaki 
szpital weźmie się pod uwagę, nie ma znaczenia 
jaki oddział – poza intensywną terapią, gdzie doba 
średnio kosztuje 5 – 7 tysięcy - gdy pacjent nie 
może samodzielnie poruszać się i opuścić łóżka,  
a stan ten trwa powyżej tygodnia to pojawią się 
odleżyny.  Jest to przerażające. W dłuższym okre-
sie czasu pojawiają się jeszcze inne skutki długo-
trwałego unieruchomienia.  A to nie tylko poraż-
ka pielęgniarek, to wstyd dla kraju. Polski system 
ochrony zdrowia rozwija się nierównomiernie.  My 
jako społeczeństwo za priorytet przyjęliśmy ra-
towanie i przedłużanie życia, a szczególną uwa-
gę  przywiązujemy do diagnozy i leczenia. Nie 
pochylmy się nad jakością tego uratowanego  
i przedłużonego życia. Znawcy tematu wskazują na 
to, że system opieki zdrowotnej pochłania prawie  
90% z całkowitych nakładów na ochronę zdrowia,  
a tylko 10% wpływu na zmniejszenie umieralno-
ści. Mimo, że największy wpływ na zdrowie spo-
łeczeństwa ma styl życia i warunki środowiskowe 
nie ma zgody społecznej na przemieszczenie środ-
ków z leczenia na profilaktykę,  promocję zdrowia 
i kompensowanie utraconej sprawności. 

Niestety mamy przyzwolenie społeczne by pielę-
gniarki pracowały po 12 godzin bez odpowiednich 
warunków i narzędzi. Podstawową kompetencją 
polskiej pielęgniarki jest asystowanie lekarzowi 
w procesie diagnozy i leczenia a nie pielęgnowa-
nie niesamodzielnego pacjenta. Także narzędzia 
pracy  jakie ma do dyspozycji pielęgniarka są 
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głównie związane z diagnozowaniem i leczeniem.   
W procesie pielęgnacji pielęgniarka ma do 
dyspozycji własne ręce i mocny – do czasu- 
kręgosłup.  To prawda, że polskie pielęgniarki 
są wysokiej klasy specjalistkami w leczeniu, 
ale mam wrażenie, że znaczenia  pielęgnacji 
podstawowej nikt już nie dostrzega, prawie 
nigdzie jej nie ma tam gdzie powinna być.

BL.: A jej brak może zaprzepaścić efek-
ty działania w polu tych 10%...

ESz.: Tak. I ta niespójność, ten niezrównoważo-
ny rozwój w zakresie pielęgniarstwa powoduje, że 
pielęgniarki nie czują się odpowiedzialne za  odle-
żyny i inne skutki długiego unieruchomienia pa-
cjenta . 

BL.: A każda z nich kiedyś może 
stać się pacjentem….

ESz.: Gdy pielęgniarka staje się pacjentem – za-
chowuje się tak jak każdy inny  pacjent. Nie dysku-
tuje, nie przyznaje się często że jest pielęgniarką, 
że coś więcej wie o własnej chorobie i metodach 
leczenia, nie dyskutuje, leży, czeka, oczekuje po-
mocy i szuka znajomości. Tak jakby nie znała swo-
ich praw i nie była świadoma, że przecież płaciła 
przez wiele składki by mieć zapewnioną odpowied-
niej jakości opiekę medyczną . Owszem, narzeka 
potem na swoją  sytuację, na traktowanie, ale i tak 
nie widzi szansy na zmianę takiej sytuacji. Może 
dlatego, że dopiero wyszliśmy z tego zniewolenia, 
z czasów gdy obywatel nie miał prawa do własnej 
oceny i wyboru, a państwo przejmowało odpowie-
dzialność za jego zdrowie i życie.  Zanim to się 
zmieni,  przeminą jeszcze dwa pokolenia . Jest to 
kwestia nawyków, wychowania.  Nadal zwyczajem 
jest  że wychodząc ze szpitala dziękuje się leka-
rzowi, pielęgniarkom, tak czy inaczej, niezależnie 
od jakości opieki, nawet wychodząc z odleżyna-
mi, gronkowcem.  Jeżeli nie umiemy ocenić swo-
ich praw, ocenić swojej pozycji klienta – to stan 
ten musi trwać. Cały ten okres transformacji jest 
dla nas trudny tym bardziej, że wymusza na nas 
także zmianę  systemu wartości. Niejednokrotnie 
doświadczamy zbiegu dwóch deficytów: braku pie-
niędzy i braku ludzkiej przyzwoitości. I dodajmy do 
tego brak autorytetów i perspektywę życia, któ-
rą wytyczają nam media i politycy, perspektywę, 
która nie jest dłuższa niż dwa lata. Nie jesteśmy w 
stanie dobrze zaplanować swojego życia, prywat-
nego czy zawodowego. To samo dzieje się w skali 
kraju, w każdym sektorze. Każdy kolejny minister 
zdrowia dopiero u końca swojej kadencji kieruje 
swoją uwagę na sprawy opieki długoterminowej, 
problemy osób starszych, przewlekle chorych, wy-
magających specjalnej opieki. Tak jesteśmy skon-
struowani, że chętnie identyfikujemy się z czymś 
co jest pozytywne i niesie szanse na rozwój i suk-
ces. Nawet w medycynie, nawet my – pielęgniar-
ki… chętnie wszystko poświęcilibyśmy dzieciom, 
bo dziecko ma przed sobą przyszłość, bo dziec-
ko szybko wyzdrowieje, bo jest to piękne spek-
takularne wydarzenie. Natomiast przy ludziach 
starych, niesamodzielnych, sytuacja wygląda ina-
czej, nie tak optymistycznie. Mamy wizję pięknej 
starości, żwawych staruszków, energicznych ele-
ganckich starszych pań, mają  miło spędzać czas,  
a w chwilach nudy zawitać do Uniwersytetu Trze-

WyWiady, komentarze, opinie

ciego Wieku. I kolejna wizja, że ludzie w wieku  
60 lat mogą zmienić zawód, rozwinąć karierę. To 
idee głoszone przez ludzi młodych, oni nie potra-
fią nawet w myślach łączyć się ze schyłkową fazą 
życia. Podstawą do opracowania norm i kon-
cepcji opieki długoterminowej są badania 
statystyczne, kanwą – kolejne spisy demo-
graficzne. Społeczeństwo się starzeje – i to 
nie tak, jak pokazują wizje : aktywnie i po-
zytywnie. Mamy teraz w Polsce początkową 
fazę tworzenia systemu opieki długotermino-
wej. 

BL.: Czy rozwinie się ten rynek usług ? 

ESz.: To zależy od wielu elementów, od tego 
czy tworzący się rynek zaakceptuje niskie docho-
dy osób, które z tego typu usług będą musiały 
korzystać. To powinna być dziedzina  finansowa-
na  z budżetu państwa albo z systemu ubezpie-
czeń społecznych. Na pewno w obecnej sytuacji 
gospodarczej, politycznej – nie będą zbudowane 
jakieś spektakularne systemy wsparcia, a usługi 
pielęgnacyjno-opiekuńcze muszą mieć charakter 
usługi społecznej.

BL.: To byłby raczej worek bez dna…?

ESz.: Ależ zdecydowanie. Nawet nie wiem, czy 
politycy pokuszą się o nadanie życia temu, co 
opracował  minister Zbigniew Religa z zespołem 
ekspertów, czyli wprowadzenia ustawy o ubezpie-
czeniu ryzyka niesamodzielności. To był bardzo 
dobry projekt oparty na doświadczeniach niemiec-
kich. Źródłem finansowania opieki nad osobami 
niesamodzielnymi  miał być fundusz pielęgnacyjny 
utworzony z obowiązkowych, powszechnych, so-
lidarnych składek.  

BL.: Czyli w polskiej wersji nie będzie 
uśmiechniętych energicznych seniorów?

ESz.: To będą ci wybrani. Ci, którzy mieli takie 
zasoby finansowe, że zabezpieczyli się na dobrą 
starość. Ci, którzy tych zasobów nie mają też 
mogą mieć pogodną starość, jeżeli mieli dobry styl 
życia i zainwestowali w siebie. Jeżeli człowiek ma 
w sobie radość życia niezależnie od posiadanych 
pieniędzy – to starość też może być piękna, god-
na. Optymiści żyją dłużej, zawsze mają szklan-
kę do połowy pełną. Człowiek sam sobie kreuje 
swoją rzeczywistość i decyduje jaką wartość ma 
jego życie. Jeżeli uzna, że jest złe, to nawet pałac  
z pełną obsługą  go nie zadowoli. 

BL.: Co jest siłą  opieki długoterminowej?

ESz.: Ludzie. W środowisku pielęgniarek zaj-
mujących się opieką długoterminową są oso-
by z pasją, pracujemy razem, dobrze czuje-
my się w swoim towarzystwie, denerwujemy 
się pogarszającą sytuacją ale wtedy spoty-
kamy się i to nas napędza. Ogrom cierpienia  
zabieganie o naszą pomoc uodparnia nas na 
wszystkie problemy, jakie stwarzają nam 
urzędnicy i źle skonstruowane prawo. Dzię-
ki pielęgniarkom budującym ze mną system 
opieki długoterminowej wiem, że ta praca 
ma sens, ma przyszłość, że jest potrzebna. 
Tym bardziej, że jest tak wiele do zrobienia.

Dziękuję za rozmowę.
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Szpital Specjalistyczny w Zabrzu jest jednym z pierwszych w Polsce zakładów 
opieki zdrowotnej, który skutecznie wdrożył system zarządzania jakością 

zgodny z normą ISO 9001. Certyfikat jakości został przyznany przez firmę TŰV Rhe-
inland Polska – jedną z najbardziej prestiżowych i znanych w świecie jednostek cer-
tyfikujących.

Małgorzata Cudak
Naczelna Pielęgniarka i Pełnomocnik SZJ Szpitala Specjalistycznego 
w Zabrzu

Audytor Wiodący TŰV Rheinland Polska Sp. o.o.

FUnKCjOnOWanie StRategii jaKOŚCi 
W jeDnOStKaCH OCHROny zDROWia

Patrząc z perspektywy już blisko dziewięciu 
lat wstecz i analizując czas wdrożenia oraz cią-
głego doskonalenia strategii jakości w Szpita-

lu należy jednoznacznie stwierdzić, iż korzyści  
z istnienia tego specyficznego systemu zarzą-
dzania są ogromne. 

Norma ISO 9001 jest skutecznym i mało 
skomplikowanym zbiorem wytycznych, który 
jasno określa wymagania konieczne do speł-
nienia przy wdrażaniu strategii opartej na tym 
wzorcu. Co prawda może lepiej i prościej jest 
zaistnieć systemowi w organizacjach zwią-
zanych z działalnością przemysłową, ale w 
jednostkach medycznych równie skutecznie 
można wykorzystać narzędzia tej strategii ja-
kościowej. Dobrze pamiętam ten dzień, gdy 
dyrektor naszego Szpitala powierzył mi przy-
wództwo  nad systemem zarządzania jakością, 
czyniąc mnie swoim pełnomocnikiem w tym 
zakresie. Zawsze byłam gotowa do podejmo-
wania ciekawych wyzwań zawodowych i chyba 
tylko to spowodowało wówczas, że nie prze-
raziła mnie ta sytuacja. Przedsięwzięcie było 
o tyle trudne, że rolę budowniczego strategii 
jakościowej musiałam połączyć ze sprawowa-
niem stanowiska naczelnej pielęgniarki. Dziś 

Na przekór przekazom medialnym - w tym miejscu chcemy pisać o Waszych i Naszych sukcesach. 
O pielęgniarkach, położnych, które  wybierając  zawód, podjęły zobowiązanie by przestrzegać wartości, określonych 
zobowiązań moralnych, ofiarowując swoje serce, wysiłek, poświęcenie, humanitaryzm. Będących  dla nas wzorem, 
przykładem  godnym naśladowania.  
Doceńmy tych,  którzy  swoją pasją zaangażowaniem, kompetencjami, kwalifikacjami, postawą etyczną kreują coraz 
doskonalszy  wizerunek nowoczesnego  pielęgniarstwa  położnictwa. 
Prezentujmy przedsiębiorcze, kreatywne, dobrze wykształcone pielęgniarki, położne prowadzące doskonale z sukce-
sem własne praktyki zawodowe, pełniące funkcje  Zarządzających,  Dyrektorów Przedsiębiorstw Leczniczych.
Chcemy także pokazać  miejsca: Przychodnie, Szpitale, którym się powiodło, Placówki , które mimo trudności do-
brze sobie radzą, gdzie Jakość, Satysfakcja, Szacunek  są najwyższymi standardami,   które zasługują na coś więcej 
niż uznanie. 
Nie zawsze jesteśmy świadomi wielkiego sukcesu, który jest udziałem nas samych, naszej grupy zawodowej. Dlatego 
potrzeba osób, które  po pierwsze dostrzegą, ale też  potrafią docenić, i po drugie -  potrzeba miejsca takiego jak łamy 
naszego branżowego miesięcznika – by sukcesy środowiska pokazać innym. To miejsce czeka na prezentację miejsc 
i osób, które warto poznać, wypromować, przedstawić docenić. Zapraszamy - Na wasze informacje czekamy pod 
adresem: biuletyn@izbapiel.katowice.pl

Na Plusie ...
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mogę jednoznacznie stwierdzić, że źle się nie 
stało. Jestem zadowolona ze swojej pracy,  
a sprzężenie tych dwóch ról w firmie pozwoliło 
mi lepiej poznać Szpital, wszystkich pracow-
ników, a przede wszystkim pomogło mi  zro-
zumieć co tak naprawdę ma wpływ na jakość  
funkcjonowania głównych procesów.

Jednostka posiada cztery różne oddziały, 
dwa bloki operacyjne, jedną pracownię he-
modynamiki oraz pracownię endoskopową. 
System zarządzania jakością oparty na wy-
tycznych normy ISO 9001 doskonale sprawdził 
się w tym Szpitalu. Nie można jednak podejść 
do przyznanego certyfika-
tu jakości jak do ,,obrazka 
zawieszonego na ścianie”. 
Strategia ta ma sens tylko 
wówczas, gdy ,,żyje” i gdy 
w utrzymaniu tej ,,żywot-
ności” biorą udział wszy-
scy pracownicy. To również 
dzięki  ich zaangażowaniu 
Szpital osiągnął zamierzo-
ne cele strategiczne. Sku-
tecznie wdrożony system 
sprawia, że pracodawca nie 
musi obawiać się kontroli 
takich instytucji, jak: PIP, Sanepid, NFZ, itp.   
W jednostkach ochrony zdrowia, która aktyw-
nie spełnia wymagania normy ISO 9001, nie 
giną dokumenty, jasno sprecyzowana jest pod-
ległość służbowa i zakres odpowiedzialności 
poszczególnych pracowników, ponadto  spraw-
na i systematycznie nadzorowana infrastruktu-

ra czyni zakład bezpieczny w każdym obszarze 
funkcjonowania. Dodatkowym atutem skutecz-
nie działającego systemu jakości jest wypraco-
wanie stanu ogólnej gospodarności finansowej 
administracyjnej i organizacyjnej, co stawia 
daną organizację na wysokich pozycjach ran-
kingowych i jest godne pozazdroszczenia.

Jako pełnomocnik systemu zarządzania ja-
kością, a zarazem naczelna pielęgniarka i do-

datkowo audytor wiodący firmy TUV Rheinland 
Polska, na podstawie własnych doświadczeń 
jestem przekonana, iż obecnie nie ma lepszej 
strategii nadzorująco badawczej niż system 
zarządzania jakością oparty na wytycznych 
normy ISO 9001. Można powiedzieć, że sku-
teczne wdrożenie tego systemu jest gwarancją 
gospodarności. Na podstawie raportów z obo-
wiązkowych audytów wewnętrznych, czy też 
dzięki konieczności przeprowadzania analiz, 
w różnych obszarach działalności organizacji, 
pracodawca – podczas przeglądu zarządzania 
– ma co roku pełny obraz funkcjonowania swo-

jej jednostki. Nikt i żadna 
inna strategia nie potrafi 
tak kompleksowo wpłynąć 
na uzyskanie podobnego 
zestawu danych.

Funkcjonowanie syste-
mu zarządzania jakością  
w jednostkach ochrony 
zdrowia właściwie nie ma 
jakiś znaczących minusów. 
Nawet względy finanso-
we nie są wygórowane. Po 
prostu należy dbać o to, by 

wszystko robić dobrze i jak najlepiej. To wręcz 
idealna strategia. Patrząc na przykład Szpita-
la Specjalistycznego w Zabrzu, z perspektywy 
tych blisko już dziewięciu lat wstecz, można 
jednoznacznie stwierdzić, że bez tego dojrza-
łego już w tej chwili systemu zarządzania jako-
ścią, zakład ten nie byłby taki jak jest. Wyma-
gania normy ISO 9001 nie są tu spełnione tylko 
na papierze, ale funkcjonują w rzeczywistości. 
Ta wieloletnia już obecnie strategia wydrąży-
ła w każdym pracowniku, choć nie zawsze są 
tego świadomi,  poczucie odpowiedzialności, 
jasne pojmowanie powierzonych obowiązków, 
a przede wszystkim przyczyniła się do gospo-
darności na każdym kroku funkcjonowania or-
ganizacji. 

W dzisiejszych, trudnych czasach na ryn-
ku usług zdrowotnych dobrze jest podjąć się 
takiego wyzwania, jakie kiedyś przed dziewię-
ciu laty zainicjował dyrektor Szpitala Specja-
listycznego w Zabrzu. Wdrożenie, utrzymanie 
i doskonalenie strategii jakościowej przyniosło 
wiele korzyści, ale przede wszystkim przyczy-
niło się do powstania widocznego w każdym 
miejscu ładu organizacyjnego, co z kolei dało 
pracownikom poczucie stabilności i bezpie-
czeństwa. Dodatkowym powodem do dumy 
stało się posiadanie przez Szpital certyfikatu 
jakości nadanego przez TUV Rheinland  - jed-
ną z najbardziej znaczących i liczących się na 
świecie jednostek certyfikujących.

Nie można jednak podejść do 

przyznanego certyfikatu jakości 

jak do ,,obrazka zawieszonego 

na ścianie”. Strategia ta ma sens 

tylko wówczas, gdy ,,żyje” i gdy 

w utrzymaniu tej ,,żywotności” 

biorą udział wszyscy pracownicy
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„Leczymy pacjentów 

już ponad 100 lat”

W  Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”w Zabrzu odbyła się  wspaniała uro-
czystość -  „100 lat Szpitala w Knurowie” .

320 m pod ziemią prezes Zarządu spółki z.o.o Szpital w Knurowie Michał Ekkert przy-
witał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Poseł i Minister Edukacji Narodowej 
Krystyna Szumilas, Senator RP Maria Pańczyk-Pozdziej, Dziekan Wydziału Lekarskiego 
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu prof. Wojciech 
Król, Starosta gliwicki Michał Nieszporek, Burmistrz Sośnicowic Marcin Strączek , Wójt 
Gierałtowic Joachim Bargiel oraz przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach pani Krystyna Cieślik. Prezes szczególnie gorąco powitał wszyst-
kich pracowników szpitala zaproszonych na tę uroczystość, wśród których znaczną 
część stanowiły pielęgniarki i położne. 

Jasztal, Marek Sitkiewicz - Ordynator Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego,

Srebrne Medale: 

Barbara Orzechowska, mgr Ewa Fojcik,  
Małgorzata Wójcik, Grażyna Labisz.     

Odznaki Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia 
nadane przez Ministra Zdrowia otrzymały pie-
lęgniarki i położne:
Gabriela Baluch, Barbara Bartoszek, Emi-
lia Bąk, Celina Bednarek, Jolanta Bochentyn,  
Lidia Budzich, mgr Ewa Fojcik, Beata Ga-
jek, Ewa Godula, Jolanta Jasztal, Grażyna  
Kościółek, Gabriela Korzusznik, Joanna Ko-
tyk, Grażyna Labisz, mgr.Mirella Lach, Lucyna  
Lisińska, Irena Mastalerz, Alina Malcharczyk, 
Barbara Orzechowska, Barbara Panicz, Joanna 
Panicz, Kornelia Ryczko, Anna Sternal, Halina 
Szewczyk, Wanda Szymkowiak, Edyta Szymura, 
Celina Wawrzynek, Irena Witek, Małgorzata 
Wójcik, Maria Żak.

Honorową Odznakę za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego otrzymali: 

Za-ca Dyrektora ds.Pielęgniarstwa Szpitala w Knurowie Sp.z.o.o
mgr Pielęgniarstwa Barbara Smyczek-Tkocz.

Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć tych, 
którzy byli związani ze szpitalem, a odeszli na 
„wieczny dyżur”.

Historię szpitala oraz jego sukcesy i obecne 
funkcjonowanie przedstawiła krótka prezen-
tacja multimedialna. Z prezentacji uczestnicy 
mogli dowiedzieć się m.in. o wyróżnieniach ja-
kie szpital otrzymał za swoją działalność:

 w 2001r. otrzymał  tytuł  „Szpital Przyjazny 
Dziecku” 
w 2003r został przyjęty do Krajowej Sieci 
Szpitali Promujących Zdrowie, 
a  w 2009r. otrzymał „Laur Knurowa”
Szpital jest również członkiem Regionalnej 

Izby Gospodarczej w Katowicach, posiada licz-
ne certyfikaty poświadczające wysoki standard 
świadczonych usług.

Jubileusz był okazją do wielu podziękowań, 
gratulacji, wręczenia szeregu nagród i wyróż-
nień.
Honorowe tytuły „Przyjaciel Szpitala w Knu-
rowie” otrzymali: 

Minister Edukacji Narodowej Krystyna 
Szumilas, 
Jednostka Ratowniczo-Górnicza Państwo-
wej Straży Pożarnej w Knurowie 
Kompania Węglowa S.A Oddział KWK Knu-
rów-Szczygłowice.

Złote Medale za Długoletnią Służbę przyzna-
ne przez Prezydenta RP otrzymałypielęgniarki 
i położne: 

Edyta Szymura, Maria Żak, Teresa Mikieta,  
Joanna Kotyk, Halina Szewczyk, Jolanta  
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Marek Sitkiewicz - Ordynator Oddziału Położ-
niczo-Ginekologicznego i Krystyna Gębicka-
-Szczygieł - Ordynator Oddziału Noworodków 
i Wcześniaków.

Pielęgniarki - uczestniczki II edycji kursu kwalifikacyjnego 

"Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej" składają serdeczne podziękowania 

Paniom mgr Małgorzacie Baran i Krystynie Gabrysiak 

za profesjonalne przygotowanie zajęć teoretycznych i praktycznych 

oraz wsparcie, życzliwość i cierpliwość w przekazywaniu wiedzy niezbędnej 

w opiece nad pacjentem cierpiącym. 

Wdzięczne kursantki

PODZIĘKOWANIE

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dr Marioli Bartusek 

- Przewodniczącej ORPiP w Katowicach oraz wszystkim Członkom tej Rady, za wydrukowanie mojego 

pierwszego tomiku wierszy pt : "Myśli zebrane". Dziękuję za zrozumienie,  za okazaną życzliwość, za nie-

zwykłość działania. Dzięki temu, moje osobiste, maleńkie marzenie, nabrało realnych kształtów. 

Jestem wzruszona. Moja wdzięczność jest ogromna. 
Hanna Paszko

Prezes Michał Ekkert złożył specjal-
ne podziękowania i życzenia długoletnim 
pracownikom szpitala: 
z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr  
Barbarze Smyczek-Tkocz za 40 lat pracy  
i dr.Tomaszowi Reginkowi za 30 lat pracy.

Uroczystość zakończył występ aktorki Joanny 
 Bartel, który pozwolił wszystkim na chwi-
lę zapomnieć o problemach dnia codziennego  
i wprowadził w wesoły nastrój. Po występie dla 
chętnych udostępnione było zwiedzanie  Zbyt-
kowej Kopalni z przewodnikiem.

Dzisiaj jak wiele placówek w całej Polsce i my 
borykamy się z licznymi problemami, z których 
największą część stanowią problemy finanso-
we. Niemniej jesteśmy pełni optymizmu, że nie 
przeszkodzą nam one w świadczeniu usług na 
wysokim poziomie zgodnie z wymogami wie-
dzy medycznej przez następne 100 lat. 
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Opowieść o człowieku to ciąg dat, spis wy-
darzeń. Ale to zaledwie podstawa, bo trudno  
w datach zawrzeć ludzką pasję, emocje, które 
nim kierują, zespół cech, które sprawiają, że jest 
tak a nie inaczej postrzegany. Tego nie znajdzie 
się w klasycznym życiorysie, schemat cv tego nie 
zawiera. 

W działaniach pielęgniarki Danuty Rudzkiej- 
Cesarz przede wszystkim widoczna jest ogromna 
konsekwencja.

Po prostu bardzo chciała być bardzo dobrą, świet-
nie wykształconą pielęgniarką. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej w 1968 roku rozpoczęła naukę w Liceum 
Medycznym Pielęgniarstwa w Słupsku. 

Po ukończeniu Liceum w 1973 roku i uzyskaniu dy-
plomu pielęgniarki rozpoczęła pracę w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Mysłowicach w oddziale Chirurgii Urazo-
wo - Ortopedycznej w latach 1973 – 1975. Następny 
etap to studia na utworzonym Wydziale Pielęgniarskim 
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1975- 
1979), pracując jednocześnie jako pielęgniarka od-
cinkowa (blok operacyjny, izba przyjęć). Po uzyskaniu 
tytułu magistra pielęgniarstwa została zatrudniona na 
stanowisko z-cy Naczelnej Pielęgniarki ds. lecznictwa 
pozastacjonarnego. 

To praca, którą można uznać za szczyt marzeń  
o karierze – ale dla dwudziestokilkuletniej wówczas 
Danuty Rudzkiej–Cesarz było początkiem ciekawej, 
pełnej wyzwań ścieżki zawodowej. W listopadzie 1981 
roku została Naczelną Pielęgniarką w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Mysłowicach, funkcję tę pełniła do paź-
dziernika 1993 roku, pracując dodatkowo jako nauczy-
ciel praktycznej nauki zawodu w Liceum Medycznym 
w Mysłowicach. W tym samym roku jej powierzono 
jej stanowisko Pielęgniarki Wojewódzkiej w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach, gdzie pracowała 3 lata  
i była odpowiedzialna za organizację i jakość opieki 
pielęgniarskiej w Województwie Śląskim. Każde kolej-
ne obejmowane stanowisko łączyło się z coraz więk-
szym zakresem obowiązków i coraz większą odpowie-
dzialnością.

Aby sprostać wymaganiom, podwyższa kwalifi-
kacje. Doskonalenie się, nieustanna nauka – są wi-
doczne w pełnym ważnych dat życiorysie. Specjali-
zacja I-go stopnia z Medycyny Społecznej uzyskana  
w 1989 roku, ukończone w 1995 roku Studium Pody-
plomowe w zakresie Administracji i Zarządzania, ko-
lejne Studium Podyplomowe, ukończone w 1999 roku,  
w Szkole Zdrowia Publicznego CMUJ Kraków z Zarzą-
dzania Szpitalem – to miało nie tylko podwyższyć ja-
kość pracy Danuty Rudzkiej-Cesarz, ale także przygo-
tować świetnego fachowca do prekursorskich działań. 

W 1996 roku została zatrudniona na stanowisku 

Naczelnej Pielęgniarki Zespołu Woje-
wódzkich Przychodni Specjalistycz-
nych. 

Od 01.07.1999 r. w wyniku pozy-
tywnego rozstrzygnięcia postępowa-
nia konkursowego do chwili obecnej 
zatrudniona jest na stanowisku Na-
czelnej Pielęgniarki w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. 
A Mielęckiego Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Katowicach przy ul. 
Francuskiej. 

W tym okresie w jej życiorysie za-
wodowym pojawiają się kolejne daty 
związane ze szkoleniami, kursami  
i certyfikatami – związane są z jakością 
pracy, z ukierunkowaniem na normy ja-
kości: w 2004 r. Danuta Rudzka-Cesarz 
zdobywa uprawnienia Audytora We-
wnętrznego w Ochronie Zdrowia,  

Pielęgniarstwo od ideii do sukcesów ...
mgr Danuta Rudzka-Cesarz
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w 2005 r. – Certyfikat Pełnomocnika Quality OFFICER 
5.0. W 2009 r. kończy z sukcesem Kompendium MBA dla 
Dyrektorów Szpitali i Kadry Zarządzającej w placówkach 
Służby Zdrowia. I tak do dnia dzisiejszego – nieustan-
nie pogłębia wiedzę - związaną z pełnioną funkcją Pielę-
gniarki Naczelnej dużego Szpitala Klinicznego. Dba także 
o to, by jej wiedza i doświadczenie służyła innym. I tak w 
roku 2001 na bazie Szpitala Klinicznego w którym pracuje 
organizuje pierwszy w Polsce kurs kwalifikacyjny dla pie-
lęgniarek

"Pielęgniarstwo Nefrologiczne z Dializoterapią". 
W tym czasie odbyło się 17 edycji kursu, których była 

kierownikiem. 
Ścieżka kariery zawodowej zostaje zachowana – w pa-

rze z kompetencjami idą wysokie kwalifikacje, nieustanne 
kształcenie i dbałość o wysoką jakość pracy. 

Ale – jest jeszcze drugi wątek jej kariery. Równocze-
śnie pełniąc funkcje kierownicze – rozpoczyna działalność 
społeczną. 

Danuta Rudzka – Cesarz od 1973 roku należy do Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, początkowo jako 
członek Zarządu Koła Terenowego w Mysłowicach, a od 
1986 roku jest członkiem Zarządu Oddziału w Katowi-
cach. W tym okresie rozwija się jej fascynacja historią, 
tradycjami zawodu pielęgniarki. 

W latach 1993 - 1997 pełniła funkcję Przewodniczą-
cej Komisji Historycznej przy ZO PTP, następnie w la-
tach 1997 - 2005 pełniła funkcję Przewodniczącej Za-
rządu Oddziału PTP w Katowicach. W tym to okresie 
czyniąc ogromne starania, zostały uhonorowane medalem  
Florence Nightingale dwie pielęgniarki, Pani Irena Fabiań-
ska - 1993 r. i Pani Irena Czyżycka - 1995 r. Przez dwie kolej-
ne kadencje do roku 2012 pełni funkcję wiceprzewodniczą-
cej dzieląc się swoim doświadczeniem  
i pasją. Od wielu lat jest także człon-
kiem Prezydium i Plenum Zarządu 
Głównego PTP w Warszawie. 

Interesuje się historią pielęgniar-
stwa, nie zapomina o nestorkach 
zawodu, zawsze przychodzi im z po-
mocą, nie szczędzi swego prywatne-
go czasu na działalność społeczną. W 
zgodnej opinii środowiska jest życzli-
wa, koleżeńska, wrażliwa na potrzeby 
drugiego człowieka. Bardzo aktywnie i z dużym zaanga-
żowaniem brała udział w pracach związanych z tworze-
niem Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
na Śląsku.

W latach 90 Zarząd Oddziału PTP pod jej Przewodnic-
twem udostępnił konto bankowe, wspierał finansowo dzia-
łalność Samorządu Zawodowego,użyczając równocześnie 
lokal PTP przy ul. Powstańców w Katowicach. 

W strukturach Samorządu Zawodowego była człon-
kiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, człon-
kiem Komisji Etyki, Przewodniczącą Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych - dwie kadencje. Aktualnie jest 
członkiem Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie. 

Dla Danuty Rudzkiej-Cesarz 
ogromną wartość ma etyka w zawo-
dzie pielęgniarki. Nie tylko jakość 
świadczonych usług – ale także ich 
zgodność z kodeksem etyki, z nor-
mami moralnymi, szacunkiem dla 
pacjenta i człowieka. Jest autorką 
i współautorką wielu publikacji na-
ukowych obejmujących tematykę 
historyczną i aktualnych problemów  
z zakresu pielęgniarstwa, organiza-
cji i zarządzania, etyki, które zosta-
ły zamieszczone w czasopismach 
medycznych. Za swoją działalność, 
włożony trud w rozwój pielęgniar-
stwa w kraju i województwie była 
nagradzana i wyróżniana Dyplo-
mami, Odznaczeniami Resortowymi  
i Odznakami Stowarzyszeń Medycz-
nych. A najważniejsze z nich to 

Odznaka za wzorową Pracę 
w Służbie Zdrowia
• Brązowy Krzyż Zasługi
•  Odznaka Honorowa PTP
•  Srebrna Odznaka Zasłużone-

mu w Rozwoju Wojewódz-
twa Katowickiego

•  Odznaka za zasługi dla Sa-
morządu Pielęgniarek i Po-
łożnych

•  Uhonorowana została tytu-
łem Zasłużony dla Polskiej 
Nefrologii
 A co najważniejsze – jest osobą 

prawą, otwartą na potrzeby innych, 
dynamiczną, pełną życzliwości  
i energii, która skutecznie porywa 
innych do działania. 
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KATARZYNA OLEŚ – „POŁOŻNA Z PASJĄ”

Magorzata Skrzypczak - lic. położnictwa, absolwentka ŚUM w Katowicach, 
Mariola Czajkowska - lic. położnictwa, mgr organizacji i zarządzania, ŚUM w Katowicach.
Artykuł powstał na bazie pracy licencjackiej Małgorzaty Skrzypczak: Katarzyna Oleś - położna z pasją
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W dzisiejszych czasach można spotkać położ-
ne, które w niezwykły sposób dbają o swój zawód 
oraz jego rozwój. Traktują poród jako coś więcej 
niż przypadek medyczny. Kobieta rodząca może 
od nich otrzymać, poza troskliwą opieką, pełną 
akceptację, wsparcie i zrozumienie jej potrzeb 
nie tylko fizycznych, ale przede wszystkim ducho-
wych. Do takich położnych należy Katarzyna Oleś.  

Jako mała dziewczynka marzyła o prowadze-
niu własnego gospodarstwa rolnego. Lubiła spę-
dzać czas wśród roślin i zwierząt i dziś można 
się tylko zastanawiać, czy wybór jej drogi życio-
wej podyktowany został domem, jako miejscem,  
w którym przyszła na świat, choć zapewne psy-
cholodzy prenatalni widzieliby tu jakiś związek.

Z domu wyniosła ducha walki o swoje ideały, 
bo rodzice wspierali ją w tym, aby zawsze wyra-
żała własne zdanie i potrafiła poprzeć je konkret-
nymi argumentami. Mama jej powtarzała: „Nie 
wszyscy muszą cię lubić”. Ważne było, aby czuć 

się dobrze ze swoim poglądami i nie wstydzić się 
wyrażania swoich opinii”. Czas wolny wykorzy-
stywała przede wszystkim na spotkania z rówie-
śnikami i aktywność fizyczną.

Szlify zawodowe zdobywała m. in w Szpitalu 
w Mikołowie pod okiem Florentyny Sali, doświad-
czonej położnej, która w przygotowywaniu prak-
tycznym stawiała na samodzielność słuchaczek 
i stosowała niepopularne wtedy sposoby, np. 
ochronę krocza, cierpliwość i spokojne wyczeki-
wanie. Potrafiła w sposób opanowany obserwo-
wać postęp akcji porodowej, zamiast nerwowo 
szukać metod, dzięki którym można przyspie-
szyć poród. Takie podejście zakorzeniła u swo-
jej uczennicy, która do dziś podkreśla, że cierpli-
wość jest bardzo ważną cechą dobrej położnej. 
Po ukończeniu studium perspektywa dalszej pra-
cy ze swoją nauczycielką w mikołowskim szpitalu 
była bardzo ważnym argumentem, kiedy Kasia 
Oleś podejmowała decyzję o rozpoczęciu pracy. 

Wraz z Panią Florentyną stanowiły zgrany ze-
spół, chociaż Kasia na początku nie rozumiała, 
dlaczego jej nauczycielka uczyła ją cierpliwego 
wyczekiwania oraz spokojnego kontrolowania 
akcji porodowej. Teraz uważa, że przekazała jej 
niezwykle cenną wiedzę zawodową i nauczyła 
szczególnej empatii wobec przyszłych rodziców. 

W czasie remontu szpitala pracowała również 
w pogotowiu i wtedy po raz pierwszy przyjęła 
poród domowy: kiedy dotarła karetką do ko-
biety, od której otrzymano zgłoszenie, zastała 
ją stojącą na schodach przed domem. Za rękę 
trzymała roczne dziecko i miała bardzo sil-
ne skurcze porodowe. Kasia oceniła sytuację  
i podjęła decyzję, że nie zdąży dojechać do szpi-
tala przed urodzeniem dziecka. Wspomina, że 
wszystko działo się tak szybko, że zdążyła tylko 
zdjąć z rąk pierścionki. Po porodzie kobieta wraz 
ze swoim dzieckiem została przetransportowana 
karetką do szpitala, gdzie niechętnie przyjęto ją 
na oddział. Po tygodniu młoda mama odwiedziła 
Kasię w miejscu pracy z bukietem kwiatów i ... 
pierścionkami. 

Od tego czasu zaczęła myśleć o porodach 
w innych kategoriach. Dostrzegła, że jest to 
wydarzenie rodzinne i nie należy wyrywać go 
z kontekstu życia rodziny. Podejście takie nie 
znajdywało uznania wśród większości personelu 
medycznego.

W szpitalu, w którym pracowała przyszła na 
świat jej druga córka. W roli pacjentki czuła się 
jak każda inna kobieta. Była zagubiona i nie 
miała na tyle odwagi, aby głośno wyrażać swo-
je potrzeby. Uświadomiła sobie, jak źle mogą 
czuć się kobiety, które przeżywają poród w ob-
cym środowisku. Po porodzie niechętnie myślała  
o powrocie do pracy w szpitalu. Postanowiła za-
łożyć szkołę rodzenia.

W celu lepszego przygotowania ukończy-
ła kurs instruktorów Szkoły Rodzenia w Ło-
dzi pod przewodnictwem prof. Włodzimierza 
Fijałkowskiego. Dzięki znajomości języka 
angielskiego mogła również czerpać wie-
dzę z literatury zagranicznej. Korzystając  
z różnych źródeł, opracowała plan przygo-
towania rodziców do porodu. Przygotowywa-
ła rodziców do porodu, a następnie przyjeżdżała 
do nich, aby pomóc podczas pierwszej kąpieli 
noworodka oraz posłuchać opowieści z przebyte-
go porodu. Po krótkim czasie zorientowała się, że 
brakuje jej możliwości uczestniczenia w najważ-
niejszym wydarzeniu dla rodziny, z którą zazwy-
czaj zdążyła się już zaprzyjaźnić. „Brakowało mi 
w tej układance środka. Wtedy jasno dotarło do 
mnie, że ciąża, poród oraz połóg to jeden cykl. 
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Nie ma sensu dzielić go na kawałki, bo traci się 
bardzo dużo cennych wiadomości na temat ludzi. 
Dokonałam wtedy swojego najcenniejszego od-
krycia. Zrozumiałam, że poród jest logicznym cią-
giem, a nie wydarzeniem, które niewiadomo skąd 
się bierze. Jedno wynika z drugiego”. 

Udało jej się podpisać kontrakt ze szpitalem, 
który umożliwił korzystanie z sali porodowej z in-
dywidualnymi pacjentkami. W ten sposób przy-
jęła dwa porody. Jednak już podczas kolejnego, 
okazało się, że zrozumie-
nie potrzeb duchowych 
przyszłych rodziców – 
którzy wzbudzili wiele 
kontrowersji jako para 
uduchowionych indywi-
dualistów – było jednak 
zbyt postępowe jak na 
tamte czasy i na skutek 
protestów personelu za-
kończyła się ta forma 
współpracy. 

Mniej więcej w tym czasie jedna z par zwró-
ciła się z propozycją urodzenia dziecka w domu. 
Chociaż wtedy Kasia uważała porody domowe za 
nieodpowiedzialne, to zaciekawiła ją ta nieznana 
dotąd dziedzina. Dopiero po kilku latach poczuła 
się gotowa do pomocy rodzącym w ich własnych 
domach. 

Od 20 lat jest członkiem Stowarzyszenia na 
rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia. Spo-
tkała tam koleżanki, które podzielały jej pasję, 
zainteresowania i podejście do wykonywanego 
zawodu. W przeciągu kilku lat na Śląsku porody 
domowe przyjmowały aż cztery położne, więcej 
niż w chwili obecnej. Pracowały na podstawie 
ustawy z 1938 roku, która prawnie nie zakazy-
wała porodów poza szpitalem. Mimo tego porody 
domowe przez długi czas były traktowane jako 
działanie co najmniej na granicy prawa i często 
spotykały się z krytyką środowiska medycznego. 

Katarzyna Oleś przyjmuje porody domowe od 
1992 roku, do dziś. Opowiada o nich w sposób 
niezwykle ciekawy i inspirujący. Aktualnie współ-
pracuje z drugą położną, z którą wspólnie towa-
rzyszą kobiecie rodzącej w domu. Pani Katarzyna 
mówi, że jest to bardziej komfortowe wyjście, 
gdyż kiedy pracowała sama, często stresowa-
ła się, czy będzie osiągalna w dniu, kiedy u jej 
podopiecznej rozpocznie się regularna akcja po-
rodowa. Teraz, kiedy pracuje w parze, czuje się 
pewniej i bezpieczniej, gdyż często zdarza się, 
że przyszłe mamy mieszkają w różnych krań-
cach województwa. Ma nadzieję, że w przyszłości 
na Śląsku, będzie funkcjonowała większa grupa 
położnych przyjmujących porody domowe, co 
znacznie poprawi komfort pracy. 

W 2006 roku z grupą sympatyków założyła 
Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców 
i Położnych „Dobrze Urodzeni”, zrzeszające ro-
dziców i położne, którzy stawiają czoła stereoty-
powemu podejściu do porodu. Dziś stowarzysze-
nie zrzesza niezależne położne z całej Polski. W 
ramach działalności stowarzyszenia opracowano 
m. in.  „Model opieki nad kobietą i dzieckiem w 

fizjologicznym okresie okołoporodowym w prak-
tyce pozaszpitalnej”.  Celem utworzenia tego 
modelu było m.in. odbudowanie prestiżu zawo-
du położnej, utworzenie alternatywnych miejsc 
porodu i wbudowanie ich w struktury polskiego 
położnictwa oraz wspieranie osób, które chcą, by 
ich dzieci przyszły na świat w takich miejscach. 
Wraz z położnymi zrzeszonymi w Stowarzysze-
niu Kasia opracowała również pełną dokumen-
tację stosowaną podczas porodu domowego. 

Zajmują się też organi-
zacją wielu warsztatów 
i konferencji. W planach 
mają również stworzenie 
książeczki zdrowia dziec-
ka urodzonego w domu. 
Starają się, żeby ich dzia-
łalność była odbierania 
bardzo profesjonalnie, 
aby uniknąć zarzutów 
środowiska medycznego, 
że skupiają się jedynie na 

sferze psychologicznej i metafizycznej.
Kasia Oleś jest aktywnym współpracownikiem 

Fundacji Rodzić po Ludzku w zakresie publika-
cji czy prowadzenia warsztatów na temat po-
rodu domowego. Od 2006 roku Katarzyna Oleś 
jest również współpracownikiem miesięcznika 
„Dziecko” i prowadzi forum internetowe „Dobry 
Poród”, gdzie odpowiada na pytania zadawa-
ne przez użytkowniczki. Brała również czynny 
udział w pracach nad powstaniem tzw. Standar-
du Opieki Okołoporodowej, który obowiązuje od 
ubiegłego roku. 

W ciągu ostatnich lat zorganizowała serie 
konferencji na temat zawodu położnej. Ukoń-
czyła również Szkołę Trenerów „Metrum” i od 
tego czasu szkoli położne w zakresie porodów 
domowych. Niedawno ukończyła szkołę coachów 
w Akademii „Trop” w Warszawie. 

Jest niezwykle ciepłą i sympatyczną osobą, 
której pasją jest obserwacja przyrody i stosun-
ków międzyludzkich. Jest kobietą, dla której nie 
ma rzeczy niemożliwych. Jest zdeterminowana i 
pewna swoich ideałów, całe życie dąży do reali-
zacji stawianych sobie wyzwań. 

Ma wiele do powiedzenia w temacie podejścia 
do porodu i rodzącej. Nie zachowuje tej wiedzy 
dla siebie, ale dzieli się swoimi spostrzeżeniami 
z innymi położnymi. Przyznaje, że dąży do tego, 
aby skupić się na wspieraniu ochrony zdrowia. 
Dba aktywnie o rozwój zawodowy i próbu-
je zmienić stereotypowe podejście, że kobieta 
powinna urodzić szybko i bezboleśnie. Kobieta 
powinna mieć prawo do przeżywania go w swój 
własny, intymny sposób. 

Katarzyna Oleś udowodniła, że mając 
ogromną motywację można dokonać wielu 
pozytywnych zmian. O porodzie domowym 
opwiada w sposób humorystyczny, a zara-
zem dający do myślenia: „Najważniejszym 
komplementem jest dla mnie sytuacja, w 
której rodząca dziękuje mi za moją obec-
ność, ale nie potrafi powiedzieć co robiłam. 
Wtedy czuję, że to wszystko ma sens”.

Sylwetki wSpółczeSnej  pielęgniarki i połoznej

Działalność Kastarzyny Oleś nie ogranicza się 
tylko do pracy z kobietą i jej rodziną. Od 2005 

roku jest członkiem Ashoki – międzynarodowej 
organizacji, która wyszukuje i zrzesza wyjątkowe 
osobowości, wprowadzające innowacyjne, sys-
temowe rozwiązania problemów społecznych. 

Celem organizacji jest „budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, w którym każdy ma możliwości 
i wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej” 
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SZANOWNI PAŃSTWO; 
INFORMUJĘ, ŻE DNIA 13 MARCA 2012 ROKU ODBYŁY SIĘ WYBORY 
DO WŁADZ ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO POLSKIEGO TO-
WARZYSTWA POŁOŻNYCH W KATOWICACH.

NOWY ZARZĄD TWORZĄ:
PRZEWODNICZĄCA: położna specjalistka, Anna Stachulska 
V-CE PRZEWODNICZĄCA: dr n. med., położna Ewa Tobor
SEKRETARZ: położna specjalistka, mgr Joanna Kuźnik
SKARBNIK: położna specjalistka, mgr Barbara Gardyjas
CZŁONKOWIE: mgr Dorota Kasińska, położna specjalistka, mgr Barbara Kotlarz

KOMISJA REWIZYJNA: 
PRZEWODNICZĄCA: położna specjalistka Zofia Kamińska
CZŁONKOWIE: położna specjalistka Ilona Czok, mgr Sylwia Kubaszewska

DELEGATAMI NA ZJAZD KRAJOWY P.T.POŁOŻNYCH ZOSTAŁY:
położna specjalistka, mgr Barbara Gardyjas, dr n. med., położna Ewa Tobor, położna spe-
cjalistka, Anna Stachulska, położna specjalistka, mgr Joanna Kuźnik, mgr Dorota Kasińska

 Szanowne Koleżanki;
Składam Wam najserdeczniejsze podziękowania za dwie kadencje współpracy, za każde życzliwe 
słowo i wsparcie bardzo Wam dziękuję, myślę, że choć droga była trudna to warto było. Moottem 
do dalszych działań niech będą dla Nas wszystkich moje ulubione słowa Alberta Schweitzera.

„Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni
w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów,
radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej
nie traktuj tego jako oczywiste.
Należysz do ludzi szczęśliwych,
a zatem powołany jesteś,
aby wiele ofiarować innym.”

Z życzeniami dalszych sukcesów 
 zawodowych i osobistych

Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego
Polskiego Towarzystwa Położnych

Dwóch poprzednich kadencji

Dr n. med., położna Ewa Tobor

ANNA STACHULSKA 

W 1991 roku ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Położ-
nych w Mikołowie uzyskując tytuł położnej dyplomowanej.
W marcu tegoż roku podjęłam pracę w Centralnym Szpitalu Klinicznym  
w Katowicach – Ligocie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując  
w oddziałach: Ginekologii Operacyjnej, Ginekologii Zachowawczej, Noworod-
kowym, Patologii Ciąży i Położnictwa. Od 2000 roku do chwili obecnej jestem 
związana z Blokiem Porodowym SP Centralnego Szpitala Klinicznego  ŚUM  
im. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie.
W roku 2005 uzyskałam tytuł licencjata położnictwa na studiach pomosto-
wych w ŚAM w Katowicach.
W kwietniu 2011 roku zdałam egzamin państwowy uzyskując tytuł specja-
listy pielęgniarstwa rodzinnego.
Stale się dokształcam zapoznając się z najnowszą literaturą zawodową, 
uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach m.in. szkoły rodzenia, resuscy-

tacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i wcześniaków, organizacji i zarządzania, prowadzenia 
porodu w wodzie, łagodzenia bólu porodowego metodą TENS, a także będąc uczestnikiem licz-
nych konferencji zawodowych.
Od kilku lat biorę udział w pracach Zespołu ds. Położnych przy OIPiP w Katowicach, a od 2008 
roku jestem w składzie Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Nasze Sprawy”.
W 2004 roku zostałam członkiem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz ICM- Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Położnych. 
Aktualnie jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej na Wydziale Opieki Zdrowotnej ŚUM  
w Katowicach, którą chciałabym obronić w tym roku. 
Dziękując serdecznie za wybór i zaufanie, liczę jednocześnie na wsparcie i szeroką współpracę 
ze środowiskiem położnych.
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OgólnOpOlska kOnferencja naukOwO-szkOleniOwa dla pOłOżnych 
„praca zawodowa położnej w dobie przekSztałceń” 
Szczyrk 11-13 kwietnia 2012 r. 
Sformułowanie „przekształcenia w ochronie zdrowia”  zostało odmienione chyba przez wszyst-
kich, we wszystkich możliwych przypadkach i wciąż niewiele wiadomo co kryje się pod zamianą 
formy prawnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Można odnieść mylne wrażenie, że przekształcenia w placówkach publicznych to przyszłość - 
przekształcenia już teraz się dokonują.
Od 1998 roku do 2010 r. w spółki przekształciło się 105 publicznych szpitali. Wszystkie one 
działają na podstawie kontraktów z NFZ. 

Zespół ds. Położnych przy OIPiP w Katowicach 
oraz Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa 
Położnych organizując Ogólnopolską Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową dla Położnych postanowił 

zwrócić szczególną uwagę na ważne zagadnienia 
związane z przekształceniami. Wychodząc z zało-
żenia, że położne powinny być przygotowane do 
zmian, organizatorzy zaprosili do wygłoszenia pre-
lekcji : prawników, przedstawicieli OIPiP, związków 
zawodowych i NFZ, a także osoby, które przekształ-
cenia mają już za sobą. Patronat naukowy Konfe-
rencji objęła Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu 
oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Położnych - dr n.med. Grażyna Iwanowicz-
-Palus.

Przewodnicząca zespołu ds. położnych przy OIPiP 
w Katowicach, położna specjalista mgr Joanna 
Kuźnik otworzyła konferencję referatem „Praca za-
wodowa położnej w dobie przekształceń”, następnie 
odczytano list jaki skierowała do uczestników konfe-
rencji Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego – mgr Leokadia  
Jędrzejewska.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Przewodnicząca 
ORPiP w Katowicach dr n. ekonom. Mariola Bartusek. 
Mówiąc o rolach, jakie pełnimy w życiu, przypomniała, 
że oprócz sfery zawodowej w natłoku obowiązków nie 
wolno zapominać o sobie, jako o kobiecie. O uwarun-
kowaniach prawnych wykonywania zawodu położnej w 
dobie zmian w ZOZ-ach oraz odpowiedzialności praw-
nej położnej mówili: radca prawny mgr Grzegorz 
Jamrozy i adwokat mgr Kinga Śliski.

Przewodnicząca OZZPiP mgr Iwona Borchulska 
nawiązując do aktualnej sytuacji Szpitala Woje-
wódzkiego w Tychach nakreśliła rolę związków za-
wodowych w okresie transformacji Zakładu Opieki 
Zdrowotnej.

W drugim dniu konferencji uczestnicy dowiedzieli 
się jaki wpływ na zapewnienie optymalnych obsad 

w pionie położniczo ginekologicznym ma NFZ. Ro-
dzaje świadczeń w ramach których usługi realizują 
położne oraz zasady zawierania umów z położnymi 
w ramach POZ przedstawiła mgr Maria Kukawska. 
O swoich doświadczeniach związanych z przekształ-
ceniem szpitala, w którym była zatrudniona jako po-
łożna, opowiedziała mgr Beata Marzec.

Położna specjalistka Katarzyna Oleś, która jest 
także trenerem umiejętności społecznych, zwróci-
ła uwagę na bardzo ważny czynnik wpływający na 
ocenę działań położnej, a mianowicie - komunikację 
interpersonalną i jej znaczenie w pracy. 

Wszystkie te wystąpienia zawierały niezwykle 
cenne wskazówki: na co zwrócić szczególną uwa-
gę, jakich błędów uniknąć, gdzie szukać wsparcia w 
momencie, gdy już same staniemy się uczestnikami 
przekształceń. 

Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależ-
nego, samodzielnego i aktywnego życia bez dyskry-
minacji. Wciąż jednak brakuje nam wiedzy jak im do-
pomóc. Dlatego też zaproszono dr n. med. Barbarę 
Mazurkiewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, aby podpowiedziała, co może zrobić położ-

na, by ułatwić kobiecie w ciąży, z niepełnosprawnością 
narządu wzroku, godne przeżycie porodu i połogu.

Natomiast dr inż. Beata Sińską, prowadząca 
badania naukowe dotyczące analizy sposobu żywie-
nia różnych grup populacyjnych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na pacjentki z niepłodnością, 
przedstawiła wykład na temat diety w chorobach gi-
nekologicznych. 

Zagadnienia poruszane w trakcie konferencji są 
istotą praktyki zawodowej położnej i niejednokrotnie 
są także przyczyną wielu trudności. Jednak dobrze 
przygotowane położne, znając dogłębnie te zagad-
nienia, będą mogły skutecznie pomóc nie tylko sobie 
samym, lecz także kobietom w każdym okresie ich 
życia, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania

Anna Stachulska
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Nieuleczalna choroba, 
której można w 100% zapobiegać 

FAS

Joanna Gawinek - położna 
Oddział Noworodków i Wcześniaków Szpital Powiatowy Będzin. 
studia licencjackie na wydziale położnictwa. 

Co roku 9 września, dokładnie o godzinie 9.09 rozpoczynają się obchody Światowego Dnia 
FAS. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się w 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. 
Ideą, jaka przyświecała organizatorom, było uświadomienie przyszłym matkom skutków picia 
alkoholu w ciąży i jego teratogennego wpływu na rozwijający się płód, a także zasygnalizowanie 
społeczeństwu tego problemu. 

W naszym kraju pije alkohol około 60% ko-
biet. W Instytucie Matki i Dziecka w War-
szawie zbadano próbki moczu kobiet cię-
żarnych na zawartość alkoholu. Okazało 
się, że w co piątej próbce wykryto wskaź-
niki metabolizmu alkoholu, co oznacza, 
że 20% ciężarnych pije nawet wtedy, gdy 
wie, że jest w ciąży. 

FAS (Fetal Alcohol Syndrome) - Alkoholowy 
Zespół Płodowy, określony jako zespół niepra-
widłowości stwierdzonych u dzieci matek spoży-
wających alkohol w ciąży. 
Według Międzynarodo-
wej Klasyfikacji Chorób i 
Problemów Zdrowotnych 
ICD-10 jest to jednostka 
chorobowa o kodzie Q86.0. 

W Europie badania na temat dzieci matek 
alkoholiczek opublikował w 1968 roku w Nan-
tes (Francja) Lemoine, który przez 30 lat ob-
serwował rozwój dzieci od porodu i stwierdził, 
że 50 z nich zmarło w dzieciństwie z powodu 
zaburzeń serca i oddychania, 28 osób z umiar-
kowanym FAS popełniły samobójstwo w wieku 
dorosłym, a 5 kolejnych podejmowało próby 
samobójcze. Lemoine zaobserwował, że pro-
blemy umysłowe pogłębiały się wraz z wiekiem. 
Inny naukowcem zajmującym się dziećmi z Al-
koholowym Zespołem Płodowym był Szurygin, 
który swoją pracę opublikował w 1974 roku w 
rosyjskim periodyku pediatrycznym. W Polsce 
prekursorami pomocy osobom z zespołem FAS 
są Małgorzata Klecka i Krzysztof Liszcz.

FAS to zespół fizycznych i psychicznych 
zaburzeń, wyrażających się jako opóź-
nienie umysłowe, anomalie rozwojowe, 
dysfunkcja mózgu, zaburzenia w uczeniu 
się. Jest skutkiem teratogennego działania al-
koholu na płód w okresie prenatalnym. Według 
badań opublikowanych w 1996 roku przez In-
stitute of Medicine, powoduje więcej szkód niż 

stosowanie substancji z marihuaną, heroiną i 
kokainą. Na świecie rodzi się więcej dzieci z 
FAS niż dzieci z zespołem Downa. W Polsce nie 
prowadzi się takich statystyk, ale według róż-
nych źródeł, jeden na pięćset noworodków, to 
dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholo-
wym. Większość przypadków nie zostaje pra-
widłowo zdiagnozowanych. 

Płodowy Zespół Alkoholowy to efekt spu-
stoszenia jako czyni alkohol, który przenika do 
płodu przez łożysko wraz z krwią matki i po 

40 minutach jego stę-
żenie w krwi płodu jest 
takie samo jak u matki. 
Pozostaje tam jednak 
dłużej, ponieważ płód 

nie posiada enzymów odpowiedzialnych za 
trawienie alkoholu. Największy efekt toksycz-
ny występuje w pierwszym trymestrze ciąży, 
wtedy, gdy kobieta nie zawsze wie, że jest w 
ciąży. Na wystąpienie tej choroby mają wpływ 
takie czynniki jak częstość i ilość spożywanego 
alkoholu, stadium rozwoju płodu w momencie 
narażenia na wpływ alkoholu, stan odżywienia 
kobiety, przyjmowanie przez nią środków psy-
choaktywnych, czynniki genetyczne, a także 
ogólny stan zdrowia kobiety. 
FAS jest skutkiem przyjmowania alkoholu 
przez ciężarną i jego teratogennego działania 
na płód. Najbardziej narażony na jego działa-
nie jest mózg. Podczas życia płodowego ko-
mórki nerwowe namnażają się i różnicują, co 
początkuje formowanie się różnych rejonów 
mózgu. Alkohol zaburza proces powodując ob-
umieranie tych komórek i ich niewłaściwe róż-
nicowanie, a także niedotlenienie i niedobory 
hormonalne. W efekcie dziecko rodzi się ze 
zmniejszoną ilością neuronów, nieprawidłowy-
mi strukturami i mniejszym, zdeformowanym 
mózgiem. Szczególnie podatne na teratogen-
ny wpływ alkoholu mają następujące obszary 

Na świecie rodzi się więcej dzieci  
z FAS niż dzieci z zespołem Downa
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mózgu:

móżdżek- odpowiedzialny za koordynację ru-
chów celowych, regulację napięcia mię-
śniowego, utrzymanie równowagi, za ru-
chy oczu i pamięć niektórych odruchów. 
Przy uszkodzeniu mogą pojawić się: pro-
blemy z utrzymaniem prawidłowej po-
stawy, zaburzenia równowagi, asynergia, 
brak precyzji ruchu, trudności w ocenie 
zasięgu i momentu zatrzymania ruchów, 
drżenie ciała, potykanie się, chodzenie na 
szerokich nogach”, hipotonia, gwałtowne 
ruchy gałek ocznych.

płaty czołowe-w nich zachodzą między inny-
mi procesy planowania i kontroli emocji. 
Efektem uszkodzenia może być : utrata 
możliwości poruszania częściami ciała, 
niezdolność do planowania i 
wykonywania sekwencji ru-
chów dla danej czynności, 
utrata możliwości działań 
spontanicznych, schema-
tyczność myślenia, ”zapętle-
nie”- uporczywe powracanie 
do jednej myśli; trudności w koncentracji 
na zadaniu, w rozwiązywaniu problemów; 
niestabilność emocjonalna; nieakceptowa-
ne zachowanie społeczne, agresja; zmiany 
osobowości; lewy płat- depresja, prawy- 
zadowolenie, prawy tylny płat- trudności 
w zrozumieniu dowcipów i śmiesznych ry-
sunków.

hipokamp- struktura ściśle związana z two-
rzeniem nowych zapisów pamięciowych, 
bierze udział w procesach uczenia się, fil-
truje również wiadomości ze środowiska. 
Najprawdopodobniej bierze udział w kon-
trolowaniu procesów odpowiedzialnych 
za uzależnienia i choroby psychiczne. 
Uszkodzenie hipokampu powoduje: nie-
stabilność emocjonalną, zmiany nastroju; 
trudności z pamięcią, z pojęciami abstrak-
cyjnymi; brak bodźców; pobudzenie, im-
pulsywność.

ciało modzelowate (spojenie wielkie)- za-
pewnia dopływ informacji i ich wymianę 
między półkulami. W wyniku jego uszko-
dzenia brakuje wielu połączeń pomiędzy 
półkulami mózgu, co powoduje niepełne 
wykorzystanie posiadanej wiedzy i umie-
jętności; trudności w przetwarzaniu infor-
macji.

U dziecka z pełnoobjawowym FAS stwierdza się:

- charakterystyczne morfotyczne cechy twa-
rzy (zmarszczka kącika oka, małe, szeroko 
rozstawione oczy, płaska środkowa część 
twarzoczaszki, wygładzona rynienka pod-
nosowa, cienka górna warga, mała żuchwa, 

mały obwód głowy) Cechy 
morfotyczne twarzy mogą 
nie być od razu widocz-
ne. Najbardziej charakte-
rystyczne cechy wyglądu 
ujawniają się między dru-
gim a dziesiątym rokiem 

życia. 

- niską wagę urodzeniową (najprawdopodob-
niej spowodowaną upośledzonym transpor-
tem łożyskowym glukozy)

- dysfunkcje ośrodkowego układu nerwo-
wego - nadmierna drażliwość, pobudzenie 
psychiczno fizyczne, zaburzenia rytmu snu, 
występują problemy z karmieniem, 

Obserwuje się deformacje w postaci ogra-
niczenia ruchu w stawach, niepełna rotacja w 
stawie łokciowym, deformacja dłoni – niemoż-
ność pełnego wyprostu palców, zakrzywienie 
brzegów palców w kierunku palca środkowego 
oraz podłużne fałdy na skórze dłoni.

Znacznie częściej w tym zespole występu-
je rozszczep wargi i podniebienia, rozszczep 
kręgosłupa, anomalie dróg płciowych i moczo-
wych, wady serca, wątroby. 

Postawienie prawidłowej diagnozy jest bar-
dzo trudne z wielu powodów. Matki rzadko 
przyznają się do spożywania alkoholu w czasie 
ciąży. Około 80% dzieci z tym syndromem nie 
przebywa ze swoimi rodzicami biologicznymi, 
ale w domach dziecka, rodzinach adopcyjnych 
co znacznie utrudnia kompletowanie doku-
mentów z okresu prenatalnego, okołoporodo-
wego czy niemowlęcego. 

FAS jest skutkiem przyjmowa-
nia alkoholu przez ciężarną i 
jego teratogennego działania
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Prowadząc wieloletnią obserwację dzieci z 
FAS stwierdzono, że wraz z rozwojem ujawniają 
się różne problemy związane z fizycznym i psy-
chicznym stanem zdrowia. Zaburzenia w zacho-
waniu utrzymują się także w wieku dorosłym 
(nakręcony film o pacjentach z tym problemem 
nie bez powodu nosi tytuł „ Wieczne dzieci”).  
W wieku przedszkolnym akcentowana jest 
nadmierna ruchliwość, rozkojarzenie i kapry-
śność. W tym czasie ujawniają się zaburzeni w 
zakresie koordynacji ruchowej. Dzieci są draż-
liwe i wymagają ciągłego nadzoru. Nie są w 
stanie zrozumieć związków przyczynowo-skut-
kowych, mają problemy z pamięcią i logicznym 
myśleniem. Dzieci z Alkoholowym Zespołem 
Płodowym często mają prawidłowy poziom 
inteligencji (około 40-50% dzieci z FAS jest 
niepełnosprawna intelektualnie) jednak upo-
śledzona zdolność uczenia się powoduje opóź-
nienie rozwoju i rozumienia 
mowy, zachowań społecz-
nych co w konsekwencji za-
burza kolejne etapy rozwoju.

W wieku szkolnym u 
znacznej grupy dzieci z FAS 
rozpoznawany jest zespół 
ADHD. Dzieci są nerwowe, 
nieprzewidywalne, labilne 
emocjonalnie, nie potrafiące 
skoncentrować się na zada-
niach, łatwo się męczą, mają 
problemy ze snem. Zdarza 
się, że są nadmiernie podat-
ne na wpływ rówieśników, 
natychmiast spodziewają się 
nagrody za wszystko co zro-
bią. Często bywają samotne 
i wyobcowane z grupy rówie-
śniczej, ponieważ mają słabą 
umiejętność komunikowania się, trudności w 
kontaktach społecznych i nie są w stanie prze-
widzieć konsekwencji swojego postępowania. 
Ważne jest, aby uczniowie z FAS mieli prawidło-
wo postawioną diagnozę przez pedagoga, psy-
chologa, która powinna być całościowa i oceniać 
nie tylko inteligencję dziecka, ale również jego 
postawę jako ucznia i osoby w społeczności 
uczniowskiej. Łatwo bowiem sugerując się bo-
gatym zasobem słów ucznia, (których znacze-
nia często nie rozumie) zdiagnozować go jako 
osobę zdolną ale leniwą. Rozpoznanie ucznia  
z FAS ma na celu uzyskanie informacji na te-
mat jego możliwości, aby w optymalny sposób 

wykorzystać je w dalszej terapii.

Okres dojrzewania to kolejny etap w życiu 
dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym, 
który przynosi wiele trudnych sytuacji i roz-
czarowań. Wiele dzieci nie kończy szkoły z po-
wodu problemów z myśleniem abstrakcyjnym, 
niską umiejętnością samodzielnego rozwiązy-
wania problemów, z podejmowaniem decy-
zji.  Sytuacja nie ulega poprawie w wieku 
dorosłym. Osoby z FAS rzadko stają się samo-
dzielne, są zmęczone labilnością nastrojów, 
nie potrafią zaplanować przyszłości i wykorzy-
stywać zdobytych doświadczeń i informacji. 
Często osoby z FAS nie są w stanie zapano-
wać nad impulsywnymi zachowaniami, także 
seksualnymi. Nie potrafią wytrwać w stałym 
związku, utrzymać się na stanowisku pracy, a 
funkcjonowanie w społeczeństwie utrudnia do-
datkowo niezrozumiałe wręcz abstrakcyjne dla 

nich pojęcia jak czas czy pie-
niądze. Dotknięci tą chorobą 
wymagają stałego wsparcia 
w domu, szkole, pracy i cią-
głej motywacji do działania, 
a także ochrony przed kon-
fliktami z prawem, uzależ-
nieniami, niechcianą ciążą 
czy wtórnymi zaburzeniami 
psychicznymi. Każda osoba 
dotknięta FAS ma inną kon-
figurację zaburzeń i należy ją 
traktować indywidualnie, ale 
nawet największa troska nie 
jest w stanie usunąć obja-
wów pierwotnych. Prawidło-
wa opieka i terapia zapobie-
ga występowaniu objawów 
wtórnych takich jak wyco-
fanie, napady złego humo-

ru, agresja, strach, ucieczki, kłopoty  
z prawem, próby samobójcze itd.

Reasumując FAS to ciężka i nieuleczalna 
choroba. Na szczęście jest jedną z nielicznych 
jednostek, którym możemy w 100% zapobiec. 
Jedynym warunkiem jest wstrzemięźliwość od 
spożywania alkoholu w czasie ciąży. Społe-
czeństwo, w którym żyjemy ma na ten temat 
bardzo niską wiedzę. Dla wielu niewielka ilość 
alkoholu w ciąży nie szkodzi, dlatego warto 
rozpropagować rzetelną wiedzę na ten temat. 
Pamiętajmy: nie ma bezpiecznej dawki alkoho-
lu w ciąży.
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Tak naprawdę w Polsce nigdy dzieci nie przestały się rodzić w domu. W latach pięć-
dziesiątych w naszym kraju zaczęto dążyć do przeniesienia porodów do placówek me-
dycznych, jednak tak do końca nigdy nie udało się osiągnąć tego założenia. Warto 
zadać sobie pytanie dlaczego?. 

Ewa Janiuk
Położna środowiskowa/rodzinna, Specjalista  
pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. 
Kierownik NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu. 

Co powoduje, że nadal, a ostatnio wręcz co-
raz częściej, rodzice wybierają dom jako miej-
sce narodzin własnych dzieci pomimo tego, że 
przez wiele lat przygotowanie zawodowe leka-
rzy i położnych zdobywane nie uwzględniały 
możliwości wyboru domu jako miejsca naro-
dzin. Kobietom i ich rodzinom przekazywane 
są pozytywy jedynie porodu szpitalnego. Na-
wet jeżeli w mediach ukazuje się artykuł wska-
zujący na bezpieczeństwo i znacznie mniejszą 
ilość ingerencji medycznych podczas porodu 
domowego w porównaniu z porodami w pla-
cówkach medycznych, opatrzony jest tytułem 
poddającym ten fakt pod  wątpliwość – „Poród 
w domu może być bezpieczny” Wskazuje na 
wątpliwość użycie słowa  „może”.

Najczęściej powtarzane opinie moich pod-
opiecznych o reakcji otoczenia na decyzje po-
rodu w domu to: „o zamiarze rodzenia w 
domu nie informowałam jeszcze lekarza 
i rodziny – ogólnie nastawienie do poro-
dów domowych nie jest dobre, uważane 
są one za nieodpowiedzialne, sam poród 
uważany jest przecież za zagrożenie życia 
i zdrowia matki i dziecka, dlatego „nale-
ży” rodzić w szpitalu.” Także rodzące, które 
same pracują jako położne na sali porodowej 
odbierają podobne sygnały z otoczenia: „rodzi-
na uważa, że jeżeli my się nie boimy >podjąć 
ryzyka< i rodzić w domu, to będą nas wspie-
rać. Podobne postawy są dla mnie zrozumiałe, 
ponieważ ja sama na poziomie wiedzy sprzed 
kilkunastu lat wydawałam podobne opinie o lu-
dziach rodzących w domu: „Co za nieodpowie-
dzialni ludzie! Jak można tak ryzykować życie 
własnego dziecka? Dlaczego? Z powodu ja-
kichś fanaberii? Przecież gdyby COŚ się stało? 

W podobnym tonie pozostają wypowie-
dzi większości pracowników medycznych, nie 

mniej część rodziców niezmiennie, pomimo 
obowiązujących kanonów, odczuwa wewnętrz-
ną potrzebę przeżycia narodzin ich dziecka we 
własnym środowisku naturalnym – w domu. 
Podstawowe pytania jakie automatycznie na-
suwają się to: „dlaczego chcą urodzić swoje 
dziecko w domu?” „jaki posiadają zakres wie-
dzy  na temat ciąży, porodu i rozwoju dziec-
ka?” Książka, która w całości jest odpowiedzią 
na wcześniej zadane to  publikacja stworzona 
wspólnie przez rodziców i położne pod zna-
miennym tytułem „Domowe narodziny. Fa-
naberia szaleńców czy powrót do normal-
ności?”. W literaturze medycznej przyczynę 
powrotu do porodów w domu upatruje się w 
rozczarowaniu opieką szpitalną, potrzebą ak-
tywności rodziców podczas porodu, potrzebą 
emocjonalnego wsparcia i utrzymania stałego 
kontaktu z noworodkiem. Własne obserwa-
cje częściowo zdają się tę tezę potwierdzać. 
Podczas spotkań z rodzicami planującymi na-
rodziny swojego dziecka w domu, poza typo-
wo medyczną kwalifikacją, staram się poznać 
motywy wyboru takiego miejsca porodu. W 
kwestionariuszu wywiadu znajdują się więc 
pytania: „Jakie doświadczenia z własnych 
porodów mają matki, siostry i najbliższe 
przyjaciółki? 

Jakie jest stanowisko osób znaczących 
w ich życiu w sprawie porodu domowe-
go? Dlaczego poród w domu? Jakie są 
oczekiwania i obawy związane z porodem 
w domu? Jakie są oczekiwania i obawy 
w przypadku porodu w szpitalu?” Wszak 
podstawą procesu pielęgnowania jest docie-
kliwa diagnoza, nie tylko dotycząca stanu fi-
zycznego, ale także poziomu wiedzy naszych 
podopiecznych by móc zaplanować, a następ-
nie realizować proces pielęgnowania zgodnie z 

Dlaczego domowe narodziny?
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obowiązującymi standardami. Odpowiedzi na 
zadane przeze mnie pytania miały pomóc w 
zaplanowaniu opieki, w tym także doboru naj-
właściwszego miejsca porodu. W przypadku, 
gdy wybór porodu domowego wynika z jedynie 
z lęku i obawy przed szpitalem, istnieje możli-
wość zminimalizowania lub zniwelowania tego 
dyskomfortu poprzez właściwie prowadzoną 
psychoprofilaktykę. 

Biorąc pod uwagę, że poród jest procesem 
fizjologicznym, nie podlegającym naszej woli, 
a wpływ na jego przebieg ma wszystko to, co 
do tej pory w życiu oddziaływało na rodzącą, 
znajduje to odzwierciedlenie 
w postawie wobec ciąży i po-
rodu. Negatywne przekona-
nie do porodu wdrukowane 
w nasze umysły od dziecka 
– przez mamy, ciocie, koleżanki, naszych zna-
jomych- odcinają nas od naszych naturalnych 
pragnień i instynktów. 

„Dlaczego poród w domu? –  bo poród jest 
naturalną rzeczą. Moje dwie babcie rodziły po 
siedmioro dzieci, w sumie czternaścioro, w 
domu. Po takim porodzie jest możliwa do na-
wiązania głębsza relacja dziecka z obojgiem 
rodziców. A ja, jako matka, wiem, że więcej 
ode mnie zależy i uczę się ufać sobie, a nie 
lekarzom”. Bardzo częstym motywem decyzji 
o porodzie w domu są traumatyczne doświad-
czenia wcześniejszych porodów w szpitalu, co 
skłaniało je do refleksji i poszukiwań optymal-
nych rozwiązań:

 Przykłady można 
mnożyć bez liku: „Dwój-
kę dzieci urodziliśmy w 
szpitalu i już nie chcieli-
śmy powtarzać tego do-
świadczenia.” Pozytywne 
doświadczenia z wcześniejszym porodów, któ-
re odbyły się poza szpitalem lub w szpitalach 
zachodnioeuropejskich kłócą się z perspektywą 
rodzenia w warunkach szpitalnych panujących 
aktualnie w Polsce. Jedna z matek, której w 
Anglii już podczas pierwszej ciąży proponowa-
no poród domowy, po powrocie do Polski po-
szukiwała miejsca, gdzie mogłaby urodzić w 
porównywalnych, a więc minimum interwen-
cji, a jak najwięcej spokoju i poszanowa-
nia intymności. ”Podczas całego porodu nie 
widziałam lekarza, towarzyszyła mi tylko jedna 
położna, no i oczywiście mąż.” Oczekiwania na 
pierwszy rzut oka nie wydają się zbyt wygóro-
wane, są jednak niewykonalne w polskich wa-
runkach, w zasięgu dojazdu z miejsca zamiesz-
kania rodzącej. Także rodzice, których dwoje 
starszych dzieci urodziło się w Izbie Porodowej 

w Lędzinach nie wyobrażali sobie możliwości 
porównywalnie godnych narodzin swojego ko-
lejnego dziecka na standardowej sali porodo-
wej okolicznych szpitali i alternatywą stał się 
poród domowy. 

Determinantem w podejmowaniu decyzji o 
porodzie domowym jest poziom wiedzy me-
dycznej rodziców. Spośród pracowników me-
dycznych -lekarze, pielęgniarki i położne. oraz 
przedstawicieli wolnych zawodów (takich jak 
artyści, prawnicy) oraz naukowców wywodzi 
się najliczniejsza grupa rodziców zgłaszają-
cych się z prośbą z pomoc w zrealizowaniu ich 

planów porodu domowego. 
Spośród wszystkich pra-
cowników opieki zdrowot-
nej, którym towarzyszyłam 
przy narodzin ich dziecka w 
domu przyświecały podob-

ne cele. Przede wszystkim chęć ochrony rodzą-
cej i dziecka przed infekcjami wewnątrzszpital-
nymi, ale także przed rutynowymi procedurami 
medycznymi. Jedno z małżeństw lekarskich na 
tyle obawiało się  ich podczas standardowego 
porodu drogami natury, że uznało za mniej za-
grażające matce i dziecku rozwiązanie przez 
planowane cięcie cesarskie. Dopiero możliwość 
porodu w domu spowodowała zmianę decyzji 
odnośnie sposobu rodzenia. Położna, posia-
dająca traumatyczne doświadczenia z praktyk 
zawodowych podczas zawodowego kształce-
nia podstawowego i wcześniejszych kontaktów  
z pracownikami służby zdrowia jako pacjent, 

a jednocześnie dyspo-
nująca niezwykle roz-
ległą wiedzą na temat 
ciąży, porodu i rozwoju 
dziecka, wręcz panicz-
nie obawiała się rodze-
nia w szpitalu. Podczas 

opieki okołoporodowej największym proble-
mem, pomimo bardzo intensywnie prowadzo-
nej psychoprofilaktyki, pozostawał niezmiennie 
lęk przed hospitalizacją jej lub dziecka. 

To głównie pracownicy opieki zdrowotnej 
zwracają uwagę na niebezpieczeństwo zakażeń 
wewnątrzszpitalnych. Z ust rodziców lekarzy 
padają argumenty: „nie mam zaufania do flo-
ry bakteryjnej dobrze zadomowionej w więk-
szości szpitali”. Pielęgniarka po studiach magi-
sterskich pisze: „Cieszę się, że nasze dziecko 
przyszło na świat w domu, w przyjaznej atmos-
ferze, z dala od szpitalnych zarazków, mnó-
stwa niepotrzebnych zabiegów, oślepiających 
świateł, tłumu obcych ludzi (…). Cieszę się, że 
mogłam urodzić w domu, tu gdzie czułam się 
najbezpieczniej, mogłam robić to na co miałam 

Determinantem w podejmowaniu 
decyzji o porodzie domowym jest po-

ziom wiedzy medycznej rodziców

„Dlaczego chcę rodzić w domu? – bo 
jest bezpieczniej, a poród to fizjolo-
gia, a nie wypadek samochodowy”
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ochotę, nikt nie narzucał mi swojej woli, nicze-
go nie nakazywał”. Ta potrzeba „normalności” 
jest ciągle akcentowana przez rodziców.

„Poród w domu (…) 
wydawał się tak natu-
ralny, że nie musieliśmy 
się przygotowywać do 
niego szczególnie. Może 
jedynie wpływał na mnie 
bardziej dyscyplinują-
co, jeśli chodzi o regularność ćwiczeń, które 
wykonywałam w ciąży. Dziś mogę też z całą 
stanowczością stwierdzić, że świadomość, że 
mogę urodzić w domu, dodała mi sił, odwagi i 
radości. „Dlaczego poród w domu? Ponie-
waż jestem świadoma fizjologicznych pro-
cesów zachodzących w moim organizmie, 
a poród jest zjawiskiem jak najbardziej 
fizjologicznym, choć w obecnych czasach 
jest traktowany jakby był  ciężką chorobą”

Gdy mowa o potrzebie ograniczenia inter-
wencji medycznych, warto przytoczyć słowa 
prof. Fijałkowskiego: "interwencje stały się 
częścią rytuału nowoczesnego położnictwa. 
Znaczna liczba położników uległa >intoksyka-
cji< poprzez nowoczesną technikę i zatraciła 
świadomość, że istnieje normalna ciąża i nor-
malne rodzenie. Studenci nie widzą już natural-
nego porodu w domu, stąd przestają rozumieć 
i doceniać ważność środowiska rodzinnego w 
przeżywaniu porodu. 

Najczęściej spotykanym jest poród zmedy-
kalizowany, z dużą ilością interwencji medycz-
nych, stając się tym samym pewnego rodzaju 
normą, w odróżnieniu od porodu przebiegające-
go bez zaburzeń, czyli fizjologicznego. Zupełnie 
inaczej niż personel medyczny rozumieją okre-
ślenie aktywności podczas porodu rodzice.  Nie-
bagatelną jest różnica, po czyjej stronie mamy 
do czynienia z aktywnością – czym innym jest 
aktywne prowadzenie porodu i aktywność mat-
ki w trakcie jego trwania. Procedury i zwyczaje 
szpitalne wymuszają określone zasady postę-
powania i tym sposobem najbardziej kompe-
tentnymi osobami w przebiegu porodu stają się 
medycy. Kobieta rodząca schodzi do roli ele-
mentu określonych procedur przyjętych przez 
autorytety medyczne. „To, co nam najbar-
dziej ciążyło to fakt, że w momencie zgło-
szenia do szpitala poddajemy się działaniu 
jakiegoś systemu, a to nie jest system na-
stawiony na „przyjmowanie życia” tylko 
na „ratowanie życia”.  W związku z tym, że 
„ratujemy życie”, na plan dalszy schodzą takie 
elementy jak komfort matki, komfort dziecka, 
komfort psychiczny. W związku z tym, że „ratu-

jemy życie” Wasze zdanie nie ma tu większego 
znaczenia. Jest pewien schemat i pewna nor-
ma, do której wszyscy są podciągnięci.

Z jednej strony mówi 
się o tym, że poród jest 
czysto fizjologicznym 
zjawiskiem, do którego 
kobieta jest przygoto-
wana w sposób natural-
ny, z drugiej – poprzez 

całokształt działań skutecznie się  temu zaprze-
cza. Już sama konieczność pobytu w szpitalu 
nieodłącznie kojarzy się z zagrożeniem zdro-
wia i życia. Rodzice decydujący się na poród w 
domu, po głębokiej analizie literatury medycz-
nej i psychologicznej bardzo często buntują się 
przeciwko takiemu podejściu do porodu, stąd 
powtarzające się odpowiedzi na pytania „Dla-
czego chcę rodzić w domu? – bo jest bezpiecz-
niej, a poród to fizjologia, a nie wypadek samo-
chodowy”.

Już wiele lat temu prof. Włodzimierz  
Fijałkowski rozdzielił umiejętności w odniesie-
niu do porodu- na sztukę położniczą i sztukę 
rodzenia, uznając, że ta druga jest znacznie 
ważniejsza. 

W odpowiedzi na potrzeby rodzących kobiet 
i ich rodzin 10 lat temu rozpoczęłam przyjmo-
wanie porodów w domu. Podjęcie decyzji o wy-
korzystaniu swoich kompetencji w przyjmowa-
niu porodów domowych, z perspektywy czasu, 
określam jako bardzo długi proces dojrzewa-
nia zawodowego, a nie jednostkowe wydarze-
nie. Motorem moich działań były przede 
wszystkim: wnikliwa analiza problemów 
akcentowanych przez trafiających do mnie 
podopiecznych, ich obszerna wiedza w za-
kresie tematyki okołoporodowej i rozwoju 
dziecka, a także silne poczucie odpowie-
dzialności, a nie jej brak – jak zwykło się 
obiegowo uważać. 

Aktualnie możliwość realizacji wielu z tych 
postulatów doczekała się usankcjonowania 
prawnego w zapisach Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 23.09.2010r w sprawie stan-
dardów postępowania oraz procedur medycz-
nych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej 
nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fi-
zjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 
noworodkiem. Zapisy prawa dotyczą przebie-
gu porodu fizjologicznego bez rozgraniczenia 
na szpitalny czy domowy i miejmy nadzieje, że 
dzięki nim łatwiej będzie poprawić poziom sa-
tysfakcji zarówno naszych podopiecznych jak i 
nas – położnych.

Wiele lat temu prof. Włodzimierz Fijałkowski  
rozdzielił umiejętności w odniesieniu do po-

rodu- na sztukę położniczą i sztukę rodzenia, 
uznając, że ta druga jest znacznie ważniejsza
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kurSy, Szkolenia, konferencje

KOMUNIKAT  I
VI Ogólnopolska konferencja na-

ukowo-szkoleniowa
z cyklu ,,Pielęgniarka w procesie rehabilitacji” 

,,Leczenie , pielęgnacja , rehabilitacja i edukacja  
pacjenta z cukrzycą” 

 W dniach 20, 21 września 2012 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach  
przy ulicy Śniadeckiego 1, odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja naukowo - szkoleniowa  

przeznaczona dla pielęgniarek  i  lekarzy  

Patronat Honorowy:  prof. Stanisław Rudnicki 
Komitet  Naukowy:

Przewodniczący - prof. Józef Opara    
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek  Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii                                                                             

dr n. med. Krystian Oleszczyk
dr n. biol. Grażyna Kruk Kupiec - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa

dr Mariola Bartusek - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach

mgr Alicja Szewczyk – przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii
Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca - mgr Urszula Mizerska ( 601 091 687, dp@repty.pl )
mgr Maria Żyłka, mgr Iwona Cogiel, mgr Justyna Kapuściok,  

mgr Jolanta Dyla, Zenona Foks

Tematy konferencji :
1. Nowoczesne metody leczenia cukrzycy  

2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą w aspekcie powikłań cukrzycy.
3. Rehabilitacja pacjenta  z cukrzycą

4. Edukacja pacjenta i rodziny z cukrzycą
5. Programy terapeutyczne dla pacjentów z cukrzycą

Biuro Organizacyjne Konferencji
„CONSULTANT” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt, 

ul. Wyszyńskiego 115, 42-600  Tarnowskie Góry, uerfurt3@wp.pl 
32 39 01 202 do godz. 15.00, fax: 32 285 41 23, tel. kom. 601 091 684

 Koszt uczestnictwa – 200 PLN
Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia : www.repty.pl

Opłata na konto: „CONSULTANT” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt
Konto w Banku PKO BP o/ Tarnowskie Góry nr: 89 1020 2368 0000 2402 0256 1405

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały 
konferencyjne, serwis kawowy, lunch oraz bankiet. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. 
Bieżące informacje dotyczące konferencji i bazy hotelowej zamieszczone są na stronie www. repty. pl 

  -  Konferencja,, Leczenie , pielęgnacja , rehabilitacja i edukacja pacjenta z cukrzycą”
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Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji  
Naukowo-Szkoleniowej „Sterylizacja”

W dniu 30.03.2012 r w Domu Lekarza w Katowicach odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-szkoleniowa „Sterylizacja”. Organizatorem konferencji był Zespół ds. Pielęgniarek 

Zatrudnionych w Sterylizacji działający w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach, PTP Oddziału Śląskiego pod patronem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji  
i Dezynfekcji Medycznej. Uczestników konferencji powitała mgr Iwona Woźniak, mgr Jadwiga Za-
suń z Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, oraz mgr Waldemar Olszak Prze-
wodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej z Poznania.

Wygłoszone referaty obejmowały zagadnienia nowych standardów w sterylizacji, problemów  
w standardach akredytacyjnych, reprocesowania wyrobów medycznych w aspekcie etycznym 
oraz zagrożeń biologicznych w sterylizacji.

 Zagadnienia związane ze sterylizacją zostały omówione w następujących wystąpieniach:

▪ „Reprocesowanie wyrobów medycznych w aspekcie etycznym, ekonomicznym i zdrowia pu-
blicznego” – mgr Iwona Woźniak (Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM, Katowice, członek 
PTP Oddziału Śląskiego),

▪ „Problemy sterylizacji w standardach akre-
dytacyjnych” – mgr Dorota Zasowska (Wizyta-
tor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia), 

▪ „Techniki sterylizacji medycznej – nowe stan-
dardy” – mgr Danuta Broncel-Czekaj (Szpital 
Miejski, Siemianowice Śląskie, sekretarz zespołu 
ds. Pielęgniarek Pracujących w Sterylizacji,

▪ „Znaczenie higieny w gabinetach kosmetycz-
nych” – mgr Justyna Kapuściok (Prezes Polskie-
go Towarzystwa Podologicznego, Ruda Śląska),

▪ „Nowe rozwiązania w zakresie dezynfekcji  
i sterylizacji” – mgr Janusz Babiarczuk (Informer 
Med ,Poznań), 

▪ „Aktualne rozwiązania manual-
nej i maszynowej dezynfekcji in-
strumentarium” – mgr Daniel Ży-
chowski (Schülke, Katowice), 

▪ „Bezobsługowe kontenery steryli-
zacyjne firmy Matrin” – mgr Piotr 
Płaczek (Medicom, Zabrze), 

▪ „Zagrożenia biologiczne w steryli-
zacji, a zasady postępowania per-
sonelu” – Gabriela  Kruczek (GCM, 
SPSK nr 7 im. prof. Leszka Gieca, 
Katowice).

Serdecznie dziękuję wszystkim prele-
gentom za przygotowanie swoich wy-
stąpień oraz sponsorom konferencji.
Konferencja po raz kolejny była okazją 
do wymiany doświadczeń i poglądów 
w systematycznym dokształcaniu per-
sonelu medycznego po to, aby jakość 
świadczonych usług była jak najwyższa.
Kolejna IX odbędzie się tradycyjnie w ostatni piątek marca (29.03. 2013 r.), tak jak w latach 
poprzednich w Domu Lekarza w Katowicach.

Przewodnicząca Zespołu
ds. Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji

mgr Iwona Woźniak
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Bartłomiej Rupik ▪ mgr na kierunku prawo, specjalista ds. prawnych, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Z dniem 01.07.2011 roku weszły w życie, określone w ustawie o działalności leczniczej (Dz. U.  
z 2011r. Nr 112, poz. 654), nowe zasady prowadzenia przez pielęgniarki i położne praktyk za-
wodowych. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój 
zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczni-
czej oraz przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zawodach 
pielęgniarki i położnej, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca wykonywania 
praktyki zawodowej.

 

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia oraz re-
alizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia 
(art. 3 ustawy o działalności leczniczej). 

 

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej przez pielęgniarki i położne, nie jest prowa-
dzeniem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 

 

Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej jako:

1)     indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;

2)     indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;

3)     indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;

4)     indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu we-
zwania;

5)     indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

6)     indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

 

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej przez pielęgniarki i położne jest działalno-
ścią regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalno-
ści gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jaw-
nej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych – art. 5 ust. 2 pkt 2  
lit b ustawy o działalności leczniczej.

Bartłomiej Rupik
Specjalista ds. prawnych
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Sytuacja pielęgniarki i położnej prowadzącej praktykę  
po 1 stycznia 2012 roku, zasady ubezpieczeń  
odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej i dobrowolnej.
Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112,poz.654), która weszła w życie 1 
lipca 2011 roku, zmieniła nieco medyczną rzeczywistość, zastępując wielokrotnie nowe-
lizowaną ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Cały rynek medyczny jeszcze przyzwy-
czaja się do nowego nazewnictwa oraz przygotowuje do zmian, które dopiero zaczną 
obowiązywać. Warto przyjrzeć się jednak zmianom jakie niosą zapisy ustawy o działal-
ności leczniczej dla pielęgniarek i położnych.

Pierwsza bardzo istotna zmiana to wprowa-
dzenie możliwości zatrudniania pielęgnia-

rek i położnych na kontraktach. Jak wiadomo,  
w przypadku lekarzy, taki stan rzeczy mamy 

od dawna, a 
dla pielęgnia-
rek jest to no-
wość. Jak zwy-
kle tego typu 
zmiana nie 
dokona się tak 
po prostu po 
wprowadzeniu 
zapisów usta-
wy. Najtrud-

niejsze nie jest również założenie działalności 
gospodarczej, Urzędy Miasta 
(Gminy) są przygotowane 
do pomocy „świeżo upie-
czonym przedsiębiorcom”, 
choć wiele pielęgniarek i 
położnych wzbrania się już 
przed tym. To co faktycznie 
musi się zmienić to podej-
ście mentalne... z pracow-
nika ... w przedsiębiorcę!  
A to skok nie mały! Ale prowadzenia działalno-
ści gospodarczej można się nauczyć, podob-
nie jak czynności medycznych np. pobierania 
krwi...ważne jest to by się nie bać i kurczowo 
nie trzymać etatu. Działalność gospodarcza 
daje nam również nowe możliwości; można 
pracować w kilku miejscach np. po kilka godzin 
tygodniowo, wykonując czynności wysoko wy-
specjalizowane, szczególnie tam gdzie zapo-
trzebowanie na personel medyczny jest duże, 
ale w niewielkim wymiarze godzinowym.

Drugą bardzo dużą zmianą są ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek 

i położnych. Ustawa o działalności leczniczej 
zobowiązuje wszystkie podmioty wykonujące 
działalność leczniczą (pwdl) do zawarcia obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. PWDL podzielone zostały na 3 grupy: 
- podmioty lecznicze (dawne zakłady opieki 

zdrowotnej - ZOZ-y), 
- lekarzy prowadzących praktyki oraz 
- pielęgniarki i położne prowadzące praktyki. 

Oznacza to, skupiając się na pielęgniarkach, że 
od 1 stycznia 2012 roku pielęgniarki prowa-
dzące działalność muszą zawrzeć polisę obo-
wiązkową odpowiedzialności cywilnej pwdl. 
Minister Finansów nałożył w Rozporządzeniu 
minimalne sumy gwarancyjne; dla pielęgnia-
rek prowadzących praktykę jest to 30.000 
Euro na jedno zdarzenie oraz limit odpowie-
dzialności czyli 150.000 Euro na wszystkie 
zdarzenia jakie mogą się wydarzyć w okresie 
ubezpieczenia (najczęściej rocznie).Jest to 
ubezpieczenie, które zastąpiło wszystkie inne 
ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności 
cywilnej pielęgniarek. Warto jednak wiedzieć, 
że opisywane ubezpieczenie obowiązkowe po-
krywa tylko szkody osobowe, czyli dotyczące 

pacjenta (rozstrój zdro-
wia, uszkodzenia ciała, 
także śmierć) w związku 
z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych przez pielę-
gniarkę prowadzącą prak-
tykę. Natomiast wszelkie 
szkody majątkowe, oraz 
te, które wynikają np. z 
umowy o pracę (regres 

pracodawcy do pracownika) z tej umowy po-
krywane nie będą. W takich sytuacjach wciąż 
potrzebna i niezbędna jest polisa dobrowolnej 
odpowiedzialności cywilnej.
Polisa odpowiedzialności cywilnej daje nam 
ochronę przed naszymi zaniedbaniami lub błę-
dami, czyli zdarzeniami trudnymi do przewi-
dzenia; które skutkują np. zakażeniem pacjen-
ta wirusem WZW. Brak takiej polisy oznacza 
konieczność wypłaty roszczenia zakażonego 
pacjenta z własnych środków.
Jeszcze trudniejszą sytuacją jest ekspozycja 
na wirusy zarówno WZW jak i HIV. To właśnie 
pielęgniarki i położne są osobami najbardziej 
narażonymi na zakażenia, ze względu na czyn-
ności jakie wykonują przy pacjentach, nigdy 
nie wiedząc jak bardzo chorych. Prowadząc 
praktykę należy zadbać również o ten aspekt 
bezpieczeństwa pracy. INTER Ochrona HIV / 
WZW daje spore zabezpieczenie.

Małgorzata Ziółkowska
Dyrektor TU INTER Polska S.A. w Katowicach

wokół zawodu

Pielęgniarka i położna będą-
ca przedsiębiorcą powinna 
dbać o własne finanse ale 

również,  
a może przede wszystkim, 
o własne bezpieczeństwo.
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Czy zawód pielęgniarki położnej może 
kiedykolwiek odejść do lamusa?  Czy  za-
wód pielęgniarki czasy świetności ma już za 
sobą? Raczej nie, przecież  zdarza się i to na-
wet często, że nie ma kto podać leków lub 
wstrzyknięć wykonać.  Przecież  zawód nasz 
ma wiekową i godną dumy – tradycję.

Jest to profesja, która nie jest dla każde-
go, i nie może być przez każdego wykony-
wana. To coś znacznie więcej niż tylko me-
toda zarabiania pieniędzy, nie ogranicza się 
do sztywnych ram czasu pracy. Tu, każda 
abiturientka musi  posiąść nie tylko wyso-
ki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej,  
w tym także psychospołecznej, ale również 
wysoki stopień poprawności i sprawności 
motorycznych, intelektualnych, organizacyj-
nych, powinna także mieć w sobie specjalny 
zespół  cech osobowościowych , tu trzeba być 
elastycznym,  empatycznym i wychodzącym 
naprzeciw potrzebom  pacjentów, niezależnie 
od ich wieku, środowiska, zachowania, wy-
znania i pochodzenia.

Już w toku nauki w szkołach podstawo-
wych i średnich warto  przybliżać specyfikę 
zawodów medycznych.  W klasach licealnych, 
oprócz zajęć z pierwszej pomo-
cy, czy pokazów sprzętu -  trze-
ba informować na czym pole-
gają Wyższe Studia Medyczne. 
Wszystko po to – by uniknąć po-
myłek, by przyszłe pielęgniarki 
i położne swój zawód wybierały  
w pełni świadomie i rozważnie.

Za twórczynię naukowego 
pielęgniarstwa cały świat uzna-
je Florencję Nightingale. Uro-
dziła się . 12.V.1820 r., zmar-
ła 13.VIII. 1910r. w Londynie 
i była angielską arystokratką, 
która wszystko  co miała odda-
ła swojej wielkiej pasji. W 1845 
zaczęła odwiedzać szpitale i inne 
placówki medyczne, gromadząc informa-
cje na ich temat. W 1851 r  podjęła naukę 
w  Instytucie Diakonis Protestanckich w Ka-
iserwerth w Niemczech. i po powrocie zosta-
ła w 1853 r. kierowniczką w Zakładzie Opieki 
dla Chorych Dam w Londynie, gdzie jak na 

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

Na okoliczność Naszego Święta

owe czasy, stworzyła wzorowy szpital. Rozpo-
częła także regularne szkolenia pielęgniarek, 
dbając o ich poziom intelektualny i moralny.  
W czasie Wojny Krymskiej -  na prośbę Ministra 
Wojny Sidneya Herberta zorganizowała  opiekę 
nad rannymi żołnierzami, zwalczając uprzedze-
nia i sprzeciwy lekarzy, urzędników oraz ofice-
rów. Piastowała funkcję przełożonej pielęgnia-
rek Armii Brytyjskiej oraz stała się ekspertem 
ds. wojskowej służby pielęgniarskiej.  

30 marca 1856 zakończyła się Wojna Krym-
ska, a wraz z nią misja  Florencji, która nio-
sła ocalenie rannym i chorym żołnierzom armii 
brytyjskiej oraz wojsk sojuszniczych. Pracując 
sama nad sobą w mistrzowski sposób opano-
wała umiejętności kierowała ludźmi, których 
nigdy nie zrażała do działań, jak również do 
siebie. Zawsze umiejętnie wybierała najwła-
ściwsze argumenty na rzecz spraw i działań, 
w których skuteczność wierzyła. Cechowała ją 
także przeogromna siła perswazji niezależnie 
czy rozmawiała z rannym żołnierzem,  leka-
rzem, czy Ministrem Wojny. 

Bardzo wiele wymagała od siebie, ale też 
i od innych. Mówiono, że była niewygodnym 
przyjacielem i nieubłaganym wrogiem, szcze-
gólnie w sprawach, którym poświęcała się bez 

reszty. Od raz podjętego za-
miaru nigdy nie odstępowała. 
Była wszechstronnie wykształ-
cona oraz znała wiele obcych 
języków i wpływowych osób, co 
ułatwiało jej realizację planów i 
zamierzeń. Nie wahała się uży-
wać żadnej broni, w którą ko-
bieca natura i okoliczności ją  
wyposażyły, toteż wielu atrak-
cyjnych mężczyzn bez prote-
stów wykonywało jej polecenia. 
Starsze pokolenie Anglików z 
pietyzmem przechowuje legen-
dę o Pani z Lampą. 

Los sprawił mi wielki pre-
zent, a serdeczni ludzie po-

mogli, bowiem  byłam dwa razy w Londynie i 
chodziłam śladami TEJ WIELKIEJ KOBIETY  na-
ocznie podziwiając Jej dzieło. Dziś cały Świat 
Medyczny oddaje Jej Hołd, a dzień 12 maja – 
czyli dzień jej urodzin -  jest MIĘDZYNARO-
DOWYM DNIEM PIELĘGNIARKI .
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Pielęgniarce Elżbiecie Mucha 
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

   Taty 
składają pracownicy Oddziału Nefrologii, 

 Gastroenterologii i Pediatrii  
GCZD w Katowicach

„Gdy się miało szczęście, które się nie trafia ,czyjeś 
ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia...............''  

Pielęgniarce Koordynującej 
Pani Danucie Kowalskiej 

wyrazy głębokiego współczucia, żalu, smutku 
 i wsparcia w związku ze śmiercią 

Męża 
składa: Naczelna Pielęgniarka z zespołem 

 Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu''.

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

Pielęgniarce Ewie Stachurskiej- Sadat 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają Pielęgniarka Oddziałowa i Pielęgniarki z 

Oddziału CH PPII SPCSK Katowice Ligota

„Nie odchodzi ten kto pozostaje w sercach bliskich” 
Pielęgniarce Wiolettcie Wilk wyrazy szczerego 

współczucia i wsparcia z powodu śmierci Ojca skła-
dają Pielęgniarka Oddziałowa i Pielęgniarki z od-

działu CHPPI  SPCSK SUM Katowice Ligota

 Pielęgniarce Oddziałowej Pani Teresie Kłosek
        wyrazy głębokiego  współczucia , żalu i smutku

 z powodu śmierci
Mamy

   składają pielęgniarki Oddziału Internistycznego I
               WSP S.A  w Tarnowskich Górach

Personelowi  SP Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, ducho-

wego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej 
męża i ojca Ireneusza Tomasa,  

za obecność, słowa wsparcia i złożone wieńce,  serdeczne podziękowania
 składają żona Katarzyna z dziećmi.

W dniu 22 kwietnia 2012 roku przegrała walkę z chorobą,  
 pielęgniarka Lidia Świętek, zd. Najuch.

Była dla wielu bliskim człowiekiem, dobrą koleżanką.  
Miała jeszcze wiele spraw niedokończonych, wiele planów na przyszłość.

Zawsze oddana pracy, życzliwa, serdeczna i koleżeńska.

Bezradność, bezsilność, powodują ból, który uzmysławia Jej brak.

Zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Dzisiaj w chwili smutku i żałoby składam wyrazy głębo-
kiego współczucia Najbliższym – Synom, Rodzinie.

Jadwiga Kazus

Serdeczne podziękowania za wspaniałą opiekę w ostatnich chwilach życia naszej mamy 
Zofii Mika 

dla całego personelu pielęgniarsko-lekarskiego Oddziału Wewnętrznego
 Szpitala Specjalistycznego nr 3 im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Wdzięczna rodzina
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Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim 
i najdroższym - Matką. 

Pielęgniarce Małgorzacie Rzeszutek
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy  
składają Pielęgniarki Medycyny Szkolnej 

Samodzielnego Publicznego Z L A w Katowicach

Umiera się nie po to, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej...    

Naszej Koleżance 
       Iwonie Wróblewskiej 

  wyrazy szczerego współczucia i wsparcia z powodu śmierci 
         Taty 

   składają Pielęgniarka Oddziałowa 
i koleżanki z Oddziału Wewnętrznego 

Szpitala Miejskiego w Tychach.

„Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie 
pozostaje w sercach na zawsze”

Koleżance Joli Libuszowskiej
Wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia z powodu śmierci
Taty

oraz siły w przetrwaniu tych ciężkich 
chwil smutku i żałoby

składają koleżanki z Oddziału 
Gastroenterologii i Hepatologii

SP C S K im. prof. Kornela Gibińskiego
w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

Ojca
koleżance Joannie Chwałowskiej

składają koleżanki NPL oraz zespołu SOR
wraz z Pielęgniarką Naczelną

Szpitala Specjalistycznego  
im. St. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

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

 
Naszej Drogiej Koleżance
BOGUSŁAWIE JANUS

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
MĘŻA

składają - współpracownicy ZLPiS 
,,EDICOR'' GLIWICE

Mimo ,że odchodzą  
w naszych sercach pozostają na zawsze....."

 
Drogiej Koleżance  

Lucynie Merkel-Zimmer
składamy wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci  
OJCA 

 koleżanki Bloku Operacyjnego 
         Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach 

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym. 
Naszej koleżance

 Bogusi Smolarek 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
Taty 

składają koleżanki z Pracowni Endoskopii 
WSS w Sosnowcu.

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

 Męża 
dla naszej koleżanki 
Danuty Kowalskiej 

składa Pełnomocnik WSS w Sosnowcu
 wraz z personelem Pielęgniarskim

Czasami brak słów by wypowiedzieć ból,  
czasami brak łez by wypłakać żal”
wyrazy głębokiego współczucia 

dla Koleżanki Katarzyny Tomas 
z powodu śmierci 

Męża 
składają Pielęgniarki i Pracownicy Oddzia-
łu Pneumonologii SPCSK SUM Katowice

 Łączymy sie w głębokim żalu i smutku
z Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Internistycznego I 

Panią  Teresą Kłosek
          

   wyrazy szczerego współczucia i wsparcia z powodu
śmierci Mamy

 składają Naczelna Pielęgniarka oraz
 pielęgniarki i położne WSP S.A

 w Tarnowskich Górach

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla koleżanki Elżbiety Loski

 z powodu śmierci
 Matki 

składają koleżanki z oddziału  
Dermatologii SUM Katowice Francuska.



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

Sekretariat czynny jest do godziny 17.00

www.izbapiel.katowice.pl
epmail:izba@izbapiel.katowice.pl

Sekretariat
tel. 32 209 04 15, 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. od 13.00 do 15.00

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171
e-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 15.00 do 17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  
Zawodowej pełnić będą dyżury również w godzinach od 15.00 do 17.00 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
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799


