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Kalendarium planowanych  
wydarzeń czerwiec 2013

3 czerwca Spotkanie Zespołu ds. DPS

5 czerwca Posiedzenie ORPiP

5 czerwca 
Spotkanie Zespołu ds.  Pielę-

gniarstwa Epidemiologicznego 

7 czerwca 

Konferencja „Cukrzyca pande-

mią XXI wieku” organizowana 

przez Zespół ds. Pielęgniar-

stwa Diabetologicznego - Ośro-

dek Kształcenia Pielęgniarek  

i Położnych w Łaziskach

7 czerwca 
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-

gniarstwa Psychiatrycznego 

10 czerwca Posiedzenie Komisji Socjalnej 

11 czerwca Spotkanie Zespołu ds. Położnych 

12 czerwca 
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-

gniarstwa Operacyjnego 

13 czerwca 

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd 

Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach

14 czerwca 

V konferencja „Zakażenia szpi-

talne- działajmy razem” or-

ganizowana przez  Zespół ds. 

Pielęgniarstwa Epidemiologicz-

nego oraz Polskie Stowarzy-

szenie Pielęgniarek Epidemio-

logicznych 

18-19 
czerwca 

Posiedzenie Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych  

w Warszawie

25 czerwca 
Spotkanie Pełnomocnych 

Przedstawicieli ORPiP

28 czerwca 
Spotkanie Kadry Zarządzającej 

w Pielęgniarstwie  
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„..Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, 
Gdyby wszyscy byli silni jak konie,
Gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości,
Gdyby każdy miał to samo
Nikt nikomu nie byłby potrzebny…”
     Ks. Jan Twardowski 

 Idąc dalej, gdybyśmy wszyscy byli jednakowi, a dzień za dniem taki sam… świat byłby 
bezbarwny. A nic tak nie intonuje życia, jak jego wielozadaniowość, kolor, tempo… Dzień 
za dniem pędzi do przodu w porywie wiatru układając harmonogramy naszego życia. 
Jednym biegnie szybciej, innym wolniej, jedni w trudzie codziennej pracy są twórczy  
i doskonali, inni tej doskonałości się uczą. 

 Mamy szczęście spotykać się  z tymi pierwszymi: do osób takich należy nestorka na-
szego zawodu Pani Ewa Willaume – Pielka, do grona takich osób należy wiele naszych  
koleżanek i kolegów, jak np. nasze koleżanki z Hospicjum z  Prezesem  dr n.med.  
Jolantą Markowską na czele. Do nich należała też Pani Senator Krystyna Bochenek. 
To o nich dziś przeczytacie na naszych łamach… Od nich wiele się uczyliśmy i uczymy. 
Ale i Ci , którzy się uczą od nas potrzebują naszej obecności, instruowania, nauczania, 
podtrzymywania na duchu… nikt nie rodzi się od razu nauczycielem, wszystkiego trze-
ba się uczyć, ale nabytą  wiedzą trzeba potem zawsze  dzielić się z innymi.

 Czas pracy niekoniecznie musi być trudny i powierzchowny w emocjach, może dawać 
satysfakcję i radość z wykonywanych zdań. Praca pielęgniarki i położnej jest piękna w 
swej istocie, daje poczucie bezpieczeństwa naszym pacjentom, tym dużym i tym naj-
mniejszym, ich rodzinom od początku po kres naszego życia. Ktoś kiedyś powiedział, 
że wszystko byłoby dobrze, gdyby właśnie nie ten środek, ten czas pomiędzy narodzi-
nami a śmiercią… Może i tak, ale jaki byłby sens naszego istnienia gdybyśmy nie żyli 
także dla innych? 

 Takim ważnym zadaniem  jest organizacja wszelkich spotkań i uroczystości dla spo-
łeczności lokalnych, które spragnione wiedzy poszukują jej wśród autorytetów, zawo-
dów obdarzonych społecznych zaufaniem. Bez względu na wiek dzielimy się tą wiedzą, 
którą daje doświadczenie, oferując  im jednocześnie wytchnienie i relaks podczas za-
bawy z własnymi dziećmi. Od lat organizowane imprezy plenerowe  cieszą się ogromną 
popularnością, tym bardziej jest nam miło, gdyż wzmacnia to nasz pozytywny obraz  
w oczach pacjentów.

 Serdecznie zapraszamy na wszystkie organizowane przez Okręgową Izbę spotkania, 
konferencje i uroczystości, a delegatów zapraszamy ponadto na XXX Okręgowy Zjazd. 

 Niech powiew lata śpiewem ptaków umili Wam wypoczynek, a pracującym da siłę do 
podejmowania trudu życia codziennego.

Pozostając z wyrazami szacunku
 Przewodnicząca 
Mariola Bartusek
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Kalendarium Maj 2013

3 maja Uroczyste obchody Święta Narodowego 3 Maja  oraz 92 Rocznicy wy-
buchu III Powstania Śląskiego udział wzięła Jadwiga Zasuń- członek 
ORPiP w Katowicach

6 maja Spotkanie Zespołu ds. DPS 

7 maja Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i Położnych 

7 maja Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz 
Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski 

8 maja Uroczyste  obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 
Dnia Położnej w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach 

10 maja Konferencja „Kardiologia od podstaw” organizowana przez Zespół ds. 
Pielęgniarstwa Kardiologicznego przy ORPiP w Bielsku-Białej. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPiP 
Bartosz Szczudłowski 

10 maja Wieczór autorski poświęcony twórczości Ewy Willaume-Pielka. Udział 
wziął sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

11 maja Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
w Częstochowie. Udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

13 maja Posiedzenie Komisji Socjalnej 

14 maja Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach

14 maja Spotkanie Zespołu ds. Położnych

14 maja Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

15 maja Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

15-16 maja XVI Olimpiada Radości Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej organizowana przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 
dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej. 
Udział wzięła Jolanta Tetkowska

15 maja Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

16-17 maja  VII konferencja naukowa w ramach programu Dreyfus Heath Foun-
dation pt: „Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych w schorzeniach 
kardiologicznych” organizowana przez Zespół ds. Ochrony zdrowia 
pielęgniarek i położnych przy ORPiP w Katowicach. Udział wziął Sekre-
tarz ORPiP Bartosz Szczudłowski 

20 maja XXXVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego poświęcona omówieniu 
stanu i wielkości bazy szpitali w Województwie Śląskim oraz poziomo-
wi dofinansowania usług medycznych przez NFZ. Udział wzięła Wice-
przewodnicząca ORPiP w Katowicach Czesława Brylak- Kozdraś

21-24  maja  IX Raciborskie Dni Promocji Zdrowia. Udział wziął Sekretarz ORPiP 
Bartosz Szczudłowski oraz członek ORPIP Jadwiga Zasuń

22 maja Posiedzenie ORPiP

23 maja Uroczystość czepkowania  studentów I roku licencjackich studiów pie-
lęgniarskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Udział 
wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

24 maja Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek Szkolnych 
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 22 maja 2013 roku

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

w dniu 15 maja 2013 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pie-

lęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach,

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

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek, ORPiP w Katowicach,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położ-
nej oraz wpisu do rejestru położnych ORPiP w 
Katowicach,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą,

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą,

• wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą,

• zakazu wykonywania działalności leczniczej,
• odwołania pełnomocnego przedstawiciela ORPiP,
• powołania pełnomocnego przedstawiciela ORPiP,
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego 

przedstawiciela ORPiP,
• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowa-

dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych,

• składu Komisji Kształcenia,
• składu Komisji Etyki,
• powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-

prowadzenia egzaminu po przerwie w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej,

• upoważnienia Przewodniczącej Okręgowej Rady 
do wydawania zaświadczeń o ukończonym prze-
szkoleniu i pozytywnie złożonym egzaminie 
przez pielęgniarkę lub położną, które nie wyko-
nywały zawodu łącznie przez okres dłuższy niż  
5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• leczenia sanatoryjnego członków OIPiP w Kato-

wicach,
• wyrażenia zgody na pokrycie kosztów dojazdu 

dwóch położnych na konferencję „Sekrety zdro-
wia kobiety i jej dziecka”

• wyrażenia zgody na zorganizowanie konferencji 
nt,: „Cukrzyca pandemią XXI wieku” przez Ze-
spół ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego

• przyznania środków budżetowych dla Zespołu 
ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej

• wyrażenia zgody na zorganizowanie III Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej  
z warsztatami praktycznymi przez Zespół ds. 
Pielęgniarstwa Operacyjnego

• zwołania XXX Nadzwyczajnego Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium 
ORPiP w dniu 13 marca 2013 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium 
ORPiP w dniu 10 kwietnia 2013 roku.

Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pie-

lęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach,

• 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 wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położ-
nej oraz 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 wyko-
nywania zawodu położnej na czas nieokreślony,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą,
• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonu-

jących działalność leczniczą, 
• wytypowania przedstawicieli do składów komi-

sji konkursowych na stanowiska kierownicze  
w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami,

• powołania pełnomocnych przedstawicieli Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pielę-
gniarki/położnej po przerwie dłuższej niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat,

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-
prowadzenia egzaminu po przerwie w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyznania zapomóg losowych członkom samo-

rządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkowskich.
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Dziecko w szpitalu 
Jak rozumieć i wspierać małych pacjentów

Dr Aleksandra Nowak

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Dzieciństwo… Radość… beztroska…, zabawa… spontaniczność... ruch… śmiech…  
emocje… Z czym jeszcze kojarzy Ci się bycie dzieckiem…? Ciekawe jak Twoje wspo-
mnienia z dzieciństwa mogą ułatwić Ci wczucie się w sytuację i przeżycia małych pa-
cjentów…? 

Możliwe, iż Twoje wspomnienia z dzieciństwa 
zawierają również doświadczenie rozstania z ro-
dzicami, domem, własnym pokojem, łóżkiem, za-
bawkami w związku z pobytem w szpitalu. Pobyt 
w szpitalu może być dla dziecka źródłem silnego 
stresu, godzić w jego poczucie bezpieczeństwa, 
budzić lęk i niepokój. Może, ale na szczęście nie 
musi… Między innymi dlatego, że czasy odwie-
dzin „przez szybę” lub zupełnej izolacji chorego, 
hospitalizowanego dziecka od najbliższych już 
dawno minęły… Dziś politykę „otwartych drzwi”, 
czyli możliwość zostania z dzieckiem na oddzia-
le matki lub innej bliskiej osoby oraz możliwość 
częstych odwiedzin, realizuje coraz więcej szpi-
tali dziecięcych. Na oddziałach pediatrycznych 
zapewnia się także małym pacjentom możliwość 
ruchu, zabawy, nauki, a nawet chwile beztroski  
i śmiechu. 

Jednak dla wielu małych pacjentów pobyt 
w szpitalu wywołuje lęk i stanowi dość trudne 
doświadczenie. Często oznacza nie tylko rozsta-
nie z rodzicami i wszystkim, co drogie i bliskie, 
ale także serię inwazyjnych i często bolesnych 
zabiegów medycznych. Dzieci muszą podpo-
rządkować się systemowi medycznemu, które-
go często nie rozumieją, ani na który nie mają 
niego żadnego wpływu. Nie wiedzą, jak reago-
wać i które zachowania są dopuszczalne, a któ-
re zakazane w nowym, nieznanym otoczeniu. 
Nierzadko taż czują się opuszczone, bezradne  
i pozostawione na łasce obcych ludzi. Dzieje się 
tak szczególnie wtedy, gdy przyjęcie do szpitala 
jest nagłe, gdy wszystko wokół dziecka dzieje 
się w zawrotnie szybkim tempie, a rodzice są 
zdenerwowani i nie mają możliwości wytłuma-
czyć dziecku, co się z nim dzieje. Chcę tu zwró-
cić szczególną uwagę na ogromny wpływ sposo-
bu przeżywania stresu przez rodziców (a przede 
wszystkim przez matkę) na stan emocjonalny 
dziecka. Rodzice, którzy potrafią zachować przy 
dziecku pewną dozę spokoju, otwarcie mówią  
o swoich emocjach (np. „Kochanie też się mar-
twię/też się boję”), uważnie słuchają swoich 
dzieci, stanowią emocjonalną „poduszkę po-
wietrzną”. Dzięki niej dziecko w bardziej „miękki” 
sposób doświadcza stresu. Ważne również, aby 
rodzice i personel medyczny nie negowali tego, 
co przeżywają dzieci. Stwierdzenia typu: „Eee, 
na pewno cię nie bolało”, „Nie płacz, bądź dziel-
ny!”, „Taki duży chłopiec a się boi”, itp. stanowią 

dla dziecka dodatkową trudność w i tak trudnej 
dla niego sytuacji. To, co z pewnością ułatwia 
dzieciom radzenie sobie z pobytem w szpitalu 
to towarzyszenie im w przeżywanych emocjach 
oraz obecność i wsparcie bliskich osób. „Magicz-
ne” słowa, które pomagają to: „Jestem przy To-
bie, kochanie”, „Przejdziemy przez to razem”, 
„Dasz radę”. Ważne jest, aby podczas pobytu  
w szpitalu rodzice mogli być przy swoim dziecku 
w momentach szczególnie stresujących, np. gdy 
jest przenoszone na inny oddział, gdy ma mieć 
wykonane jakieś obciążające badanie, w okresie 
przed i po zabiegu operacyjnym. Obecność bli-
skiej osoby, a w szczególności matki, staje się 
dla dziecka buforem w procesie zmagania się 
ze stresem związanym z hospitalizacją. Bliskość 
matki, jej ciepło i dotyk, stwarza poczucie bez-
pieczeństwa i mobilizuje organizm dziecka do 
zdrowienia. Dlatego w wielu szpitalach personel 
dba o to, aby dziecko po wybudzeniu się z nar-
kozy, znalazło przy sobie mamę, tatę lub inną 
bliską osobę i mogło poczuć jej dotyk, słyszeć 
jej głos. Stanowi to dla dziecka bardzo ważny 
czynnik wzmacniający. Dziecko po operacji, na-
wet jeśli się wydaje, że jest jeszcze „wyłączone”, 
nieświadome, odbiera dotyk, słyszy głos i czer-

pie z niego poczucie bezpieczeństwa i otuchy. 
Dzieje się tak dlatego, iż dotyk jest zmysłem 
najbardziej pierwotnym, dopiero potem uru-
chamia się słuch i inne zmysły. Myślę, że dotyk  
w formie pogłaskania, przytulenia, potrzymania 
za rękę jest niezwykle ważny nie tylko ze strony 
najbliższych, lecz również personelu medycz-
nego – pozwala dziecku poczuć się mniej obco, 
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zmniejsza dystans i łagodzi poczucie lęku przed 
białym fartuchem.

Czasem zdarza się tak, iż  podczas pobytu  
w szpitalu rodzic musi rozstać się na jakiś czas 
z dzieckiem, np. nie może wejść na blok opera-
cyjny lub musi załatwić jakąś sprawę poza szpi-
talem. Po wyjściu rodzica dziecko zwykle płacze, 
jest zagubione i nieszczęśliwe. Jednak nie jest 
to płacz groźny dla zdrowia psychicznego dziec-
ka. W tym wypadku mniej destruktywna jest tę-
sknota i oczekiwanie na powrót rodzica, niż lęk 
wywołany całkowitą szpitalną izolacja i utratą 
więzi z najbliższymi. Taki płacz przy rozstaniu 
pozwala rozładować napięcie emocjonalne, pod-
czas gdy milczenie i „spokój” dziecka osamot-
nionego, które żyje w strachu, że zostało przez 
swoich najbliższych opuszczone, kryje w sobie 
groźny ładunek napięć, trudnych do zniesienia 
przez słabą jeszcze psychikę dziecka. Dlatego 
przy pożegnaniu konieczne jest zapewnienie ro-
dzica, że nie opuszcza dziecka, tylko wychodzi 
na określony czas. Dobrym pomysłem może być 
zostawienie dziecku zdjęcia rodziny lub mamy, 
własnoręcznie napisanych przez rodziców liści-
ków-niespodzianek zapewniających o ich miłości 
i pamięci. Mniejsze dzie-
ci mogą mieć przy sobie 
jakiś ulubiony przedmiot 
przywieziony z domu, 
np. przyjaciela-pluszaka, 
lalkę, kocyk lub podu-
szeczkę, kubek albo ulu-
bione książeczki z baj-
kami. Przyjaciel-pluszak może stać się bardzo 
ważnym towarzyszem pobytu w szpitalu. Często 
zdarza się, że dzieci pokazują na nim co i gdzie 
je boli, a opowiadając o misiu przekazują oto-
czeniu swoje emocje i przeżycia. Pluszowy miś 
może zastąpić na jakiś czas nieobecną matkę, 
dając ciepło, poczucie bezpieczeństwa i otuchę.

Czasem zdarza się również tak, iż pobyt  
w szpitalu nie jest nagły i niespodziewany, a 
rodzice i dziecko wiedzą o nim wcześniej. Sy-
tuacja taka daje rodzicom możliwość przygoto-
wania dziecka do pobytu w szpitalu, a co za tym 
idzie zmniejszenia przeżywanego przez nie stre-
su. Młodsze dzieci do hospitalizacji dobrze jest 
przygotowywać na 2-3 dni przed przyjęciem do 
szpitala, starsze – w wieku szkolnym – wcze-
śniej, na 2-3 tygodnie przed hospitalizacją (gdyż 
potrzebują one więcej czasu, aby psychicznie 
zmobilizować się i przygotować do nowej sytu-
acji). Rodzic może opowiadać dziecku o tym, jak 
jest w szpitalu, co się tam będzie działo, jakich 
ludzi tam spotka i jakim zabiegom może zostać 
poddane. Nie należy jednak oszukiwać dziecka 
mówiąc, że zabiegi i badania nie będą bolesne, 
jeśli wiemy, iż mogą wywołać ból. Bardzo ważne 
jest także wytłumaczenie dziecku, że nie zostaje  
w szpitalu za karę, a nieprzyjemne zabiegi nie są 
„zapłatą” za niegrzeczne zachowania lub niesłu-
chanie mamy/rodziców. Jeśli to tylko możliwe, 
dobrze jest wybrać się z dzieckiem na „wyciecz-
kę do szpitala” – zaczynając od najbliższego 
otoczenia szpitala, a kończąc na wizycie na sa-
mym oddziale. W ten sposób okolica i sam szpi-

tal zostaną oswojone i przestaną być dla małego 
pacjenta obcym, nieznanym miejscem. Zobaczy 
ono, że w szpitalu są też inne dzieci, a nawet 
zabawki i telewizor, w którym można oglądać 
ulubione bajki. Ogromnie pomocne mogą być 
również gry i zabawy o tematyce „szpitalnej”. 
Zabawa nimi może ułatwić dziecku uporanie się 
z lękiem i niepokojem przed pójściem do szpi-
tala. Zestaw „mały lekarz” może być przydat-
nym narzędziem do przygotowania dziecka do 
różnych zabiegów diagnostycznych – mierzenia 
temperatury, osłuchiwania, zrobienia zastrzyku, 
USG brzuszka. Dziecko wchodząc w rolę leka-
rza i robiąc misiowi zastrzyk, w symboliczny 
sposób zdobywa poczucie kontroli nad nieprzy-
jemną dla niego sytuacją. Poprzez taką zabawę 
doświadcza zmiany roli, od biernego przeżywa-
nia niebezpieczeństwa do wczucia się w aktyw-
ną rolę lekarza, pielęgniarki lub opiekującej się 
nim matki. Mały pacjent chce być również tak 
samo dzielny jak ukochana zabawka, gdy samo 
będzie dostawać zastrzyk. Natomiast dzięki po-
znaniu tajników zabiegów diagnostycznych, np. 
USG, zmniejsza się u dziecka lęk przed niezna-
nym. Zdobywa ono także zgodne z rzeczywi-
stością wyobrażenie tego, co się będzie z nim 

działo i nie musi uciekać 
w świat fantazji i niere-
alnych oczekiwań. Kon-
sekwencją redukcji lęku 
antycypacyjnego, czyli 
związanego z tym, „co mi 
się przydarzy?” jest to, iż 

dziecko jest mniej spięte i lepiej potrafi współ-
pracować z pielęgniarką lub lekarzem. Podczas 
takich przygotowań liczy się ogromnie kreatyw-
ność samych rodziców i personelu medycznego 
oraz świadomość znaczenia, jakie ma czas spę-
dzony na rozmowach, rysowaniu i „zabawach  
w lekarza lub/i pielęgniarkę”.

Z troską o małych pacjentów związane jest 
również „przyjazne otoczenie szpitalne”. Myślę, 
że określenie to można rozumieć w dwojaki spo-
sób. Po pierwsze jako otoczenie fizyczne, czyli 
wygląd sal, korytarzy, pokojów zabiegowych. 
Na szczęście coraz rzadziej można spotkać na 
oddziałach dziecięcych białe ściany i puste ko-
rytarze – obecnie sale pomalowane są na ko-
lorowo, często ze ścian spoglądają bajkowe 
postaci, a w pokojach lekarskich i zabiegowych  
w różnych miejscach siedzą pluszowe zabawki. 
Na korytarzach można pooglądać rysunki ma-
łych pacjentów lub kolorowe plakaty. Jednak to 
nie wszystko… Przyjazne otoczenie szpital-
ne to także uśmiechnięty lekarz lub pie-
lęgniarka, którzy zwracają się do małego 
pacjenta po imieniu, w prosty sposób wy-
jaśniają, co się będzie z nim działo podczas 
pobytu w szpitalu. To przyjazna osoba, która 
mimo chłodu białego fartucha emanuje ciepłem, 
życzliwością i optymizmem – gdy trzeba wy-
słucha, pogłaska i zrozumie niepokój dziecka.  
W małym pacjencie widzi przede wszystkim 
małego człowieka – czyli dziecko, a nie tylko 
jego chorobę…
Literatura u autorki.

Bardzo ważne jest także wytłumacze-
nie dziecku, że nie zostaje w szpitalu 
za karę, a nieprzyjemne zabiegi nie są 
„zapłatą” za niegrzeczne zachowania 

lub niesłuchanie mamy/rodziców. 
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Najważniejsza jest miłość

Dzieci są najcenniejszym darem dla świata.  Roześmiane, rozbrykane, zdrowe … 
takimi chcemy je widzieć. Są jednak sytuacje gdy choroba zatrzymuje w miejscu świat  
i dziecka i jego rodziny, gdy diagnoza kończy plany i zamyka marzenia. Gdy poja-
wia się słowo budzące w wielu lęk: „hospicjum”. W takich sytuacjach dzieci poznaje  
Doktor Jola. Dr Jolanta Grabowska–Markowska, założycielka Społecznego Towarzy-
stwa Hospicjum Cordis. Jej relacje z dziećmi budzą podziw, który jednak nie wszyst-
kich może skłonić ku do zazdrości...

Jolanta Grabowska-Markowska:  Jeżeli 
mówimy o uczuciu zazdrości, które może jest 
niechlubnym  ale nie jest do końca złym uczu-
ciem, bo może czasem motywować, to  teraz 
zazdroszczę  ludziom, którzy pracują ze mną 
z dziećmi tego, że są młodzi, że przed nimi jest 
tyle czasu. Sama zawsze mówiłam, że gdy już 
się stanę taka babciowata, i dzieci  będą na 
mnie patrzeć jak na starszą panią to pewnie  
przestanę to robić. Pracuję przecież także na 
płaszczyźnie porozumienia dusz. Wszystko to 
co jest we mnie elementem dziecięcym  znaj-
duje swój oddźwięk w relacjach z dziećmi.  
Nigdy nie miałam problemu z takimi relacjami, 
nigdy nie starałam się takiej relacji układać na 
zasadzie bycia „panią doktor, która wszystkie 
rozumy pozjadała”, zawsze jestem i starałam 
się być przyjacielem tych dzieci. Ja je akcep-
tuję, kocham na dzień dobry. Wiem, że droga, 
którą musimy przejść jest bardzo trudna, nie 
tylko dla nich – ale przede wszystkim dla nich, 
no  i dla ich rodziców... Staram się nie wyprze-
dzać, iść obok. Uczę  się jakie te dzieci są, uczę 
się ich domu, i to pomaga mi w tym, że jakoś 
idziemy obok siebie. W tym  najtrudniejszym 
momencie żegnam ich, jak swoich przyjaciół... 
Ja raczej od dzieci stale czegoś uczę, bo tak 
na co dzień to są mali bohaterowie, od których 
wszyscy powinni się uczyć jak żyć. Właśnie od 
tych dzieci, które odchodzą. Nawet jak są takie 
małe, że jeszcze nie mówią – to też mówią, ca-
łym sobą, i tylko trzeba odpowiedniego nasta-
wienia, nastrojenia, by to usłyszeć. Hospicjum 

to jest właśnie takie miejsce, które nastawia 
na słuchanie.

Barbara Lemanik: Czy po latach spędzo-
nych z dziećmi objętymi opieka hospicyjną, 
może Pani stwierdzić że zna wszystkie ich po-
trzeby? 

JG-M: Mnie to zawsze fascynowało, bo te 
potrzeby zasadzają się na wiedzy psycholo-
gicznej, na tych wszystkich skalach potrzeb, 
które istnieją. Wiem,  że one są, sama kiedyś 
napisałam taki rozkład potrzeb dzieci odcho-
dzących bo chciałam zrobić wszystko  aby ni-
czego nie uronić, o niczym nie  zapomnieć... 
Czy znam je  wszystkie ? Zawsze coś jeszcze 
odkrywam, zawsze jest tak, że dowiaduję się 
o czymś o czym nie wiedziałam, albo nie czu-
łam, że ta konkretna potrzeba jest tak ważna. 
Pomaga mi to, że wiem co jest podwaliną tych 
potrzeb, ale zawsze jest to też otwarcie na coś  
nowego. Niby wiemy, że potrzebą jest  rela-
cja w rodzinie, a jednak odkrywam zawsze te 
powiązania siostrzano - braterskie, ich wpływ 
na przeżywanie przez dzieci odejścia siostry, 
brata. To wydaje mi się tak szalenie ważne –  

a jednocześnie w skali potrzeb gdzieś  to jakoś 
się chowa pomiędzy potrzebami przyjaźni i mi-
łości... Trzeba wtedy poszukać jeszcze głębiej, 
tego co tworzy tę potrzebę, co sprawia, że jest 
ona tak ważna. Zastanawiałam się nad relacja-
mi w rodzinie – dziecko umierające i przecież  
nie tylko mama, tata, siostra, brat – ale też bab-
cia, dziadek, ciocia, kuzyn... I tak to się dzieje, 
że wychodzimy z  bazy teoretycznej, podstawy, 
ale jak się sięgnie głębiej to się okazuje, że tych 
potrzeb jest o wiele, wiele więcej....

Hospicjum Cordis



9

BL: Z myślą o tych dzieciach powstało Hospi-
cjum Cordis w Janowie, jedno z największych 
stacjonarnych hospicjów  w Europie, przemy-
ślane w każdym detalu, przytulne, przyjazne, 
w każdym szczególe dopracowane. Jest w tym 
perfekcjonizm...

JG-M: Perfekcjonizm to taki wyraz, który  
nie kojarzy mi się pozytywnie. Chyba że jest to 
taka  doskonałość, przejawiająca się w dążeniu 
do robienia wszystkiego tak jak tylko możliwie 
najlepiej. Dążenie do tego aby było lepiej niż 
jest – to  zawsze przyświeca wszystkiemu co 
robimy. I każdy kto tutaj przychodzi i z nami 
zostaje ma poczucie, że tworzy tę rzeczywi-
stość, daje mu to możliwość rozwinięcia skrzy-
deł, wie, że idzie  dalej i wyżej. To powoduje, 
że ludzie chcą tu pracować, bo czują, że są 
w miejscu dla siebie właściwym. Każdy musi 
dla siebie wybrać takie miejsce, które nazywa 
swoim miejscem na ziemi, a w pracy zawodo-
wej wydaje mi się to sprawą bezcenną. Nie wy-
obrażam sobie wykonywać przez wiele godzin 
pracy, w której nie widzi się sensu...

BL:  Hospicjum to jednak  nie jest praca dla 
każdego...

JG-M: Ta praca jest fascynująca ponieważ 
jest taka... zaskakująca. Bo jest ciekawa. Bo 
rzadko się powtarzają sytuacje. Bo  właśnie 
ten perfekcjonizm nie ma tu zastosowania, 
bo trzeba umieć się dopasować do każdej sy-
tuacji, którą niesie życia. Gdy wchodzimy do 
domu dziecka, które odchodzi,  to wchodzimy 
do JEGO domu, do JEGO świata, do JEGO re-
guł, które musimy uszanować. Dla tego tu nie 
ma żadnych stałych zasad. Zasada jest jedna: 
szanujemy dom, do którego wchodzimy, to się 
wywodzi z filozofii hospicyjnej. Jesteśmy gość-
mi, a gość z jednej strony jest dla gospodarza 
najważniejszy – ale z drugiej strony musi się 
do zasad gospodarza dostosować. Tu, w domu 
hospicyjnym jesteśmy gospodarzami, ale w ro-
dzinnym domu dziecka – zawsze jesteśmy go-
śćmi.  Dzieci, którymi się zajmuję mają przed 
sobą czasem  ostatnie dni, ostatnie tygodnia, 
godziny, minuty... Tu  nie ma czasu na byleja-

kość, na byle jak,  byle co, byle z kim, to musi być 
autentyczna relacja. Oczywiście, jest kwestia 
 jak się rozmawia, o czym się rozmawia, z każ-
dym dzieckiem wchodzi się jakby w inny świat, 

ale tu nie mam żadnego dysonansu. Z tymi 
dziećmi nie mogę rozmawiać niepoważnie, bo 
to za poważna rzecz: umieranie, by tak tylko 
przejść obok tego. Mogę rozmawiać na weso-
ło i jeżeli tyko dzieci są dobrze przygotowa-
ne to jest zawsze miejsce na zabawę, i to jest 
ten fantastyczny moment w tej opiece, ze gdy 
przestaje boleć, to można się już uśmiechnąć, 
można powiedzieć jakiś dowcip, można po pro-
stu się pobawić. Dzieci autentycznie przeżywa-
ją każdą swoją minutę.

BL: Pani praca z dziećmi została doceniona,  
w maju br  została pani laureatką nagrody za-
łożonej w Australii Fundacji Polcul...

JG-M: Najważniejszą nagrodę mojego ży-
cia to ja już odebrałam. Cokolwiek by przy-
szło później to mnie oczywiście cieszy ale naj-
ważniejsze jest dla mnie posiadanie Orderu 
Uśmiechu, o tym decydują dzieci, i to jest dla 
mnie najważniejsza nagroda życia. I ilekroć 
jest mi naprawdę ciężko, gdy pojawiają się sy-
tuacje takie totalnie trudne dla mnie, to przy-
pominam sobie, że jestem Kawalerem Orderu 
Uśmiechu. Myślę, że skoro dostałam taki or-
der od dzieciaków, to nie mogę zadawać kłam 
tej nagrodzie i poddawać się jakiemuś zwąt-
pieniu, depresji, smutkowi, czy roztkliwiać się 
nad sobą, bo przecież jestem Kawalerem. Inne 
odznaczenia? Jasne, to też  cieszy, mobilizu-
je. A  to ostatnie wyróżnienie, pomyślałam: 
Boże, Australia? Taki koniec świata? Tu cały 
czas mnie prześladowano za to hospicjum dla 
dzieci, tyle na ten temat wysłuchałam, ze ta-
kich miejsc nie powinno być, bo dzieci powin-
ny być w domu... Ja się z tym zgadzam, ale  
z doświadczenia wieloletniego wiem, że są ta-
kie sytuacje, ze dzieci muszą wyjść z domu, 

Hospicjum Cordis
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bo go albo nie mają, albo ten dom nie spełnia 
warunków. Była taka tendencja by hospicja dla 
dzieci były tylko domowe, ale z drugiej strony 
wielokrotnie się sama o tym przekonałam, że 
hospicja stacjonarne są potrzebne, bardzo, nie 
mam co do tego wątpliwości, i cieszę się, że  
w Australii to rozumieją.

BL: Wiedza wyniesiona z pacy w hospicjum 
jest niezwykle cenna, ale nie dla każdego jest 
do zdobycia...?

JG-M: Wiedzę hospicyjną każdy człowiek 
może posiąść, jest tylko kwesta otwarcia się, 
zgody na jej przyjęcie. Tu dotykamy obsza-
rów, które w osobowości każdego człowieka 

są unikalne. Jest to kwestia naszego wyboru, 
tego jak wykorzystujemy naszą sferę wolno-
ści, tego, że możemy się czegoś dowiedzieć 
ale tego nie robimy, że możemy poświęcić ko-
muś swój czas – ale tego nie robimy, bo na-
sze przesłanki życiowe mówią nam że coś jest 
od tego ważniejsze...  Nie jesteśmy anioła-
mi, ale najważniejsze jest to aby tego anioła 
jednak z człowieka wydobyć. Mam takie głę-
bokie przekonanie, że te pierwiastki które w 
nas drzemią, demoniczne i złe, to są rzeczy, 
które nabywamy na drodze naszych skompli-
kowanych doświadczeń życiowych, co nas cza-
sem tak mocno łamie, ale tak naprawdę gdzieś  
w głębi nas tkwią te dobre rzeczy, których 
trzeba poszukać, które trzeba po prostu wy-
dobyć.. Ci, którzy tu przychodzą stosują się 
do tego hasła, że wszyscy jesteśmy aniołami 
z jednym skrzydłem, i możemy sobie polatać 
dopiero wtedy, gdy obejmiemy drugiego czło-
wieka... To znowu kwestia wyboru, będę się do 
tego dowoływać...Dzieci to jest mocny element 
świata, bo dzieci bardzo wiele rzeczy robią – 
bo chcą – albo  nie robią – bo nie chcą. W przy-
padku przeżywania procesu chorobowego wi-
dzimy czasem zadziwiające rzeczy. Poruszamy 
się tutaj ciągle na granicy życia i śmierci. Nie 
może być tak, że tego nie widzimy – bo tego 

dotykamy. Mocno wierzę w to, że to wszyst-
ko co my tutaj robimy ma jakiś głębszy sens. 
Proces umierania jest tajemnicą, a ponieważ 
uczestniczymy w tej tajemnicy świadomie to 
trudno nie dostrzec, że to ma jakieś głębsze 
podłoże, że to nie jest tylko taki zwykły fizjo-
logiczny czas gdy komórki przestają pracować. 
To naprawdę niesamowite że możemy w tym 
uczestniczyć. I to jest taki prosty zysk jaki się  
z tej pracy wynosi: że się doświadcza czegoś co 
jest niewytłumaczalne w świecie materialnym. 

BL: Jak to przebiega w przypadku dzieci? 

JG-M: To zależy od tego czego dziecko so-
bie życzy, na ile chce być przygotowane, bo to 
dzieci nam wyznaczają sposób opiekowania się 
nimi. To nie jest tak, ze my idziemy sztampo-
wo. Każde dziecko jest inne, każde dziecko za-
daje pytania, bądź same szuka odpowiedzi, i to 
my się do jego rytmu dostosowujemy. Czasami 
jest tak, że trzeba  z jego rodzicami pracować 
od początku, od pierwszej wizyty, bo jest to 
odwrócenie porządku naturalnego, że dzieci 
odchodzą przed rodzicami, na pewno jest to 
przewartościowanie wszystkiego. Jest to jed-
na z największych traum, jakie może spotkać 
człowieka – śmierć własnego dziecka, nie ule-
ga wątpliwości, i z punktu widzenia takiej co-
dziennej psychologii  jest to wręcz  niemożliwe 

do przeżycia... Trzeba to jakoś wspólnie z tym 
rodzicem spróbować przejść... Dziecko sobie 
łatwiej z tym procesem radzi, to zresztą zale-
ży, od tego ile   ma lat, do tego jaka jest jego 
percepcja rzeczywistości. Ale dzieci najczęściej 
interesuje ten aspekt uczuciowy, dziecko naj-
częściej nie pyta jak będzie umierało, ale pyta 
matkę lub ojca : czy mnie będziesz zawsze 
kochał, zawsze kochała...  Najważniejsza jest 
więc potrzeba zapewnienia, że ta miłość będzie 
zawsze i  właśnie ona jest ważniejsza niż wyja-
śnienia jak się będzie umierało...

BL: Dziękuję za rozmowę.

Hospicjum Cordis
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Krystyna Bochenek
Córka swej Ziemi

 Nie zasklepiajmy się we własnych  skorupach i pamiętajmy o tych, których już nie ma  
koło nas, a którzy dzielili się sobą  uświadamiając innym, jak należy postępować, aby  
być Człowiekiem. Jedną z wielu Postaci, które starały  propagować  kanony etyczne -  
była właśnie Ona, córka Tej Ziemi, lecz za szybko  z tego Świata odeszła na zawsze. 

  Zginęła 10 kwietnia 2010 w wyniku  kata-
strofy polskiego samolotu  TU-104 -  154M  pod  
Smoleńskiem. Zginęła w wypadku, gdy samolot 
polski, lecący z Polską  Delegacją  na Roczni-
cowe Uroczystości dla upamiętnienia wydarzeń 
sprzed  lat..  rozbił się  podczas lądowania na 
polowym lotnisku. Nikt z uczestników oraz za-
łogi nie przeżył. Ogromna to strata i ogromna 
rozpacz, że tylu doskonałych oraz wrażliwych 
ponad miarę  osób rozstało się z życiem. Tam 
nie było karierowiczów,  którzy  przez pryzmat  
własnych korzyści  patrzą na otaczający świat. 
Tam byli sami altruiści,  między nimi   Krystyna 
Bochenek, która  w swym stosunkowo jeszcze 
krótkim życiu oddawała się pracom społecz-
nym dla dobra ogółu. Już wtedy organizowała 
i uczestniczyła w wielu  społecznych akcjach, 
które inicjowała i którymi kierowała. 
Ktoś może spytać: dlaczego właśnie o Niej zde-
cydowałam się napisać skoro nie wywodziła się 
z naszego pielęgniarskiego fachu?? 
Odpowiedź jest krótka:  Krystyna Bochenek była 
autentyczną SIŁACZKĄ i bardzo wiele dla dobra 
Lokalnej Społeczności i ogółu zdążyła dokonać. 
 Krystyna Bochenek urodziła się w  Katowicach 
30. VI. 1953 r. i zwała się  Neuman. Po skoń-
czeniu nauki w Szkole Podstawowej uczyła się  
w Liceum Ogólnokształcącym, a po otrzymaniu 
świadectwa  maturalnego zdała wstępny egza-
min  na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Śląskiego, uzyskując tytuł magistra w 1976 r. 
Podjęła się wtedy pracy w charakterze  dzienni-
karki  Polskiego Radia w Rozgłośni Katowickiej i 
przede wszystkim pisała felietony.  
 Przez wiele lat  także współpracowała z Ka-
towicką Stacją Telewizyjną.  Tu prezentowała 
szeroki wachlarz zainteresowań, albowiem za-
leżało Jej  na  popularyzowaniu poprawności ję-
zyka polskiego na falach lokalnego radia w celu 
posługiwania się tym językiem przez miesz-
kańców. Z tych samych względów zainicjowała 
ogólno-krajowe pisanie  DYKTANDA,  pragnąc 
także i w ten sposób podnieść poziom kultu-
ry ojczystego  języka. Dyktando cieszyło się 
wielkim powodzeniem także za granicą, a Jej 
aktywność została bardzo wysoko doceniona  
przez Radę Języka Polskiego w Mediach, przy 
PAN. Warto także podkreślić, że była inicjatorką 
Uchwały ustanawiającej  rok 2006 jako Rok – 
Języka Ojczystego. 
 Ogromną aktywnością wykazała się także 
w  popularyzowaniu  „Zdrowego Stylu  Życia” 

tworząc na falach 
eteru Magazyn 
Medyczny. Przy-
gotowała blisko 
tysiąc godzin pro-
gramów o zdro-
wiu. Była współ-
autorką programu 
telewizyjnego Od 
A do Zdrowia. 
Zaskarbiła sobie 
wielką sympatię 
wśród słuchaczy 
i pracującego ze-
społu.   Po-
nadto została Sze-
fową Śląskiego 
Funduszu Sty-
pendialnego, a także była wiceprzewodniczącą 
Rady Programowej TVP Polonia. Systematycz-
nie inicjowała liczne wydarzenia  oraz akcje 
charytatywne  np. kwesty na rzecz ratowania 
oddziału Hematologii  Dziecięcej w Zabrzu, lub 
akcję profilaktyki raka piersi u kobiet. Agitowa-
ła na rzecz oddawania krwi, pomagając Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była także 
inicjatorką cyklicznej imprezy „Zjazd Krystyn”  
-  dorocznego zgromadzenia imienniczek, które 
pozwala setkom kobiet o różnym statusie spo-
łecznym poznawać odległe zakątki Polski. 
 26 września 2004 wygrała wybory uzupełnia-
jące do Senatu z ramienia Unii  Wolności. Rok 
później ponownie została senatorem uzyskując 
najwyższy procentowy wynik wśród kandyda-
tów do Senatu  z ramienia Platformy Obywa-
telskiej, często przewodnicząc Jego obradom.  
Krystyna Bochenek była Honorową Przewod-
niczącą Komitetu budowy katowickiej siedziby 
Hospicjum Cordis. Sala Doświadczania Świata 
w katowickiej siedzibie hospicjum Cordis, gdzie 
nieuleczalnie chore dzieci mogą każdym zmy-
słem dotknąć życia, nosi właśnie jej imię, jest 
to miejsce pełne pozytywnej energii, dostar-
czające insipirujących bodźców i wrażeń – zu-
pełnie tak jak jego patronka.
 Emanowała, jak mało kto, wewnętrzną energią 
i była zawsze gotowa do działania. 
Jednocześnie była żoną i matką- Mąż Andrzej 
Bochenek –prof. kardiochirurg i  dwoje dzieci –
Tomasz i Magdalena. Syn również zdobył szlify 
lekarza w Śląskiej Akademii Medycznej /-/

mgr Ewa Willaume-Pielka 
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Ksiądz Jan

Redakcja Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy” objęła swym patrona-
tem wyjątkowe wydarzenie. 12 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie 
odbędzie się uroczystość nadania imienia szkołom wchodzącym w skład zespo-
łu: Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie oraz Gimnazjum nr 5 w Mikołowie.  
Patronem obu szkół zostanie ksiądz – poeta, Jan Twardowski.

Zespół Szkół nr 1 Specjalnych jest  szkołą 
publiczną, której Organem Prowadzącym jest 
Starostwo Powiatu Mikołowskiego. W skład 
zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum. Zespół Szkół nr 1 Specjalnych jest 
miejscem kształcenia, wychowania i troskliwej 
opieki dla uczniów z orzeczoną przez Porad-
nię Psychologiczno – Pedagogiczną niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym, znacznym i głębokim. W gronie dobrze 
przygotowanej kadry oligofrenopedagogów, 
logopedów oraz psychologa dzieci i młodzież  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a tak-
że społecznych i emocjonalnych uczą się żyć, 
rozwiązywać problemy, cieszyć sukcesami, po-
konywać ograniczenia i bariery. To miejsce wy-
jątkowe, dlatego wybrany przez szkolną spo-
łeczność patron jest równie wyjątkowy. 

W ciągu swojego długiego życia (1915 – 
2006) ksiądz – poeta  Jan Twardowski dał się 
poznać jako człowiek wielkiego serca, skrom-
ny, cichy i skromny kapłan pełen ciepła, do-
bra i zrozumienia dla wszystkich.  Ks. Jan był 
także  wielkim miłośnikiem przyrody i bliskim 
przyjacielem dzieci. Nikt tak jak on, nie potra-
fił wyjaśnić dzieciom trudnych prawd wiary w 
tak prostych słowach. Jan Twardowski swoją 
pracę katechetyczno – pedagogiczną rozpo-
czął w Państwowej Szkole Specjalnej dla dzie-
ci specjalnej troski w Pruszkowie. Z uczniami 
tej szkoły pracował przez pięć lat, traktując ich  
z wielką powagą i szacunkiem. Na wniosek  
i z rąk dzieci otrzymał wspaniałe wyróżnienie 
– Order Uśmiechu, który uważał za najcenniej-
szy spośród wszystkich otrzymanych tytułów  
i 

zaszczytów. Ksiądz Jan pozostawił po sobie 
bogactwo pięknej, mądrej poezji, przesyconej  
niesamowitym, ciepłym humorem, tyczącym 
się spraw małych, codziennych, prawie niezau-
ważalnych, a także rzeczy wielkich i ostatecz-
nych. Pomimo upływu lat od śmierci poety pa-
mięć o nim i jego poezji nie przemija. Bardzo 
wiele placówek specjalnych nosi imię księdza 
Jana Twardowskiego.  Niektóre z nich przybrały 
jego  imię jeszcze za życia księdza Jana, po-
czątkowo wzbraniał się przed przyjęciem tego 
zaszczytu, po wielu prośbach jednak zgadzał 
się być patronem i nazywał siebie duchem 
opiekuńczym szkoły. Dzięki stosownej Uchwale  
Rady Powiatu również Mikołowski Zespół Szkół 
będzie mieć nosić imię  tak wielkiego patrona 
– opiekuna.

Patronem medialnym uroczystości nadania 
szkołom imienia księdza Jana Twardowskiego 
jest redakcja naszego Biuletynu. Jest to dla nas 
zaszczyt, i z przyjemnością w następnym wy-
daniu „Naszych Spraw” przedstawimy naszym 
czytelnikom relację z tej uroczystości.

mo.
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Umowa o pracę  
a umowa cywilnoprawna 

Cechy charakterystyczne

adwokat Kinga Rudnik

 Praktycznie większość zawodów wykonywać można zarówno na podstawie umo-
wy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Należą do nich także zawody pielęgniarki i 
położnej. Ustawa nie ogranicza w tym zakresie przedstawicieli tych zawodów. Co wię-
cej, to strony w większości przypadków,  mają możliwość zadecydowania jaką formę 
prawną umowy wybiorą. 

Jednakże jest jeden warunek. Obie strony 
muszą zaakceptować wybraną formę. 

Jeśli jedna ze stron nie zgadza się na daną 
formę umowy, np. umowę o pracę, to druga 
nie ma możliwości wymuszenia na niej zawar-
cia takiej właśnie umowy, o ile przepisy prawa 
takiej formy nie nakazują. W praktyce najczę-
ściej to osoba, która „daje pracę”, „zatrudnia” 
staje się stroną silniejszą i narzuca rodzaj umo-
wy, kiedy to przepisy prawa dopuszczają różne 
jej formy. Druga strona z kolei „słabsza”-  „po-
szukująca pracy”, nie-
jednokrotnie może albo 
wyrazić zgodę na propo-
nowaną formę umowy, 
albo poszukać zatrud-
nienia w innym miejscu. 

 Najważniejsza 
różnica pomiędzy tymi 
dwoma formami umów, 
dotyczy przepisów pra-
wa, które regulują ich 
zasady zawierania. Ważne, aby pamiętać, iż 
w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej 
nie występuje stosunek pracy. A brak stosunku 
pracy oznacza brak pracodawcy, brak pracow-
nika, brak Kodeksu pracy, brak urlopów, brak 
okresów wypowiedzenia proporcjonalnych do 
okresu zatrudnienia, brak prawa do odprawy, 
brak wynagrodzenia w godzinach nadliczbo-
wych, nie istnieje także dolna granica minimal-
nego zatrudnienia (obecnie 1.600,00 zł brutto 
przy umowach o pracę). Oczywiście większość 
z tych ważnych uprawnień, można wprowadzić 
do umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem 
zgody obu stron, o czym niżej będzie mowa. 
Jeśli dojdzie do zawarcia umowy cywilnopraw-
nej, żadne przepisy Kodeksu pracy nie mają 
zastosowania do tej umowy oraz jej stron. 
Strony obowiązuje tu Kodeks cywilny oraz po-
stanowienia (zapisy) umowy cywilnoprawnej. 
Sądem właściwym do rozpoznawania sporów 

Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wyko-
nywania pracy określonego rodzaju na 
rzecz pracodawcy i pod jego kierow-
nictwem oraz w miejscu i czasie wy-
znaczonym przez pracodawcę, a pra-
codawca - do zatrudniania pracownika 
za wynagrodzeniem.

jest sąd cywilny lub gospodarczy, a nie sąd 
pracy. 

UMOWA O PRACĘ 
Umowa o pracę to nadal najbardziej popu-

larna forma, na podstawie której dochodzi do 
świadczenia pracy. Uregulowana została w Ko-
deksie pracy. Mamy tu do czynienia ze stro-
nami, które nazywamy pracodawcą i pracow-
nikiem. Podmioty te nie występują w umowie 
cywilnoprawnej. Typowe dla tej formy umowy 
jest to, iż nie wszystkie istotne dla stron wa-

runki muszą zostać za-
warte w samej  treści 
umowie o pracę. To co 
nie zostało ujęte w jej 
treści dookreśla Ko-
deks pracy i pozostałe 
regulaminy obowią-
zujące u pracodawcy,  
a przede wszystkim re-
gulamin pracy i regu-
lamin wynagradzania. 

Istnieją jednak pewne warunki, które muszą 
zostać opisane w umowie o pracę. Są one ob-
ligatoryjne. Wymienia je art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy, który podaje definicję stosunku pracy - 
„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy okre-
ślonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodaw-
ca - do zatrudniania pracownika za wynagro-
dzeniem”.  Brak choćby jednego z elementów 
obowiązkowych umowy o pracę może spowo-
dować jej nieważność. Zatem można wyod-
rębnić w tej definicji obowiązkowe elementy, 
które muszą zostać zawarte w każdej umowie 
o pracę, a to:

rodzaj pracy 
miejsce pracy
wynagrodzenie
wymiar czasu pracy (etat, połowa etatu)
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datę rozpoczęcia pracy.
Wskazanie rodzaju pracy jest obowiązkowe, 

a jego brak powoduje nieważność całej umowy.  
Istnieje kilka sposobów określenia rodzaju pra-
cy, jaka ma być świadczona przez pracownika, 
np. poprzez wskazanie stanowiska pracy albo 
wpisanie zawodu pracownika. 

Ponadto umowa o pracę musi zostać zawar-
ta na piśmie. Na pracodawcy ciążą także kolej-
ne obowiązki względem pracownika, a to poin-
formowania na piśmie nie później niż w ciągu  
7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1. obowiązującej pracownika dobowej i ty-
godniowej normie czasu pracy,

2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za 
pracę, wymiarze przysługującego pra-
cownikowi urlopu wypoczynkowego,

3. obowiązującej pracownika długości 
okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

4. układzie zbiorowym pracy, którym pra-
cownik jest objęty a jeżeli pracodawca 
nie ma obowiązku ustalenia regulaminu 
pracy - dodatkowo o porze nocnej, miej-
scu, terminie i czasie wypłaty wynagro-
dzenia oraz przyjętym sposobie potwier-
dzania przez pracowników przybycia  
i obecności w pracy oraz usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy (zob. art. 29  
§ 3 Kodeksu pracy). 

Pozostałe postanowienia zawarte czy to  
w samej umowie o pracę, czy w regulaminach 
obowiązujących u pracodawcy muszą być zgod-
ne z zapisami Kodeksu pracy. Jeśli którekolwiek 
z tych uregulowań są mniej korzystne dla pra-
cownika, to nie obowiązują w świetle prawa, a w 
ich miejsce „wskakują” przepisy Kodeksu pracy.

UMOWA CYWILNOPRAWNA
Najbardziej popularnymi rodzajami umów 

cywilnoprawnych jest umowa zlecenie oraz 
umowa o dzieło, ale także umowa kontrakto-
wa. Pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej 
nie obowiązują regulacje Kodeksu pracy, a Ko-
deksu cywilnego, który dużo skromniej zabez-
piecza ich uprawnienia. Tutaj strony umowy, to 
nie pracownik i pracodawca, a zleceniodawca  
i zleceniobiorca czy  zamawiający i wykonawca, 
itp. Zleceniobiorca czy wykonawca, nie staje 
się nigdy pracownikiem i nie korzysta z przy-
wilejów określonych w Kodeksie pracy. Warto 
zatem pamiętać, aby w przypadku zawierania 
umowy cywilnoprawnej (bez względu na jej 
typ – zlecenie, o dzieło, kontraktowa) szcze-
gółowiej uregulować łączący strony stosunek 
(tu stosunek cywilnoprawny, a nie stosunek 
pracy). Przede wszystkim określić możliwie 
szeroko uprawnienia przysługujące wykonaw-
cy (zleceniobiorcy), takie jak płatne dni wolne 
(odpowiednik urlopu), ich ilość w ciągu roku 

(gdyż nie ma tu zagwarantowanych 20 czy 26 
dni urlopu), a także okres wypowiedzenia (któ-
ry jest stały przez cały czas trwania umowy, 
bądź ulega wydłużeniu po pewnym okresie jej 
trwania. 

Rodzaj pracy nie stanowi kryterium decydu-
jącego o formie prawnej umowy, w jakiej dana 
praca czy dane obowiązki powinny być wyko-
nywane. Decydujące są warunki wykonywania 
pracy czy obowiązków. Nie ma także  żadne-
go znaczenia, z punktu prawa, nazwa umo-
wy. Może zdarzyć się tak, iż umowa nazwana 
w tytule umową zlecenia, zawiera wszystkie 
elementy obowiązkowe dla umowy o pracę  
i wówczas w świetle prawa jest umową o pra-
cę, do której zastosowanie mają przepisy Ko-
deksu pracy, a nie Kodeksu cywilnego. A co za 
tym idzie osobie zatrudnionej na podstawie ta-
kiej umowy przysługuje automatycznie szereg 
uprawnień nie określonych w treści umowy,  
a w Kodeksie pracy. 

Najważniejszym zatem kryterium określe-
nia z jaką formą prawną umowy mamy do czy-
nienia jest ustalenie czy dana umowa zawie-
ra wszystkie obowiązkowe elementy umowy  
o pracę, czy też nie. Jeśli tak, to bez względu 
na jej tytuł czy twierdzenia pracodawcy (zle-
ceniodawcy), jest ona umową o pracę i strony 
tej umowy związane są regulacjami Kodeksu 
pracy. Gdy pracodawca (zleceniodawca) nie 
uznaje danej umowy cywilnoprawnej za umo-
wę o pracę,  to w przypadku wystąpienia w jej 
treści wszystkich elementów obowiązkowych, 
pracownikowi przysługuje roszczenie o usta-
lenie stosunku pracy na drodze postępowania 
sądowego w sądzie pracy. Sąd wydaje wów-
czas orzeczenie, iż dana umowa jest umową  
o pracę - por. art. 22  Kodeksu pracy.

Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pra-
cy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodaw-
cy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określo-
nych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie 
stosunku pracy, bez względu na nazwę zawar-
tej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie 
umowy o pracę umową cywilnoprawną przy 
zachowaniu warunków wykonywania pracy, 
określonych w § 1.

Podstawa prawna: 
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pra-

cy (Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)
•	 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. 

U.	1964,	Nr	16,	poz.	93,	z	późn.	zm)
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Wirus HIV w aspekcie ekspozycji  
i zakażeń szpitalnych

Justyna Słonka  
Specjalista ds. Kluczowych Klientów  

 Firma Gilead Science

W dniu 9 maja w Katowicach w Domu Lekarza odbyła się konferencja pt. „Wirus 
HIV w aspekcie ekspozycji i zakażeń szpitalnych", pod patronatem Polskiego Stowarzy-
szenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, zorganizowana przez firmę Gilead Sciences. W 
konferencji wzięło udział 190 pracowników sektora ochrony zdrowia  z województwa 
śląskiego, a także goście z woj. opolskiego. 

Wśród wielu znamienitych wykładowców zna-
leźli się: mgr Mirosława Malara - Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemio-
logicznych- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, dr Beata 
Ochocka - Konsultant Krajowy w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Epidemiologicznego, Pani Weronika 
Hodowany- członek PSPE oraz lekarze zajmują-
cy się leczeniem pacjentów z HIV, współtwórcy 
wytycznych PTN AIDS: dr Monika Bociąga-Ja-
sik, dr Anna Kalinowska-Nowak, dr Adam Witor, 
dr Elżbieta Mularska. Konferencję moderowa-
ła Pani Rita Pawletko - członek Zarządu PSPE. 

Konferencję otworzył Dyrektor Generalny fir-
my Gilead Sciences Poland Michał Kaźmierski. 
Następnie Prezes PSPE Pani Mirosława Malara 
przedstawiła procedury higieniczne zapobiegają-
ce zakażeniom krwiopochodnym. Wykład wpro-
wadził audytorium w epidemiologię zakażeń 
krwiopochodnych w aspekcie danych światowych 
i polskich danych epidemiologicznych. Poruszono 
temat dróg zakażenia, sposobów zapobiegania 
zakażeniom, postępowania poekspozycyjnego  
w świetle prawa polskiego i unijnego, oraz przedsta-
wiono procedury postępowania zmniejszające ry-
zyko zakażenia wśród pracowników służby zdrowia. 

Dr Beata Ochocka przedstawiła dane z własnej 
pracy badawczej, dotyczące wiedzy o HIV/AIDS 
oraz postaw prozdrowotnych wśród pielęgniarek 
województwa śląskiego w aspekcie zakażeń wiru-
sem HIV. Pani Beata Ochocka podsumowując swo-
je wystąpienie podkreśliła, iż istnieje konieczność 
ewaluacji programów nauczania i zmiany sposobu 
kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego 
pielęgniarek o HIV/AIDS, gdyż obecny system nie 
wypełnia swej roli właściwie, a do realizacji pro-
mocji zdrowia w zakresie prewencji zakażeń HIV 
wdrożyć należy nowe formy i metody działania.  

Dr Monika Bociąga-Jasik przedstawiła pocho-
dzenie i historię zakażenia wirusem HIV oraz 
aspekty epidemiologiczne na świecie i w Polsce,  
z podziałem na grupy społeczne, oraz wskazania 
do wykonywania testów serologicznych. W drugiej 
części wystąpienia przedstawiono zagadnienia 
związane z leczeniem HIV: podstawowe założenia 
HAART, cele terapii wielolekowej, aspekty włą-
czania leczenia w kontekście aktualnych wytycz-
nych i ewentualne działania niepożądane. Ostat-

nią część wystąpienia poświęcono postępowi, jaki 
dokonał się w terapii HIV/AIDS na przestrzeni 
ostatnich lat, oraz podkreślono rolę wszystkich 
pracowników służby zdrowia w uświadamia-
niu pacjentowi konieczności zażywania leków. 

Dr Adam Witor w swoim wystąpieniu, przed-
stawił aspekty zakaźności wirusów HIV, HBV, 
HCV, wyjaśnił odporność poszczególnych wi-
rusów na warunki środowiskowe. W drugiej 
części wystąpienia przedstawiono dane sta-
tystyczne dotyczące ekspozycji wśród pra-
cowników służby zdrowia a audytorium mogło 
zapoznać się z zasadami postępowania po ekspo-
zycyjnego (jak najszybsze zgłoszenie zdarzenia!).  
W podsumowaniu wystąpienia podkreślono fakt, 
iż potencjalnie każdy pacjent może być zakaź-
ny, bez względu na wiek i orientację seksualną. 

Dr Mularska przedstawiła dane statystyczne 
dotyczące kobiet zakażonych HIV w Polsce oraz 
zagadnienia związane z ryzykiem przeniesienia 
zakażenia z matki na dziecko. Pani doktor omó-
wiła prowadzenie pacjentki ciężarnej zakażonej 
HIV oraz postępowanie z noworodkiem, również 
w aspekcie polskiego prawa. Znaczną część wy-
stąpienia stanowiły zalecenia dotyczące leczenia 
tej grupy pacjentek, również w kontekście bez-
pieczeństwa leków antyretrowirusowych, oraz 
postępowanie w czasie porodu i po porodzie. 
Na koniec podkreślono rolę pielęgniarki i położ-
nej w kontakcie z ciężarną pacjentką, która jest 
nieświadoma swojego ewentualnego zakażenia 
i zastanawia się nad wykonaniem testu na HIV. 

Pani Weronika Hodowany w wystąpieniu pod-
sumowującym konferencję, odwołała się do 
aspektów społecznych zakażenia HIV, zwracając 
uwagę na problem dyskryminacji pacjentów ży-
jących z HIV. Podkreśliła również istotę eduka-
cji i współpracy między POZ a ośrodkami spe-
cjalistycznymi, prowadzącymi pacjentów z HIV. 
Wśród zagadnień poruszonych przez Panią Wero-
nikę Hodowany znalazł się również temat opieki  
i pielęgnacji pacjenta z HIV. W podsumowaniu 
wystąpienia audytorium mogło znaleźć odpo-
wiedzi na zasadnicze pytania  i wątpliwości do-
tyczące życia i opieki nad pacjentem z HIV, któ-
re wcześniej zostały poruszone w wystąpieniach 
Pani Mirosławy Malary i dr Beaty Ochockiej.
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Konkursy maj 2013

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Sl.  
z siedzibą w Wodzisławiu Sl. 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji w Rydułtowach    Anna Śpiewak 
Pielęgniarka Oddziałowa  Stacji Pogotowia Ratunkowego  w Rydułtowach  Teresa Elsner 
Pielęgniarka Oddziałowa Chorób Wewnętrznych  
I  w Rydułtowach    Jadwiga Sławik -Bąk 
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć    Aurelia Kupczyk 
Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej     Dorota Mizioch 
 
 
SP SK Nr 1 SUM w Zabrzu 
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć  Oddziałów  dla Dzieci - Skopek Gabriela 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Nowak Janina 
 
Szpital Kliniczny Nr 7Katowice Ochojec 
Pielęgniarka Oddziałowa Traumatologii Narządu Ruchu    Wioletta Bała 
 
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu 
Pielęgniarka Oddziałowa Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób  
Wewnętrznych, Angiologii Medycyny Fizykalnej     Danuta Kwasek 
Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, realizacji  
zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.

Informacja z ostatniej chwili!
 

W dniu 5 czerwca 2013 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTP 
odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu na „Pielęgniarkę 
Roku 2012”.

Do konkursu przystąpiło 20 finalistek wyłonionych z poszczególnych woje-
wództw.

Tematem prezentacji było: Przedstawienie syl-
wetek i działalności trzech polskich pielęgniarek  
w Światowej Organizacji Zdrowia.

Miło nam poinformować że,
Drugie miejsce zajęła mgr Aneta Trzcińska 

Laureatka zatrudniona jest w Oddziale Nefrologii, Endokrynologii i 
Chorób Przemiany Materii w SP Szpitalu Klinicznym im. A Mielęckiego 
ŚUM w Katowicach. 

Pełni funkcję sekretarza Koła Terenowego PTP działającego przy 
Szpitalu.  

Serdecznie gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów za-
wodowych, pomyślności w realizacji wszelkich celów oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

Przewodnicząca Koła Terenowego PTP
przy SP Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego.

mgr Zofia Prażak
Naczelna Pielęgniarka mgr Danuta Rudzka-Cesarz

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP dr n. med. Grażyna Franek

Szczegółowe informacje z Finału w lipcowo-sierpniowym biuletynie Nasze Sprawy, serdecznie 
zapraszamy do czytania.
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Gala 2013

Jak co roku i tym razem spotkaliśmy się na Gali z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej. I jak co roku spędziliśmy czas na przyjmowaniu życzeń i dobrej zabawie. 

W tym roku mieliśmy ogromną przyjemność 
gościć wśród nas panią Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dr Grażynę Rogalę –  
Pawelczyk. Była to jej pierwsza wizyta w Kato-
wicach po objęciu stanowiska Prezesa NRPiP.   
W swoim wystąpieniu Prezes zaakcentowała zna-
czenie odpowiedzialności, z jaką wiąże się wykony-
wanie zawodu pielęgniarki i położnej. Szczególnie 
miłe było  odczytanie wiersza i złożone życzenia 
w kierunku naszej wspaniałej nestorki Pani Ewy 
Willaume-Pielki.  

„To, że jest Pani z nami dzisiaj oznacza ,
że jest sens pracować w tym zawodzie…”  - powiedziała Prezes NRPIP. 

O  sensie naszej pracy, poświęceniu, niełatwych obowiązkach mówili wszyscy nasi goście, składając 
nam życzenia wytrwałości, siły, która pozwoli przetrwać trudności,  szczęścia, które z pewnością każde-
mu  z nas jest potrzebne. 

Ale tegoroczna Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej dała nam też chwilę 
wytchnienia.  Profesjonaliści na scenie dali z siebie wszystko,  by skutecznie zrelaksować publiczność  

i wywołać salwy zdrowego śmiechu  : były przezabawne  skecze, 
monologi, a  nawet szpagat na specjalne życzenie 

Na występie kabaretu nie zakończyło się jednak spotkanie  
z okazji naszych świąt. Mieliśmy jeszcze czas na dalsze życzenia, 
oraz zakończenie pełne emocji  i niespodzianek. 

Dziękuję wszystkim za złożone osobiście i przesłane życzenia, 
niech nie pozostaną one tylko w kręgu marzeń. Dziękuję wszyst-
kim gościom oraz koleżankom i kolegom, którzy tego wieczoru 
byli z nami.... Takie chwile beztroskiej zabawy łączą, tworzą więzi. 
Niech takie uroczystości odbywają się i w naszych  placówkach, 
niech będą dowodem na Naszą Jedność.

Mariola Bartusek
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach
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Absolutnie się nie żalę

Wkoło nicość, złuda, byle co, 
aby „jakoś było” oby „jakoś szło”
ale nie potrafię w niebo 
swe okrzyki wznieść
że „może”, że „jednak”
i że nie tak chcę,
bo pragnę aby było wspaniale !
- absolutnie się nie żalę!

Ewa Wilaume - Pielka
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Dziecko z niewydolnością serca 

(Cheart failure) 

Co pielęgniarka wiedzieć powinna

mgr Renata Mroczkowska 
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

 Dlaczego znajomość patogenezy i symptomatologii niewydolności serca u dzieci 
jest tak ważna z punktu widzenia pielęgniarki? Biorąc pod uwagę liczbę osób, których 
omawiana kwestia dotyczy, oraz ekonomię można by powiedzieć, że zdecydowanie 
większym problemem współczesnej medycyny jest niewydolność serca u dorosłych. 
Niemniej lepsze zrozumienie patogenezy dziecięcej niewydolności serca może pomóc 
w opracowaniu doskonalszych strategii terapeutycznych skierowanych na dorosłych. 

Przyczyny, objawy, dynamika narastania zmian 
w niewydolności serca u dzieci i dorosłych są 
zdecydowanie różne. Odrębności te wynikają 
przede wszystkim z różnicy w wielkości i budo-
wie mięśnia sercowego małego dziecka. Wśród 
dorosłych podłożem niewydolności serca są 
przede wszystkim zaburzenia kurczliwości to-
warzyszące niedokrwieniu serca lub zaburze-
niom jego rytmu. Odmienna jest również re-
akcja układu krążenia dziecka i dorosłego na 
obciążenie towarzyszące z jednej strony pełno-
objawowemu wstrząsowi a z drugiej codzien-
nemu wysiłkowi fizycznemu. Mięsień sercowy 
małego dziecka ma stałą pojemność wyrzuto-
wą, co wiąże się z ograniczeniem możliwości 
zwiększenia rzutu serca jedynie kosztem przy-
spieszenia częstotliwości serca, a nie zwiększe-
nia siły skurczu jak to się dzieje u dorosłych. 
Dodatkowo, niski opór obwodowy wynikający 
z małej ilości receptorów w naczyniach obwo-
dowych oraz nikła ich wrażliwość na katecho-
laminy powoduje, że na spadek objętości krwi 
krążącej dziecko reaguje tylko przyspiesze-
niem częstotliwości pracy serca. Znajomość 
mechanizmów rozwoju tej groźnej patologii 
pozwoli pielęgniarce lepiej zrozumieć problemy 
pielęgnacyjne małego pacjenta oraz opracować 
dokładny plan pielęgnowania.

Podstawowe objawy niewydolności ser-
ca znane były już starożytnym medykom. Co 
prawda potrafili oni różnicować u swoich pa-
cjentów takie stany jak: wyniszczenie, obrzę-
ki czy duszność, ale długo nie kojarzyli tych 
symptomów z chorobami serca. W XVII w Wil-
liam Harvey, profesor z Londyńskiej Szkoły Me-
dycyny zrewolucjonizował podejście do roli ser-
ca w organizmie. Stwierdził on, że podstawową 
funkcją tego narządu jest pompowanie krwi, a 
nie jak dotąd myślano wytwarzanie ciepła. W 
1890 roku w podręcznikach do nauki pediatrii, 
opisano dziecięcą chorobę serca o podłożu reu-
matycznym. W efekcie prowadzonych badań 

odkryto, że w przeciwieństwie do dorosłych, 
u których niewydolność jest wynikiem uszko-
dzenia mięśnia sercowego, u dzieci występuje 
ona, jako efekt przeciążenia objętościowego 
( np. duże VSD) albo ciśnieniowego (stenoza 
aortalna) nawet przy strukturalnie niezmienio-
nym mięśniu sercowym. 

DEFINICJA I KLASYFIKACJA NIEWY-
DOLNOŚCI SERCA U DZIECI 

Niewydolnością serca nazywamy stan, 
w którym rzut minutowy nie pokrywa za-
potrzebowania tkanek na tlen. 

Rolą układu krążenia jest z jednej strony za-
pewnienie transportu 02 do tkanek ustroju, a 
z drugiej odprowadzenie powstałych związków 
przemiany materii w zmieniających się zależ-
nie od potrzeb warunkach: spoczynku, wysiłku, 
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choroby czy rozwoju fizycznego. W związku ze 
zmieniającym się zapotrzebowaniem poszcze-
gólnych organów, zarówno serce jak i krążenie 
obwodowe musi być wydolne na poziomie cen-
tralnym i regionalnym. Oznacza to konieczność 
zmian wielkości rzutu serca i zapewnienia wła-
ściwej regionalnej redystrybucji krwi między 
narządami. Serce, jako pompa podzielone jest 
na dwie, istotne z punktu widzenia hemodyna-
miki części, prawą i lewą. Prawe odbiera ubo-
gą w tlen krew z organizmu i tłoczy ją do płuc, 
gdzie jest oddawany dwutlenek węgla. Z płuc, 
krew powraca do lewej komory, a stąd aortą, 
z zapasem tlenu dalej, do każdej komórki cia-
ła. Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka, 
ważne jest, aby istniał optymalny przepływ krwi 
w całym organizmie. Określenie "niewydolność 
serca" opisuje stan, w którym to działanie zo-
stało zaburzone. Ważnym jest, aby nie trakto-
wać NS, jako ostatecznego rozpoznania, a szu-
kać przyczyny, która do niej doprowadziła. 

JAKIE SĄ PRZYCZYNY NIEWYDOLNO-
ŚCI SERCA U DZIECI?

Mimo wielu cech zbieżnych z niewydolno-
ścią serca u dorosłych, niewydolność u dzieci 
wykazuje wiele odrębności zarówno w etiologii 
jak i w klinice. Odrębności te są wyrażone tym 
silniej, im dziecko jest młodsze. Symptomy 
choroby mogą zostać wyzwolone przez: wady 
wrodzone i nabyte serca, choroby zapalne prze-
biegające z zajęciem serca / zapalenie mięśnia 
sercowego, wsierdzia lub osierdzia/, zaburze-
nia rytmu serca, chorobę niedokrwienną ser-
ca, kardiomiopatie, stany hipo i hiperwolemii, 
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia endokrynne, 
metaboliczne, choroby tkanki łącznej itd. Naj-
większą grupę stanowią jednak mali pacjenci z 

wrodzonymi wadami serca, które dzielą się na:
1. Przewodozależne — przeżycie dziecka za-

leży od drożnego przewodu tętniczego, któ-
ry fizjologicznie zamyka się w 3 – 4 dobie 
życia, strukturalnie w 2.–3 tygodniu życia.

2. Przeciekowe — ubytek międzyprzedsionko-
wy, ubytek międzykomorowy, kanał przed-
sionkowo komorowy, wspólny pień tętniczo-
-żylny, nieprawidłowy spływ żył płucnych, 
serce jednokomorowe.
Im starsze dziecko tym objawy niewydol-

ności serca stwierdza się rzadziej. Oceny sta-
nu zaawansowania NS dokonuje się u małych 
dzieci wg odpowiednich skal. U dzieci starszych 
korzystamy ze skali NYHA. Skala Ross’a, przy-
stosowana jest do oceny noworodków i nie-
mowląt. Opiera się na ocenie nasilenia niewy-
dolności w 5 kategoriach objawów (za każde 
przyznajemy od 0-2 pkt.): karmienie, oddechy, 
rytm serca, powiększenie wątroby, perfuzja ob-
wodowa. Łącznie 0-12 pkt. Pamiętajmy, że dla 
małego dziecka swego rodzaju próbą wysiłko-
wą jest karmienie. Wnikliwa obserwacja dziec-
ka podczas karmienia, pozwoli pielęgniarce, na 
szybkie zdiagnozowanie pierwszych objawów 
niewydolności.

OBJAWY
Objawy przewlekłej niewydolności serca 

wynikają z zalegania krwi przed niewydolną 
komorą. Przy niewydolności lewej komory ob-
serwuje się zastój krwi w krążeniu płucnym – 
poszerzenie naczyń krążenia płucnego powo-
duje „usztywnienie” tkanki płucnej na skutek 
obrzęku śródmiąższowego. Zwężenie światła 
drobnych oskrzelików przez poszerzone naczy-
nia manifestuje się dusznością i burczeniami w 
płucach. Dalsze pogłębianie się zaburzeń od-
pływu z krążenia płucnego powoduje przesięk 
do pęcherzyków płucnych – w badaniu fizykal-
nym słyszalne są trzeszczenia i rzężenia drob-
nobańkowe. 

W ciężkiej niewydolności lewokomo-
rowej pacjent przyjmuje pozycję siedzącą, 
podpiera się kończynami górnymi – ortopnoe. 
Duszność ta uniemożliwia dziecku wypoczynek 
w pozycji lezącej. Ostra niewydolność lewej ko-
mory manifestuje się obrzękiem płuc –dziecko 
jest pobudzone, niespokojne, zlane zimnym 
potem, z dusznością, pienistą wydzieliną z 
dróg oddechowych, często podbarwioną krwią. 
Osłuchowo stwierdza się rzężenia nad płucami, 
tachypnoe i tachykardię. 

Niewydolność prawej komory objawia 
się zastojem krwi w krążeniu żylnym. Demon-
struje się ten stan powiększeniem narządów 
miąższowych – zwłaszcza wątroby, utrudnie-
niem odpływu z krążenia trzewnego – uczu-
ciem pełności w jamie brzusznej, brakiem 

PODSTAWOWE POJECIA 
CHF – (ang.Heart failure) niewydolność ser-

ca
ASD – ubytek w przegrodzie międzyprzed-

sionkowej
VSD – ubytek w przegrodzie międzykomo-

rowej
AS – stenoza aortalna
HLHS – niedorozwój lewej komory serca
TGA – przełożenie wielkich pni tętniczych
PDA – przetrwały przewód Botalla
AVC – kanał przedsionkowo – komorowy.
SKALA NYHA – skala oceny stopnia za-

awansowania niewydolności serca u 
starszych dzieci i dorosłych.

SKALA ROSS’A - skala oceny stopnia za-
awansowania niewydol-ności serca u 
niemowląt.
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apetytu, zaparciami, przy narastaniu niewydol-
ności skąpomoczem, obrzękami obwodowych 
części ciała – a u pacjentów chodzących obrzę-
kami kończyn dolnych. U leżących pacjentów 
obrzęki występują w okolicy kości krzyżowej, u 
noworodków i niemowląt obrzęki są uogólnione 
i na grzbietowych powierzchniach dłoni. Przy 
dalszym pogłębianiu się niewydolności prawej 
komory, obserwuje się przesięki do jam ciała 
– otrzewnej, opłucnej i osierdzia. Ostra niewy-
dolność prawej komory powstająca najczęściej 
przy zatorze tętnicy płucnej lub odmie opłuc-
nowej manifestuje się dusznością i gwałtow-
nym bólem w jamie brzusznej spowodowanym 
szybkim powiększaniem się wątroby i napię-
ciem jej torebki.

 LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI SERCA 
 Opiera się na terapii farmakologicznej i chi-

rurgicznej, która ma na celu, jeżeli jest to tyl-
ko możliwe, likwidację czynnika wywołującego 
ten stan i przywrócenie prawidłowych warun-
ków przepływów narządowych. Na szczególną 
uwagę zasługuje postępowanie z noworodkiem 
z szybko narastającą niewydolnością krążenia 
połączoną z mieszaną kwasicą i sinicą, suge-
rującą występowanie wady serca przewodoza-
leżnej. Takiemu noworodkowi powinno się włą-
czyć wlew prostaglandyny (Prostin VR) w celu 
przywrócenia warunków hemodynamicznych 
jak po urodzeniu. 

Leczenie niewydolności serca u małego 
dziecka jest wielokierunkowe. Obejmuje odpo-
wiednie ułożenie dziecka — z kątem nachylenia 
30-45° w stosunku do podłoża, w celu prze-
mieszczenia trzewi do jamy brzusznej i niż-
szego ustawienia przepony. Należy dążyć do 
utrzymania prawidłowej temperatury ciała, a 
tym samym do minimum zmniejszyć wydatki 
energetyczne związane z termogenezą (sto-
sowanie dmuchawy, inkubatora, ogrzanych 
płynów infuzyjnych). Krew dziecka powinna 
zawierać prawidłową ilość nośnika tlenowego. 
Fakt ten ma szczególne znaczenie u noworod-
ka lub dziecka z siniczną wadą serca. Należy 
zwiększyć zawartość tlenu w mieszaninie od-
dechowej za pomocą maski, budki tlenowej 
lub w ostatecznych przypadkach wentylacji 
sztucznej. Stosowanie wentylacji sztucznej po-
prawia upowietrznienie płuc, zwiększa dostar-
czanie tlenu (możliwość stosowania 100-pro-
centowego tlenu w mieszaninie oddechowej), 
zmniejsza wysiłek oddechowy. Oczywiście o 
włączeniu do leczenia tlenu decyduje się po 
ostatecznym ustaleniu rozpoznania. W wadach 
przewodozależnych, takich jak krytyczna AS, 
HLHS, krytyczna koarktacja aorty, TGA, tlen 
może spowodować restrykcję przewodu tętni-

czego i pogorszenie stanu pacjenta. W wadach 
ze zwiększonym przepływem płucnym AVC, 
VSD, PDA rozszerzenie pod wpływem tlenu 
łożyska naczyniowego płuc może dodatkowo 
zwiększyć przepływ płucny.. Konieczne jest 
wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych, 
które mogą być przyczyną niewydolności krą-
żenia (hipowolemia, hipoglikemia, hipotermia, 
hipokalcemia, hipermagnezemia, hipo- i hiper-
kaliemia, kwasica metaboliczna). Na szczegól-
ną uwagę zasługują leki wspomagające układ 

krążenia, czy to przez działanie na opór płucny 
i systemowy, czy też bezpośrednio na mięsień 
sercowy. Do grupy tej należą aminy katecho-
lowe, inhibitory fosfodiesterazy oraz nitraty. 
Nie należy zapomnieć również o możliwościach 
inwazyjnego wspomagania krążenia za pomo-
cą krążenia pozaustrojowego, biopompy czy 
stosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 
u większych dzieci. Rozmiar sprzętu — często 
niedostosowany do powierzchni ciała pacjen-
ta, ograniczony czas sprawności oksygenato-
ra, liczba powikłań związanych z koniecznością 
długotrwałej kaniulacji i heparynizacji dużych 
naczyń, znacznie redukują możliwość po-
wszechnego zastosowania tych metod. 

Podsumowując, planując plan opieki, każda 
pielęgniarka powinna pamiętać, że dziecko to 
nie miniaturka dorosłego i nie można go ani 
leczyć, ani pielęgnować „dorosłymi” lekami i 
metodami.

Literatura u autorki

LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI SERCA  
U DZIECI
• Zapewnienie optymalnej temperatury cia-

ła
• Zapewnienie dostępu do wlewów dożyl-

nych
• Zapewnienie spokoju – w razie niepokoju 

leki uspokajające - midazolam, morfina, 
relanium 

• Ułożenie z tułowiem uniesionym pod ką-
tem 30-45 stopni

• Wyrównanie zaburzeń wodno – elektro-
lit- owych, w niewydolności z zastojem 
żylnym ograniczenie ilości płynów do 80 
– 100ml/kg/d.

• U pacjentów z zastojem żylnym podanie 
leków moczopędnych 

• Odżywianie – zapewniające pokrycie za-
potrzebywania kalorycznego, zwiększenie 
częstotliwości posiłków kosztem zmniej-
szenia jedno razowej objętości posiłku. W 
razie koniecznoci odżywianie przez sondę 
dożołądkową lub odżywianie pozajelitowe
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Specjalizacja  
w pielęgniarstwie operacyjnym

mgr Danuta Siemiątkowska
Klinika Chirurgii Szczękowo– Twarzowej SPSK-M ŚUM w Katowicach

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach
Członek  Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek.

Specjalizacja jest to rodzaj szkolenia podyplomowego, które ma na celu uzyskanie kompeten-
cji do wykonywania specyficznych czynności, związanych z konkretną dziedziną.  
Otrzymanie tytułu specjalisty jest związane z awan-
sem poziomym (pielęgniarka stażystka,  pielęgniarka 
odcinkowa, starsza pielęgniarka, pielęgniarka specja-
listka np. w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego)
Dlaczego decydujemy się na  specjalizację w  
pielęgniarstwie operacyjnym?
•	 ponieważ chcemy podnieść swoje kwalifikacje
•	 poznać nowe techniki operacji oraz  związane z 

nimi instrumentarium
•	 poznać inne specjalności chirurgiczne, niż te, 

które są na blokach, w których pracujemy
•	wymieniać się doświadczeniem zawodowym i 

poznawać sposoby radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach 

Jak kiedyś wyglądały specjalizacje w pielę-
gniarstwie operacyjnym?
Szkolenie kończyło się pracą pisemną, która dotyczy-
ła pielęgniarstwa operacyjnego (np. ,,Instrumenta-
rium i przebieg cholecystectomii z uwzględnieniem 
pracy pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w 
tej operacji” oraz egzaminem praktycznym.
Specjalizacje były  organizowane rzadko, na przy-
kład po raz pierwszy po 20 latach w 2011 roku roz-
poczęła się pierwsza edycja specjalizacji z pielę-
gniarstwa operacyjnego organizowana przez OIPiP 
w  Katowicach (dofinansowana ze środków publicz-
nych ramach Funduszu z MZ). Obecnie w OIPiP w 
Katowicach trwa druga edycja specjalizacji z pie-
lęgniarstwa operacyjnego. Kierownikiem pierwszej 
edycji specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego jest 
mgr Maria Urbańska – Grzegorzek. Kierownikiem 
drugiej edycji jest mgr Małgorzata Maślanka. W/w 
koleżanki są członkami zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach.  
W 2012 roku po opublikowaniu informacji dotyczą-
cej propozycji połączenia  specjalizacji z pielęgniar-
stwa chirurgicznego z pielęgniarstwem operacyj-
nym, ale również wymagań posiadania specjalizacji 
przez pielęgniarki operacyjne określonych przez 
NFZ niezbędnych do kontraktowania zabiegów ope-
racyjnych,  zainteresowanie rozpoczęciem szkolenia 
specjalistycznego  w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego przeszło najśmielsze oczekiwania. 
Uważam, że należałoby rozpocząć prace nowelizują-
ce programy kształcenia szkoleń specjalizacyjnych. 
Jakich treści oczekujemy podczas specjalizacji 
z pielęgniarstwa operacyjnego?
Moduł ogólno zawodowy powinien być związany ze 
specyfiką naszej specjalności (zbieranie i przepływ 
informacji w bloku operacyjnym oraz między blo-
kiem operacyjnym a innymi działami szpitala, sposo-
by radzenia sobie podczas pracy w stresie, sposoby 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. zdarzenia 
niepożądane i sposoby zapobiegania im, wypalenie 
zawodowe, prawne aspekty pracy na bloku). Do-
stosowanie treści dotyczących badań fizykalnych w 

dziedzinach zabiegowych. Wykłady powinny być po-
łączone z warsztatami, podczas których pielęgniarki 
operacyjne będą miały fizyczny kontakt z narzędzia-
mi, nauczą się je składać, rozkładać. Powinien  zo-
stać rozbudowany moduł chirurgii małoinwazyjnej, 
w tym radiologia inwazyjna (np. implantacja stent-
graftów)
Jakich treści powinno być więcej?
•	Wiadomości z  zakresu ogólnej anatomii układów, 

ponieważ ułatwia to odnalezienie się w etapach 
operacji

•	Wiadomości z zakresu pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego na bloku operacyjnym, w szczególności 
profilaktyki zakażeń miejsca operowanego

•	Zwiększenia liczby godzin w modułach wysoko-
specjalistycznych (okulistyka, neurochirurgia, 
kardiochirurgia, ortopedia, radiologia inwazyjna, 
chirurgia szczękowo-twarzowa)

Nie bez znaczenia jest skorelowanie polskiego pro-
gramu specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego z 
programami obowiązującymi w Europie (z uwzględ-
nieniem polskiej specyfiki). 
Podstawa programowa specjalizacji wg EORNA
•	60 punktów ECTS, z czego 30 punktów zajęć 

praktycznych jako pielęgniarka instrumentująca i 
pomagająca w różnych dziedzinach zabiegowych 
oraz 30 punktów teoretycznych, ujęte w 5 modu-
łów kształcenia

•	Prawne, etyczne i moralne aspekty pracy w pielę-
gniarstwie operacyjnym i jego podstawy filozoficzne.

•	Opieka nad pacjentem na bloku operacyjnym 
oparta na trzech fazach.

•	Relacje interpersonalne i komunikacja na bloku 
operacyjnym

•	Kształtowanie umiejętności organizacyjnych, za-
rządzających i przywódczych

•	Edukacja ,profesjonalny rozwój i badania w dzie-
dzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Program kształcenia specjalizacyjnego nie powinien 
powielać treści kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego, przy zachowaniu nie-
zbędnego warunku ukończenia powyższego kursu 
przed dopuszczeniem do postępowania kwalifika-
cyjnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego.
Nad stabilnym rozwojem pielęgniarstwa operacyj-
nego i rozwiązywaniem złożonych problemów tej 
dziedziny powinny czuwać osoby kompetentne i do-
świadczone.
Z danych na dzień 30.01.2013r wynika ,że w trakcie 
realizacji jest 20 edycji szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w któ-
rych uczestniczy 605 pielęgniarek.

*Z wystąpienia autorki podczas debaty  
w Warszawie Rozwój pielęgniarstwa operacyjnego
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 Chirurgia małoinwazyjna 
Organizacja pracy i instrumentarium 
w operacjach wideochirurgicznych

lic. piel. Elżbieta Tybinkowska 
 Członek Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach

23 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym OIPiP w Łaziskach Górnych od-
były się warsztaty zorganizowane przez zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego. 
Tematyka była powtórzeniem części warsztatowej konferencji dla pielęgniarek 
operacyjnych zorganizowanej w październiku 2012 r. Wielkie zainteresowanie ze 
strony środowiska pielęgniarek operacyjnych oraz ograniczona liczba miejsc na 
konferencji skłoniła zespół do ponownego zorganizowania warsztatów. 

Po powitaniu przez przewodniczącą ze-
społu mgr Danutę Siemiątkowską wykład 
na temat szeroko pojętej profilaktyki oko-
łooperacyjnej wygłosił dr Grzegorz Łagan. 
Elektrokoagulacja, jej zastosowanie w chi-
rurgii małoinwazyjnej oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa pacjentowi operowanemu była 
tematem prezentacji przedstawionej przez 
mgr inż. Grzegorza Patera. 

Elżbieta Tybinkowska z zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Operacyjnego omówiła wyniki an-
kiet wypełnionych przez uczestniczki jesien-
nej konferencji. Informacje zawarte w nich 
pozwoliły zebrać zarówno ogólne informacje 
na temat osób biorących udział w konferen-
cji, jak również poznać ich zdanie na temat 
treści prezentowanych na konferencji. To, co 
uczestniczki uznały za najbardziej interesu-
jące i przydatne w pracy, a także to, co chcia-
łyby znaleźć w tematach przyszłych szkoleń 
jest cenną wskazówką dla zespołu. Takie 
same ankiety rozdano również na obecnych 
warsztatach, a respondentki wzięły udział 
w losowaniu niespodzianek ufundowanych 

przez firmy prezentujące się na warsztatach.

Po części wykładowej uczestniczki podzie-
lone na grupy wzięły udział w warsztatach 
praktycznych prowadzonych przez zapro-
szone firmy medyczne.  Na stoisku Aesculap 
 Chifa można było zapoznać się z urządze-
niami i instrumentarium do operacji lapa-
roskopowych, poznać nowe rozwiązania  
i asortyment narzędzi, kontenery służące 
do sterylizacji i przechowywania sprzętu. 
Przedstawiciel firmy B.Braun prezentował 
preparaty służące do dezynfekcji pola ope-
racyjnego, narzędzi chirurgicznych. Apara-
turę, osprzęt do elektrokoagulacji, zasady 
bezpiecznego ich stosowania zademonstro-
wała i omówiła firma ERBE. W formie zaba-
wy angażującej uczestniczki warsztatów za-
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prezentowane zostały przez JKT obłożenia i 
ubrania operacyjne. Temat profilaktyki oko-
łooperacyjnej omówiony został wraz z pro-
duktami firmy Schülke. Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych zaproponowały 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
przy ORPiP w Katowicach

organizuje III Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową 
 połączoną z warsztatami praktycznymi  na temat:

„Endoprotezoplastyka– rola i zadania pielęgniarek operacyjnych”

Data konferencji: 10 październik 2013 godz.09:00 – 16:00
Miejsce konferencji: Ośrodek Kształcenia Pielęgniarek i Położnych

Łaziska Górne ul. Wodna 15
Rejestracja uczestników od godz. 08:00

Zgłoszenia przyjmuje mgr Marta Dębska na adres: pieloper3@op.pl 
do dnia 30 września 2013 r. 

Zgłoszenia do pobrania ze strony OIPiP 
Liczba miejsc ograniczona

ofertę gotowych zestawów proceduralnych 
oraz centra usług CitoNet specjalizujące się 
w procesach sterylizacji, prania, wynajmu 
narzędzi chirurgicznych oraz odzieży ope-
racyjnej i bielizny pościelowej. Firma Zarys 
zaoferowała całą gamę systemów odsysania 
pola operacyjnego oraz drenaży ran poope-
racyjnych.

Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
pragnie nadal organizować różne formy szkoleń 
skierowanych do pielęgniarek operacyjnych  
i serdecznie zaprasza na kolejną konferencję 
w październiku 2013r.
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VII Konferencja Naukowa 

Ochrona zdrowia pielęgniarki i położnej  
w schorzeniach kardiologicznych

mgr Małgorzata Pytel
Przewodnicząca Zespołu ds. Zdrowia Pielęgniarek i Położnych 

przy OIPiP w Katowicach

Konferencja organizowana w dniach 16-17 maja 2013 r przez  Zespół ds. Ochrony 
Zdrowia Pielęgniarek i Położnych działający przy ORPiP w Katowicach, Wydział Opie-
ki Zdrowotnej ŚUM w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział  
Śląski w Zabrzu.

Tematy sesji:

1.  Schorzenia kardiologiczne
2.  Czynniki ryzyka schorzeń kardiologicz-

nych
3. Cukrzyca
4.  Rehabilitacja
5.  Edukacja zdrowotna pacjenta i jego ro-

dziny jako integralna część procesu tera-
peutycznego.

6.  Żywienie w schorzeniach kardiologicz-
nych i cukrzycy.

 Konferencja odbyła się przy współudzia-
le ogólnopolskiej kampanii CIŚNIENIE NA 
ŻYCIE.

Patronat honorowy Konferencji objęli: 
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec –
Plinta, Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej, 
ŚUM w Katowicach, prof. dr hab. n. med. 
Marian Zembala - Dyrektor Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca Zabrze, dr n. med.  Be-
ata Ochocka - Konsultant Krajowy w dzie-
dzinie pielęgniarstwa  epidemiologicznego. 
Akcja Ciśnienie na życie ma uświadomić Po-
lakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profi-
laktyki schorzeń układu krążenia. Jak bowiem 
wynika z badania przeprowadzonego przez 
PBS w listopadzie 2012 roku Nadciśnienie 
tętnicze - czy wiemy o nim wszystko?, wie-
le osób po pięćdziesiątym roku życia nie za-

mierza diagnozować stanu swojego zdrowia.  
Co więcej, wśród badanych dominują złe na-
wyki żywieniowe oraz brak ruchu. Tymczasem 
z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego wynika, że choroby układu sercowo-
-naczyniowego odpowiadają za 48% zgonów 
w Polsce. Każdego dnia z powodu tych scho-
rzeń umiera w naszym kraju prawie 500 osób.  
Jednym z głównych zadań kampanii będzie 
przeprowadzenie 200 000 pomiarów ciśnie-
nia krwi. Za każdy wykonany po miar ciśnienia 
Grupa Polpharma przekaże złotówkę na rzecz 
Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu. Badania 
będą wykonywane w centrach handlowych, 
letnich i zimowych kurortach, a także podczas 
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masowych wydarzeń sportowych, pielgrzymek 
oraz ważnych konferencji. Kampania Ciśnie-
nie na życie zawita też na Uniwersytety Trze-
ciego Wieku, by przekonać aktywnych senio-
rów do regularnych badań układu krążenia.  
Przekonanie osób z grupy ryzyka do działań 
profilaktycznych to wielka szansa zmniejszenia 
wskaźnika przedwczesnej umieralności wciąż 
aktywnych osób poniżej 65 roku życia, który 
pomimo nowoczesnej medycyny należy w Pol-
sce wciąż do najwyższych w Europie. Możliwość 
wykonania badania oraz konsultacji jego wyniku      
w miejscu codziennej aktywności, to istotna 
wartość naszej kampanii Ciśnienie na życie – 
komentuje prof. Marian Zembala, dyrektor Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opie-
kun merytoryczny kampanii Ciśnienie na życie.  
Działania kampanii Ciśnienie na życie będą 

trwać do końca 2013 roku. Akcję zwieńczy 
sporządzenie raportu Serce Polaka, w którym 
wykorzystane zostaną dane z tysięcy pomia-
rów ciśnienia tętniczego. Istotnym przedsię-
wzięciem będzie także wsparcie najbliższych 
obchodów Światowego Dnia Serca, które przy-
padają  29 września 2013 roku.

Więcej o akcji na stronie www.cisnieniena-
zycie.pl

Mając na względzie w/w kampanię Zespół 
ds. Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i położnych 

przy OIPiP w Katowicach podjął działania, aby 
te dwa wydarzenia połączyć i wspólnie z or-
ganizatorami ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej w ramach konferencji mierzyć RR pracow-
nikom ochrony zdrowia i wszystkim chętnym 
mieszkańcom Zabrza, tym bardziej, że Patro-
nat Honorowy nad w/w kampanią, jak również 
nad konferencją przyjął prof. Marian Zembala.

Organizatorzy  Kampanii CIŚNIENIE NA 
ŻYCIE zapewnili 6 stanowisk do pomiaru RR

Dalsze działania w/w kampanii będą realizo-
wane w centrum handlowym M1 w Zabrzu od 
05.06 do 19.06.2013 roku.                         

Konferencja cieszyła się dużym powodze-
niem. Ukazały się artykuły w „Nowinach za-
brzańskich”, a także była relacja w telewizji  
Zabrze /www..gtv.zabrze.pl/ w dniu 20.05.2013 
roku.

Warto zaznaczyć,  iż  wykład prof. M. Olszaneckiej 
-Glinianowicz  cieszył się szczególną uwagą, 
tym bardziej, że treści zawarte w prezentacji 
były  przedstawione  dzień wcześniej w zakoń-
czonej konferencji Europejskiego Towarzystwa 
Badań nad Otyłością. Poza tym Pani profesor 
wspomniała, że jest to jej pierwsza konferen-
cja w gronie personelu pielęgniarskiego.

Dużym powodzeniem cieszyły się warsz-
taty stopy cukrzycowej, gdzie uczestniczyło 
43 pielęgniarek. W warsztatach  firmy Shulke 
„Zapobieganie zakażeniom i profilaktyka około 
zabiegowa pacjenta kardiologicznego”, uczest-
niczyło 25 osób.

Jako organizator pragnę podziękować 
wszystkim wykładowcom za merytoryczne tre-
ści zawarte w prezentacjach oraz podziękować 
wszystkim tym, którzy  przyczynili się do przy-
gotowania  i przeprowadzenia Konferencji.
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ŚLADAMI  PIELĘGNIARSKIEGO  DOBRA    

40  lat  po  śmierci  Hanny Chrzanowskiej 

Hanna Paszko 

pielęgniarka

„Niech Ksiądz Arcybiskup powie im, że fakt mojego odejścia w niczym nie może 
umniejszać ich zapału, że ja im tylko pomogłam, a teraz muszą się same trzymać na-
szej linii pielęgnowania ludzi w ich psychofizycznym całokształcie. Służenia prostą ob-
sługą, umiejętną, mądrą, ale właśnie prostą. Niech się trzymają razem, niech stanowią 
jedno niech się cieszą razem z miłosierdzia ( - ) …"  

To fragment listu Hanny Chrzanowskiej skierowanego do 
pielęgniarek, odczytanego przez  arcybiskupa Karola Woj-
tyłę, w dniu pogrzebu.  

W sobotę, dnia 20 kwietnia 2013 roku, w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach  odbyła 
się niezwykle podniosła  P i e l ę g n i a r s k a  Uroczy-
stość. Okazją do jej zorganizowania była,  przypadająca  
w tym roku,  40 rocznica  śmierci Służebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej. Na uroczystość, oprócz zaproszonych gości 
i osób z rodzin spokrewnionych z H. Chrzanowską,przyje-
chała bardzo duża grupa pielęgniarek i położnych, sióstr  
zakonnych, kapłanów oraz  wolontariuszy ( różnych  wy-
znań ), pracujących dla dobra człowieka potrzebującego. 
Nie zabrakło też  osób chorych i niepełnosprawnych, które  
zastały  dowiezione  przez  opiekunów. 

Znalazłam się w  gronie tych osób, które  wcześnie  rano  
przyjechały  w  tym  dniu  do Krakowa. Swoimi  refleksjami 
pragnę podzielić  się ze wszystkimi Czytelnikami „Naszych 
Spraw", gdyż  właśnie  tam,  z  najwyższym  szacunkiem  
(z  uwagi  na niezwykłość okolicznośc) mówiono o wyjąt-
kowej roli pielęgniarstwa i samego pielęgnowania, poprzez  
spojrzenie  historyczne  i  bardzo  współczesne. 

O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, pod  
przewodnictwem  księdza kardynała Stanisława  Dziwisza, 
w  intencji  rychłej  beatyfikacji  Służebnicy  Bożej  Hanny 
Chrzanowskiej. Ksiądz Kardynał, odwołując się do wspo-
mnień własnych oraz wspomnień osób, które  przed  40 
laty  uczestniczyły  w  pogrzebie  Hanny, powiedział   mię-
dzy   innymi,  że podczas pogrzebu, tej  skromnej  pielę-
gniarki (któremu  przewodniczył  ówczesny  biskup krakow-
ski  Karol Wojtyła ), nie  modlono  się  słowami: „wieczny  
odpoczynek  racz  jej dać panie" lecz  wyśpiewano  
radośnie „Magnifikat"! Kardynał dodał, że już wówczas 
uznano, iż droga życiowa i zawodowa H. Chrzanowskiej, 
która w każdym człowieku chorym, cierpiącym i potrzebu-
jący widziała twarz „Cierpiącego Jezusa”, była drogą  pro-
wadzącą  wprost  do  Boga, poprzez   drugiego  człowieka. 

Bezpośrednio po mszy odbyła się konferencja pt:  
„Dziedzictwo Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej 
– 40  lat po śmierci „. Na wstępie dzielono się  wspo-
mnieniami, które stały się  pięknymi  ś w i a d e c t w a m i 
ziemskiej drogi Hanny. Swoimi wspomnieniami  podzielił  się   

z  uczestnikami  konferencji  ksiądz 
kardynał S. Dziwisz. Tym  razem  
powiedział  o  ludzkim  i  ducho-
wym  wymiarze cnót, które Hanna 
miała w sobie,  którymi ubogaca-
ła swoje pielęgnowanie chorych 
i które stanowią bogactwo wyno-
szące  człowieka do chwały ołta-
rza. Kolejną osobą wspominającą 
niezwykłą  pielęgniarkę, był ksiądz  
kardynał  Franciszek  Macharski. 
Wsłuchując  się  w  te  wspomnie-
nia, można  było wyobrażać  sobie 
zdarzenia  i  okoliczności zdarzeń. 
Kardynał  powiedział, między  in-
nymi, że  Hanna  realizowała  
swoje pielęgniarstwo poprzez wy-
jątkową troskę o drugiego  czło-
wieka oraz  poprzez  dawanie   
d o b r e g o  przykładu. Uważała, 
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że  nic  tak  nie  pomaga  człowie-
kowi  i  nie  otwiera   jego  serca  
i  oczu, niż  dobry  przykład  oraz  
doświadczenie  przeżyć własnych. 
Z głęboką zadumą wspominał 
Kardynał chwile, kiedy sam był 
jeszcze  młodym kapłanem  i nie 
do końca rozumiał Hannę, która z 
ogromną determinacją dążyła  do 
zorganizowania "pielęgniarstwa  
parafialnego "dla  potrzeb  ludzi  
chorych, przebywających  w do-
mach. Prosił  Hannę,  aby "jeszcze  
raz" dokładnie  wszystko  wyja-
śniła. Wtedy  Hanna  zamyśliła się 
i powiedziała: „byłoby dobrze, 
gdyby ksiądz  położył  się do 
łóżka szpitalnego  i  poleżał   
w  nim  przez  kilka dni  – wte-
dy ksiądz zrozumie  o  czym  
mówię"- i poszła.  Los sprawił, 
że  "kilka  tygodni  później  zacho-
rowałem, potrzebna  była  opera-
cja  i znalazłem się, chociaż tego 
nie planowałem, na  łóżku  szpi-
talnym, w  dużej  sali  chorych, 
wśród innych cierpiących "– wspo-
minał, ze szczegółami Kardynał. 
Na zakończenie powiedział, że 
Hanna  miała  rację, że  przykład 
i przeżycia własne sprawiają, że 
człowiek  już  na  zawsze, więcej  
widzi, bardziej  rozumie  drugiego  
człowieka, więcej  słyszy.

W pierwszej części dyskusji  
panelowej  z udziałem zapro-
szonych gości, zaprezentowano  
postać Hanny Chrzanowskiej, z 
uwzględnieniem jej rodowodu  
oraz  wpływu na jej wychowanie 

całego środowiska domowego, które było środowiskiem 
dobroczynnym. Przedstawiono dotychczasowy przebieg 
procesu beatyfikacyjnego. Wykazano  wyjątkowość  dzieła  
H. Chrzanowskiej, realizowanego przy współpracy z innymi 
wybitnymi pielęgniarkami tamtych lat:  Epstein,  Rydlówna, 
Starowiejska, Szlenkierówna. Omówiono  niezwykły  cha-
ryzmat  Hanny, który objawiał się, w jednoczeniu  różnych  
środowisk, wokół  dzieła  posługi  chorym. Zaakcentowano 
szczególnie mocno,  znaczenie opieki domowej  nad  ludź-
mi  obłożnie  chorymi  w  czasach H. Chrzanowskiej oraz 
we współczesności. Dokonano analizy dawnego kształcenia 
pielęgniarek  oraz  wskazano  jak  ważną  rolę  odgrywają  
współczesne   modele   kształcenia. 

Druga  część  dyskusji  panelowej  poświęcona  była   
w całości  etyce  zawodu  według  Hanny  Chrzanowskiej, jej  
duchowej  drodze  oraz  trwałym  owocom  dzieła Hanny. 
Dyskusja poprzedziło  wysłuchanie  fragmentu  wypowiedzi  
Hanny  Chrzanowskiej. Wypowiedź ta    została  zareje-
strowana  na  taśmie magnetofonowej, we wrześniu  1970 
roku. Przyznaję, że  głos  mówiącej  i  wypowiadane  przez  
nią  słowa, robiły duże wrażenie,  wprawiając  słuchających  
w  zadumę. Cytuję: "Doskonale  sobie  zdaję  sprawę   
z  tego,  że  obecny  czas  jest  czasem trudnym. 
Ciągle wiemy o tym, że istnieje tzw. znieczulica  spo-
łeczna. (…) Słychać  ze wszystkich  stron, naprawdę  
ze  wszystkich  stron  Polski, ( oczywiście  z  małymi  
wyjątkami, bardzo chlubnymi ), że chorym nie do-
brze się dzieje (…) Raz jeszcze zastanówmy się nad 
tym (…) dlaczego  tak  się  dzieje. Dlaczego  chorzy  
boją  się  szpitala? Dlaczego chorzy wychodzą  ze  
szpitala  zaniedbani ? (…) Dlaczego  tak  się  dzieje? 
Czy  tylko  dlatego, że  pielęgniarek  jest  za  mało? 
Czy  nie  ma pielęgniarek  siedzących  w  dyżurkach   
i  myślących  o  czymś   innym  niż  o  chorych?”

Etyka, odpowiedzialność, godność osobista każde-
go człowieka, cnoty moralne, miłość  do Boga i ludzi, 
wierność,  sumienność  w  każdych  okolicznościach, 
postawa  godna  naśladowania – to  tematy, które  wy-
brzmiewały  we  wszystkich  wypowiedziach,  aż do zakoń-
czenia konferencji. Stwierdzono, że pielęgniarstwo Hanny  
Chrzanowskiej było pielęgniarstwem aktywnym, nadążają-
cym za nowościami, przyciągającym, wielokulturowym  i  
wielowyznaniowym, przepełnionym  troską  o  każdego  po-
trzebującego człowieka  -  k a ż d e g o, bez wyjątku!  Dla-
tego  pielęgniarstwo  H. Chrzanowskiej  wciąż  przyciąga, 
inspiruje, wskazuje  drogę  prowadzącą  w  stronę  dobra,  
z  wpisanymi  w  nią  wartościami ogólnoludzkimi.

Organizatorami tej niezwykłej uroczystości, ukazują-
cej  dziedzictwo Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej  -   
40  lat  po jej śmierci, było KSPiPP  w  Krakowie  oraz   
MOIPiP. Dyskusję  panelową  prowadziła, w sposób per-
fekcyjny,  Pani  Marzena  Florkowska, autorka  książki   
o  H. Chrzanowskiej  "Radość  dawania"Po  południu  
o godz. 16.00  złożono  wiązanki  kwiatów  na  grobie  Han-
ny  Chrzanowskiej. 
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Komunikat
Zespół Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego  

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach  
oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej  
SP Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach, 

zaprasza do 
udziału w VI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „NOMED 2013”.
Konferencja odbędzie się w dniu 4.10.2013 r. o godz 900 w Katowicach 

 przy ul. 1 Maja 133, biurowiec Kamsoft, sala konferencyjna. 
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy nadesłać do dnia 28.06.2013 r. na adres:
Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego 
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice

z dopiskiem „Konferencja NOMED” 
Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej:www.spskm.katowice.pl

 Informacji udziela: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 15 21 lub kom. 603 111 952 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach 

i Koło Terenowe PTP działające przy Szpitalu

ZAPRASZAJĄ 
na X Konferencje szkoleniowo- naukową:

„Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”
pod hasłem przewodnim 

Troszczymy się o przyszłość
Konferencja odbędzie się 11 września 2013r.

Patronat Honorowy 
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik 

Konferencji będą towarzyszyły warsztaty.
Konferencja została podzielona na 2 części: warsztatowo - szkoleniowa i naukowa.

Konferencja jest bezpłatna
Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres:ewahabryka1983@tlen.pl 

Miejsce konferencji
Sala wykładowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej  

Katowice, ul. Reymonta 8 (wejście od ul. Dąbrowskiego)
Do udziału zapraszamy wszystkie grupy zawodowe – medyczne 

 zainteresowane bezpieczeństwem miejsca pracy.
Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. 

Szczegóły umieszczone na stronie internetowej http://spskm.katowice.pl/zaproszenia.html  
Dodatkowe informacje można uzyskać od:

Danuty Rudzkiej – Cesarz  607-438-807  lub 032 255-40-36
Zofii Prażak 663-992-754

Konferencje - zaproszenia

MOJE SERCE BIJE DLA WSZYSTKICH DOBRYCH LUDZI ŚWIATA 

W prasie różnego rodzaju ciągle szukamy sensacji związanych z naszą polską służbą zdrowia. 
Mało jest ludzi, którzy odważą się napisać coś pozytywnego o naszej służbie zdrowia. Umiemy 
tylko narzekać, chwalimy inne kraje. U nas w Polsce, w Zabrzu, funkcjonują placówki medyczne 
dla ludzi takich jak ja. Opieka medyczna jest rzetelna, nie na pokaz, ale dla pacjenta, który 
niejednokrotnie potrzebuje dobrego słowa i troskliwej opieki. Kardiolodzy i kardiochirurdzy 
wykonują pracę ratującą nasze życie - naprawę naszych serc. Pielęgniarki i pracownicy medyczni 
spokojnie, ale z wielkim oddaniem pielęgnują te dzieła ludzkiej precyzji. Każdy uratowany, 
wyleczony pacjent, to jak bezcenne dzieło sztuki, obraz pracy wielkich mistrzów. Szkoda tylko, 
że życie nie jest jak obraz i nie możemy go zatrzymać jak sceny w filmie lub obrazu w galerii, 
muzeum.

Taką piramidę zaufania trzeba budować przez wiele dekad, ale nam się udało, mamy Śląskie 
Centrum Chorób Serca, klinikę, na czele której stoi pan profesor Marian Zembala. Pan Profesor 
ma w sobie taką charyzmę, która przekazuje całemu swojemu personelowi. Ma pełne zaufanie 
do swoich pracowników, którzy starają się go nigdy nie zawieść. Chwalmy się, że mamy tak 
wspaniałe ośrodki medyczne, chwała im! Zabrze, zapomniane miasto górników, hutników; 
Zabrze, które posiada tak wspaniałą technikę medyczną powinniśmy promować na cały świat!

Ewelina Chrzęstek
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Komunikat I 
Zespół ds. Promocji Zawodów Pielęgniarki i Położnej przy Okręgo-

wej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach organizuje:

I Międzynarodową Konferencję pt. "Stare i nowe wy-
zwania zawodu pielęgniarki i położnej". 

Honorowy Patronat pełni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowi-
cach oraz Wyższa Szkoła Medyczna Medyczna w Sosnowcu

Miejsce Konferencji: Meta International Sp z o.o 43-370 Szczyrk ul. Skośna 4
Termin: 4 – 5 października 2013 

Tematy sesji: Stare wyzwania zawodu pielęgniarki i położnej 
  Nowe wyzwania zawodu pielęgniarki i położnej 
  Varia

Referaty należy przygotować wg. „Wskazówek dla autorów“ i przesłać je w załączniku na adres: 
E-mail: merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl do 31.08.2013 

             bogusia.serzysko@poczta.fm do 31.08.2013
             

Prezentację Power Point należy przesłać do 15. 09. 2013 
Konferencja włączona jest do systemu wyceny kształcenia ustawiczne-

go na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 
Opłata konferencyjna: 

- 300 zł. dla uczestników spoza OIPiP Katowice
- 250 zł. dla pielęgniarek i położnych OIPiP Katowice

- 100 zł. za każdy nadesłany artykuł (ilość artykułów dowolna - rów-
nież dla tych, którzy nie są uczestnikami konferencji) 

Opłata konferencyjna obejmuje koszty wynajmu sali, wsparcie techniczne, materiały biurowe, 
materiały zjazdowe, wydanie monografii na CD z numerem ISBN. Ponadto koszty obejmują po-
siłki: 2 obiady, kolację uroczystą, przerwę kawową. Zakwaterowanie we własnym zakresie! 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe podane w ko-
munikacie na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl

W tytule wpłaty należy napisać „Konferencja - Promocja Zawodów“. 
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji opłaty zjazdowej nie zwracamy! 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy pobrać ze strony internetowej www.izbapiel.ka-
towice.pl i przesłać do dnia 15.09.2013 na e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl

Adres Organizatora Konferencji: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Ze-

spół ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej 
Ul. Francuska 16

40 - 027 Katowice 
tel. 32 209 04 15

E-mail: izba@izbapiel.katowice.pl

Adres Komitetu Organizacyjnego: 
dr.Bogusława Serzysko Tel. Kom.: 502 118 159 , E-mail: bogusia.serzysko@poczta.fm 

Cieszymy się na spotkanie. Będzie dla nas zaszczytem móc gościć Państwa w Szczyrku

Konferencje - zaproszenia
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kondo l e n c j e

W momencie śmierci bliźniego uderza człowieka  
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci Taty koleżance Bogusi Kaplycie 

składa Pielęgniarka Oddziałowa oraz personel  
Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii SP  

Centralnego Szpitala Klinicznego im.  
prof. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie. 

„Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają w pamięci”
Naszej Koleżance Bożenie Chudzińskiej  wyrazy 

szczerego współczucia  z powodu śmierci Taty 
składają:  Pielęgniarka Przełożona wraz z koleżankami 

z Działu Medycyny Szkolnej SPZLA w Katowicach

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

  Łącząc się w głębokim smutku i żalu 
z powodu śmierci MAMY

Koleżance MARII PUCHAŁA
Najszczersze wyrazy współczucia

Składa: Naczelna Pielęgniarka wraz z zespołem  
PZZOZ Będzin oraz Pełnomocnik OIPiP

Łączymy się z Toba w bólu i smutku. 
W trudnych chwilach sercem jesteśmy z Tobą. Wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmierci 
 Taty naszej Koleżance Ewie Góreckiej składają  

Oddziałowa, Pielęgniarki, Lekarze i współpracownicy  
I Oddziału GCM Katowice-Ochojec

"Nie odchodzi ten co pozostaje w sercach bliskich..."

 Pielęgniarce Ewie Lech
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy
Składają: koleżanki Bloku Operacyjnego  

i Oddziału Anestezjologii
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

„Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają w pamięci”
Naszej Koleżance Bożenie Chudzińskiej

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Taty 

składają:  Pielęgniarka Przełożona wraz z koleżankami  
z Działu Medycyny Szkolnej SPZLA w Katowicach 

"Rozłąka jest Naszym Losem 
Spotkanie Naszą Nadzieją"

Najszczersze wyrazy współczucia 
Katarzynie Muszak 

z powodu śmierci Ojca
składają koleżanki  Szpitala Specjalistycznego  

Centrum Medycznego MAVIT

„W momencie odejścia kochanej osoby  
uderza nas uczucie ogromnej pustki. 
Żyjemy wspomnieniami chwil, miejsc, gestów, słów”

Niech pamięć o bliskich, którzy odeszli wciąż trwa.
Droga nasza Koleżanko - Sylwia Kuliś Podbiał

Przyjmij proszę od całego zespołu pielęgniarskiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu  

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża

Drogiej Koleżance HALINIE ŁYCZKOWSKIEJ  
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu  śmierci Mamy 
składa Pielęgniarka Oddziałowa, koleżanki pielęgniarki 

 oraz pracownicy Izby Przyjęć  SP Szpitala Klinicz-
nego Nr 5 ŚUM ul. Ceglana 35 w Katowicach

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim I najdroższym”

 Koleżance Halinie Pałgan łącząc się w smutku 
i żalu z powodu śmierci Ojca 

kondolencje składają Pielęgniarka Oddziałowa 
wraz z koleżankami z oddziału Urologicznego 

Gliwickiego Centrum Medycznego w Gliwicach

Wyrazy szczerego  współczucia 
    z powodu śmierci Ojca 

    Koleżance Bogusławie Ładzie
składają koleżanki z Klinicznego Oddziału 

Ortopedii w WSS nr 5 w Sosnowcu

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

Łącząc się w głębokim smutku i żalu 
z powodu śmierci Mamy 

koleżance Mirosławie Kubackiej 
najszczersze wyrazy współczucia składa personel  

Neurochirurgii SP CSK w Katowicach 
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Naszej drogiej koleżance mgr Annie Hechmann 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają koleżanki pielęgniarki ZWPS w Katowicach 

kondo l e n c j e

Podziękowanie  
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrze-

bowej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 
śp.Ireneusza Pawuły... składa  

Żona z córkami 

„Nie czas jest nam dany ale chwila”
 Koleżance Agacie Kwaśnica wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci Ojca 
 składają: Pielęgniarka Naczelna,

 Pełnomocnik OIPIP oraz koleżanki Pielęgniarki 
 i Położne Szpitala w Wodzisławiu Śląskim

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

Wyrazy szczerego współczucia, żalu i smutku 
z powodu śmierci ukochanej Córki Małgosi 
koleżance Barbarze Grzymała-Turzańskiej 

składają; Pielęgniarki i współpracownicy 
Oddziału Chirurgii Dzieci Gliwickiego Centrum  

Medycznego w Gliwicach 

Nie odchodzi ten kto pozostaje w sercach bliskich..
 Pani Barbarze Grzymała-Turzańskiej 

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgii 
Dzieci Gliwickiego Centrum Medycznego 

wyrazy szczerego współczucia, żalu i smutku 
z powodu śmierci Córki Małgosi składają:

 Przełożona Pielęgniarek, Pielęgniarki Oddziałowe  
i koordynujące z zespołem pielęgniarskim oraz  

współpracownikami Gliwickiego 
 Centrum Medycznego

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

Pielęgniarce Bożenie Grządce 
wyrazy szczerego współczucia

 z powodu śmierci Mamy składają 
koleżanki i koledzy Zespołu Wojewódzkich 

Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą „

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy koleżan-
ce pielęgniarce Bożenie Grządce 

składają współpracownicy Wojewódzkiej 
Poradni Hematologicznej w Katowicach 

 Łączymy sie w głębokim żalu i smutku 
z  Panią  Aldoną Tracz

Kierownikiem Centralnej Sterylizacji
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  

z powodu  śmierci  Ojca
 składają Naczelna Pielęgniarka, Pielegniarki 

 Oddziałowe i Koordynujące
oraz  współpracownicy

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A 
w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Taty 

Koleżance Małgorzacie Rochel
 składają Przełożona oraz Pielęgniarki

 i Położne Centrum Zdrowia w Mikołowie

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

Wyrazy szczerego współczucia 
w trudnych chwilach po stracie Ojca 

pielęgniarce Zosi Osmendzie 
składają koleżanki z oddziału Chorób Wewnętrznych, 

Autoimmunologicznych i Metabolicznych 
SP Centralnego Szpitala Klinicznego i

m. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie

„Nie odchodzi  ten, kto pozostaje w sercu bliskich”
Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
koleżance Celinie Szweda 

składają Zespół Lekarski i Pielęgniarski
 wraz z Oddziałową Oddziału Chorób Wewnętrznych, 

Autoimmunologicznych i Metabolicznych 
SP Centralnego Szpitala Klinicznego 

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

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

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

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

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

Dział Prawny
Radca prawny udziela konsultacji w każdy wtorek i czwartek
w godz. od 13.30 do 15.30 

Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

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

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 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:

09.01.2013 r.
23.01.2013 r.
06.02.2013 r.
20.02.2013 r.
06.03.2013 r.

20.03.2013 r.
03.04.2013 r.
17.04.2013 r.
08.05.2013 r.
22.05.2013 r.

05.06.2013 r
19.06.2013 r.
03.07.2013 r.
17.07.2013 r
31.07.2013 r.

07.08.2013 r
21.08.2013 r.
04.09.2013 r
18.09.2013 r.
02.10.2013 r.

16.10.2013 r.
30.10.2013 r.
06.11.2013 r.
20.11.2013 r.
04.12.2013 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodnicząca i  Członko-
wie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz  15.00– 17.00  
Terminy dyżurów:

16.01.2013 r.
30.01.2013 r.
13.02.2013 r.
27.02.2013 r.
13.03.2013 r.

27.03.2013 r.
10.04.2013 r.
24.04.2013 r.
15.05.2013 r.
29.05.2013 r.

12.06.2013 r.
26.06.2013 r.
10.07.2013 r.
24.07.2013 r.
14.08.2013 r.

28.08.2013 r
11.09.2013 r.
25.09.2013 r.
09.10.2013 r.
23.10.2013 r

13.11.2013 r.
27.11.2013 r.
11.12.2013 r.

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


