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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń luty 2013

4 lutego

Czepkowanie studentów 
I roku studiów pierwsze-
go stopnia kierunku po-
łożnictwo Wydziału Opie-
ki Zdrowotnej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach 

5 lutego
Spotkanie Pełnomocnych 
Przedstawicieli ORPiP

8 lutego
Spotkanie Kierowników Kur-
sów organizowanych przez 
OIPiP w Katowicach 

8 lutego
Spotkanie Przewodniczących 
Zespołów działających przy  
ORPiP w Katowicach

11 lutego Posiedzenie Komisji Socjal-
nej

13 lutego Posiedzenie Prezydium OR-
PiP

13 lutego
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Epidemiologiczne-
go 

13 lutego Posiedzenie Komisji Kształ-
cenia 

14-16 
lutego

VI Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Delegatów Ogól-
nopolskiego Związku Za-
wodowego Pielęgniarek i 
Położnych 

21 lutego

Spotkanie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w Łazi-
skach Górnych 

21 lutego Posiedzenie  Komisji Etyki

27 lutego
Posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach
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ŚWIATEŁKO W TUNELU…

Rok rozpoczął się pracowicie, co po świątecznym wypoczynku  wyraża 
się licznymi spotkaniami i dyskusjami. Najważniejsze informacje doty-
czą Rozporządzenia o minimalnych normach zatrudnienia. 

W tej sprawie 16.01. odbyło się 
Nadzwyczajne Posiedzenie NRPIP z 
udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia oraz Departamentu Pielę-
gniarek i Położnych. Następnie w dniu 
28.01. doszło do spotkanie Ministra 
Zdrowia z Prezydium NRPIP. Podczas 
spotkania Prezydium przedstawiło za-
pisy konieczne do wprowadzenia do 
Rozporządzenia, dzięki którym będzie 
można rozpocząć wyliczanie norm za-
trudnienia. Jako że czas potrzebny do 
rozpoczęcia wyliczenia norm nie jest 
długi podczas spotkania ustalono, że w 
ciągu dwóch tygodni odbędą się kolejne 
rozmowy. Zwrócono również uwagę na 
fakt, iż po dokonaniu uzgodnień i real-
nych zmian, należy przeszkolić kadrę. 
Na naszym terenie, w dniu 25.01. od-
było się także spotkanie kadry zarzą-
dzającej, podczas której przedstawiono 
najważniejsze informacje w tej kwestii. 
O wszystkim będziemy informować, a 
w przypadku wątpliwości prosimy o za-
pytania na bieżąco. 

Dla wzmocnienia komunikacji od 
miesiąca marca wprowadzimy newslet-
ter, dzięki któremu w każdym tygodniu 
dotrą do Państwa bieżące informacje. 
Tym samym każdy, kto się zarejestru-
je otrzyma na swoją skrzynkę mailo-
wą bieżące wydanie informacji. Ponad-
to na stronie internetowej pojawią się 
nowe okienka instytucji, poprzez które 
skróci się droga do uzyskania informa-
cji w dziedzinie ochrony zdrowia. Ko-
rzystajcie Państwo i podpowiadajcie, 
w jaki jeszcze sposób dotrzeć do Was, 
tak, byśmy mieli pewność, ze wiedzę 

posiądą wszystkie pielęgniarki, pielę-
gniarze i położne. 

Ze względu na wzrastającą wciąż 
liczbę osób korzystających z porad 
prawnych otwieramy nowy kontakt ma-
ilowy, który zostanie podany na naszej 
stronie internetowej. Często też otrzy-
mujemy zapytania dotyczące działania 
OIPiP, stąd otwieramy skrzynkę PRZE-
WODNICZACA. W ten sposób również 
w czasie późniejszym niż czas pracy 
będę mogła odpowiedzieć na nurtujące 
Was pytania.

W przygotowaniu jest również 
harmonogram kursów, spotkań i kon-
ferencji. Większość z nich od lat cieszy 
się dużym zainteresowaniem, pojawia-
ją się również nowe tematy. Dlatego 
bardzo serdecznie zapraszamy do two-
rzenia harmonogramu poprzez wska-
zanie tematów, działań, jakie Waszym 
zdaniem powinny zostać zrealizowane. 
Działalność zespołów jest bardzo sze-
roka, stąd musi być czas na odpowied-
nie przygotowanie. 

I na koniec zaproszenie: praca, 
nauka i zabawa. Tylko dzięki zapew-
nieniu równowagi człowiek ma siłę na 
realizację trudnych zadań. Dlatego ser-
decznie zapraszam nie tylko na kursy 
i konferencje , ale i na zabawę karna-
wałową i kulig. Życząc dobrej zabawy 
pozdrawiam serdecznie

Przewodnicząca
 Mariola Bartusek
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Kalendarium Styczeń 2012

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium OIPiP w Katowicach
w dniu 16 stycznia 2013 roku

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

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej,
• anulowania adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu położnej na czas 

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

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• odwołania pełnomocnego przedstawiciela ORPiP w Katowicach,
• powołania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach,
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach,
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
• skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat 
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie kuligu Doliną Białej Wisełki w dniu 09 lutego 2013 r,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie Zabawy Karnawałowej dla pielęgniarek i położnych  

w dniu 9 lutego 2013 roku.
Sekretarz ORPiP

Bartosz Szczudłowski

7 stycznia
Spotkanie uczestników kursu „Podstawy komunikacji z pacjentem 
niesłyszącym” w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych

7 stycznia
Otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Katowicach. Udział wzięła Mariola Bartusek

8 stycznia Spotkanie Zespołu ds. Organizacji i Zarządzania
8 stycznia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego 
9 stycznia Posiedzenie Komisji Kształcenia

15 stycznia Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
15 stycznia Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego
15 stycznia Posiedzenie Komisji Socjalnej

16 stycznia
Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie.Udział wzięła Mariola Bartusek

16 stycznia Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach
18 stycznia Spotkanie Zespołu ds. Położnych
18 stycznia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

18 stycznia
Posiedzenie Rady Społecznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach. Udział wzięła Mariola Bartusek

23 stycznia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

25 stycznia
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych

28 stycznia
Spotkanie emerytowanych członków Samorządu Zawodowego 
oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach

30 stycznia Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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NORMY ZATRUDNIENIA .. ciąg dalszy

Rozporządzenie o minimalnych normach zatrudnienia ma moc obowiązującą. Z tego też 
powodu prace toczące się nad wprowadzeniem poprawek odbywają się szybko, a ich efek-
tem finalnym powinno być wprowadzenie zapisów umożliwiających jego realizację w prak-
tyce. Aktualny kształt nie pozwala na przeprowadzenie wyliczeń rzeczywistych. Dlatego 
spotkanie Prezydium NRPIP z Ministrem Zdrowia oraz deklaracja spotkania roboczego  jest 
dla nas istotnym  sygnałem wprowadzenia zmian. To natomiast pozwoliłoby na przygoto-
wanie merytoryczne, a następnie liczenie norm. Wprowadzenie czasów do Rozporządzenia 
pozwoli z jednej strony kierownikom na dostosowanie liczby kadry pielęgniarek i położnych 
do potrzeb, bez przerostów, ale i bez braków kadrowych, z drugiej: naczelnym i przełożo-
nym na prawidłowe wyliczenie norm. Sprawy bieżące dotyczące dalszych prac zostaną na 
bieżąco przekazywane kadrze kierowniczej. 

Przewodnicząca ORPiP
 Mariola Bartusek

Notatka za spotkania, które odbyło się 28 stycznia 2013 roku  w Ministerstwie 
Zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

W spotkaniu udział wzięli ze strony Ministerstwa Zdrowia: 
Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia 
Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu w MZ
Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
Naczelną Radę Pielęgniarek Położnych reprezentowali:
Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezes NRPiP
Maria Kaleta – Wiceprezes NRPiP
Tadeusz Wadas - Wiceprezes NRPiP
Hanna Gutowska – Skarbnik NRPiP
Joanna Walewander – Sekretarz NRPiP
Członkowie Prezydium NRPiP
Agnieszka Kałużna, Mariola Głowacka, Emilia Kin, Mariola Łodzińska, Barbara  
Błażejowska-Kopiczak 
Zofia Małas - członek NRPiP
Podczas spotkania przedstawiciele NRPiP przedstawili Ministrowi Zdrowia stanowisko w spra-

wie pilnej nowelizacji w/w rozporządzenia.
Strona samorządowa w dalszym ciągu podtrzymuje, iż należy bezwzględnie przywrócić za-

pisy dotyczące:
1)  Obsada pielęgniarek i położnych w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej na dyżurze 

powinna być ustalona zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem pacjenta na opiekę pielę-
gniarską lub położniczą z uwzględnieniem czasów wypracowanych przez zespół ds. norm.

2)  Wprowadzenia obowiązywania norm we wszystkich podmiotach leczniczych.
3)  Minimalne normy zatrudnienia w bloku operacyjnym– dwie pielęgniarki lub położne na 

jednego operowanego pacjenta (instrumentariuszka i asystująca).
4)  W rozporządzeniu powinien się znaleźć zapis o treści „jedna położna na jedną rodzącą u 

której zastosowano farmakologiczne metody łagodzenia bólu”. 
 
Ustalono, że będą trwały prace zmierzające do rozwiązania spornych kwestii obję-

tych w/w rozporządzeniem

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Pismo skierowane do Pana Bartosza Arłukowicza 
Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 1545). 
 

NIPIP-NRPiP-DM.0025.5.2013
Warszawa, 16 stycznia 2013 r.
 
Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
  
Szanowny Panie Ministrze
  

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apeluję o pilną nowelizację Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).

Uprzejmie proszę o wskazanie przyczyn, dla których treść wydanego przez Pana Ministra 
rozporządzenia znacząco odbiega od projektu z dnia 18 października 2012 roku przekaza-
nego do konsultacji społecznych. 

Tego rodzaju sytuacja stawia pod znakiem zapytania zgodność rozporządzenia z niekwe-
stionowaną na gruncie art. 2 Konstytucji RP zasadą poprawnej legislacji. Wydaje się także, 
iż tego rodzaju postępowanie pozostaje w opozycji do treści art. 7 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 392). Stosownie do dyrek-
tyw wypływających ze wspomnianego przepisu, Członek Rady Ministrów, realizując politykę 
ustaloną przez Radę Ministrów, zobligowany jest do współdziałania z przedstawicielstwami 
środowisk zawodowych, a takim jest przecież samorząd pielęgniarek i położnych. W treści 
art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654 ze zm.), minister właściwy do spraw zdrowia zyskał uprawienie do określenia w drodze 
rozporządzenia, sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem uczynić to może po zasięgnięciu opinii Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji zawodowych. Należy tu 
podkreślić, że celem tego rozporządzenia ma być zapewnienie właściwej jakości i dostępno-
ści świadczeń zdrowotnych. 

Nie może budzić wątpliwości, że pojęcie „właściwej jakości i dostępności świadczeń zdro-
wotnych” korespondować musi z wyrażonymi w treści art. 68 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, 
zasadami powszechnego dostępu do ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Cytowane przepisy stanowią, iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1) oraz 
że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają rów-
ny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 68 
ust. 2). Tymczasem, wdrożenie przepisów rozporządzenia w obecnym kształcie doprowadzić 
może do ograniczania liczby pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych. Wskaźniki 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w polskich szpitalach są znacząco niższe od wskaźni-
ków w innych krajach europejskich. 

Należy również podkreślić, iż Rozporządzenie w sprawie ustalania minimalnych norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych powinno być gwarantem nie tylko jakości realizowanych 

Naczelna Rada ORPiP
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świadczeń zdrowotnych, ale także zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz 
bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i położnych. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie informowała Pana Ministra o niepra-
widłowościach, związanych z ustalaniem obsad pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych, stosowanych praktykach dyżuru jednoosobowego w niektórych szpitalach lub znacz-
nym ograniczaniu stanu zatrudnienia na jednej zmianie. Ponadto, treść rozporządzenia poza 
marginesem swojego zainteresowania pozostawia wyniki prac Zespołu do Spraw Opracowania 
Sposobu Ustalania Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, 
powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2009 roku (Dz. Urz. MZ. 09.06.33). 
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgnia-
rek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w omawianym 
brzmieniu, zatem nie tylko nie poprawi warunków pracy pielęgniarek i położnych, ale przede 
wszystkim będzie miało negatywny wpływ na dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia 
art. 68 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP.

W tym stanie rzeczy Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych domaga się przywrócenia 
następujących zapisów przedmiotowego rozporządzenia zgodnie, z którymi: 

• obsada pielęgniarek i położnych w oddziale lub innych komórkach organizacyj-
nych o tym samym profilu nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne 
na zmianie; 

• do minimalnych norm zatrudnienia nie wlicza się kadry kierowniczej pielę-
gniarskiej i położniczej; 

• przy ustalaniu minimalnej normy zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym 
wykonywane są stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż 
szpitalne, w oddziałach o poszczególnych profilach, przyjmuje się średni czas 
świadczeń pielęgniarskich odpowiedni do kategorii opieki, zgodnie z propozy-
cją zawartą w § 2 projektu z dnia 18 października 2012 roku; 

• w bloku operacyjnym na jeden czynny stół operacyjny (jednego operowanego 
pacjenta), świadczenia lecznicze powinna wykonywać co najmniej jedna pielę-
gniarka albo położna operacyjna i jedna pielęgniarka albo położna asystująca 
pielęgniarce albo położnej operacyjnej. 

Wykreślenie powyższych zapisów nie było konsultowane z samorządem zawodowym 
pielęgniarek i położnych. Dlatego niepokoi i jednocześnie dziwi fakt, iż tak ważny dla naszych 
grup zawodowych akt prawny nie uwzględnia trzyletniego dorobku ekspertów, przedsta-
wicieli środowiska pielęgniarek i położnych biorących udział w pracach Zespołu do Spraw 
Opracowania Sposobu Ustalania Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach 
Opieki Zdrowotnej, o którym mowa wyżej.

Pragnę także zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, iż prawidłowo ustalona obsada 
pielęgniarek i położnych zapobiega występowaniu zdarzeń niepożądanych we wszystkich 
podmiotach leczniczych. Dlatego, w ocenie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 
przedmiotowe rozporządzenie uwzględniające przedstawione wyżej propozycje, powinno 
obowiązywać we wszystkich podmiotach leczniczych, bez względu na ich rodzaj. 

Szanowny Panie Ministrze,
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści nowo 

wydanego rozporządzenia w obecnym brzmieniu i wnosi o uwzględnienie powyższych uwag 
w dalszej pracy kierowanego przez Pana Urzędu. Ponadto, Naczelna Rada Pielęgniarek i 
Położnych wskazuje na konieczność nowelizacji innych aktów prawnych warunkujących 
prawidłowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej niezależnie od źródeł i form finan-
sowania.

 
Prezes

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
dr n. med. Grażyna Rogala–Pawelczyk

Naczelna Rada ORPiP
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Higiena rąk 

priorytetem w zapobieganiu zakażeniom

Przez - ...konkursy edukacyjne, konferencje naukowe, edukację i zabawę, 
społeczne inicjatywy wspierające....  -  do zdrowia.

dr n. med. Beata Ochocka, 
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Zakażenia szpitalne i choroby zakaźne są nadal istotnym problemem zdrowia pu-
blicznego. Zakażenia szpitalne w Polsce dotyczą około 10-15% osób, którym udzielo-
no świadczeń, a ich koszty mogą sięgać 800 milionów złotych. 

Niezmiennie od wieków choroby te stano-
wią poważny problem społeczny. Znaczenie tej 
problematyki wzrosło na przełomie ostatnich 
dwóch wieków z powodu silnego i bezpośred-
niego ich oddziaływania na zdrowie publiczne 
państw, społeczeństw i gospodarek świata. 
Skutki niekontrolowanego rozprzestrzeniania 
się chorób zakaźnych i zakażeń są poważnym 
zagrożeniem dla ludzi, w szczególności dla 
dzieci, osób starszych i cierpiących z powodu 
chorób i urazów. Konsekwencje szerzenia się 
patogennych dla człowieka szczepów choro-
botwórczych szczególnie dotkliwie odczuwają 
kraje ubogie. Pod koniec lat 70 - tych ubiegłe-
go stulecia, część środowisk była przekonana, 
że rozwój cywilizacji oraz gwałtowny postęp 
medycyny, w tym epidemiologii i farmakolo-
gii, ostatecznie uwolnią świat się od proble-
mu chorób zakaźnych. Wyeliminowanie czar-
nej ospy, choroby Haine - Medina w Europie, 
wczesne wykrywanie i opanowywanie ognisk 
epidemicznych cholery, tyfusu i czerwonki da-

wały podstawy do satysfakcji i złudnego jak się 
później okazało przekonania, że nic ludzkości 
w tej kwestii nie może zaskoczyć. Tak się jed-
nak nie stało. Z danych WHO wynika, że licz-
ba zgonów spowodowanych chorobami zakaź-
nymi w ostatnich latach powoli zmniejsza się,  
a w 2015 roku będzie niższa o około 3%.

Jednak pomimo tych prognoz, nadal naj-
większe nakłady finansowe i wysiłki skiero-
wane będą na walkę z nimi. Wydatnie pomóc  
w niej może rzecz fundamentalna - higiena 
rąk!. Edukacja w tym zakresie jest procesem 
ciągłym, nieustannym i systemowym. Od kil-
kunastu lat w Polsce prowadzone są szkolenia, 
które mają zwiększyć świadomość personelu 
służby zdrowia o zakażeniach drobnoustrojami 
chorobotwórczymi oraz metodach zapobiega-
nia. Wciąż jednak efekty poziomu spełniania 
tych prostych, acz bardzo ważnych elementów 
higieny rąk nie są zadowalające. Dużo jeszcze 
jest w tej sprawie do zrobienia, a niewłaściwie 
dekontaminowane ręce lub brak wykonania tej 
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czynności są przyczyną zakażeń i coraz bar-
dziej niebezpiecznych chorób infekcyjnych.

Od kilku lat ważną rolę na mapie znaczą-
cych wydarzeń promocji zdrowia i profilak-
tyki chorób, odgrywa ogólnopolski program  
Czyste Ręce „Plus dla Ciebie”, który w ciekawy  
i nowoczesny sposób prezentuje wiedzę z za-
kresu antyseptyki i dezynfekcji rąk. Od po-
czątku popieram ideę akcji jako Konsultant 
Krajowy. Na potrzeby ogólnopolskiego progra-
mu edukacyjnego została uruchomiona strona  
www.czysterece.pl . Wszystkie działania zwią-
zane z programem akcji objęte są patrona-
tem: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych. Do końca ub. roku odbyły 
się dwie ogólnopolskie konferencje naukowe, 
w Katowicach i Wrocławiu. Każda gościła set-
ki uczestników: personel medyczny, personel 
stacji sanitarno-epidemiologicznych, urzędów 
miejskich, studentów uczelni medycznych. W 
całym kraju odbyło się 
wiele akcji promują-
cych higienę rąk oraz 
konkursy edukacyjne 
obejmujące swoim  za-
sięgiem szpitale z terenu całego kraju. Na finał  
I edycji konkursu w Katowicach nadesłano 35 
prac konkursowych, na finał II edycji w 2012 
roku we Wrocławiu  nadesłano 30 prac. Warto 
podkreślić, że ten ostatni miał miejsce w czasie 
obchodów Światowego Dnia Czystych Rąk. Do 
konkursu przystąpił personel medyczny, który 
w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy 
w procedurach kontroli zakażeń szpitalnych.  
Celem konkursu jest między innymi:

• spełnianie misji nauczania personelu me-
dycznego i pacjentów zasad higieny rąk 
poprzez stworzenie kampanii promują-
cej prawidłowe zachowania higieniczne  
w placówkach opieki zdrowotnej

• umacnianie postaw mających na celu 
kreowanie postaw prawidłowych zasad 
higieny rąk

• przybliżenie szerokiemu gronu pracowni-
ków medycznych i/lub pacjentom, studen-
tom, stażystom, osobom odwiedzającym 
szpital, konsekwencji braku higieny rąk  
i wdrożenie działań mających na celu 
prewencję przenoszenia drobnoustrojów

• inspirowanie i zachęcanie do propagowa-
nia i poszerzania wiedzy na temat prawi-
dłowej higieny rąk

Spośród nadesłanych prac wyłoniono i uhono-
rowano najciekawsze propozycje zrealizowane 
przez uczestników. W konkursie wygrały szpi-
tale, które najlepiej i najciekawiej zrealizowały 
działania edukacyjne promujące problematykę 
higieny rąk, przede wszystkim wśród persone-

lu medycznego, ale także wśród pacjentów i 
ich rodzin oraz osób odwiedzających placówki 
ochrony zdrowia. Ciekawe i skuteczne kampa-
nie przeprowadzili  pracownicy wielu szpitali. 
Warto docenić sukces pielęgniarek i po-
łożnych epidemiologicznych z wojewódz-
twa śląskiego tj. ze Szpitala Miejskiego  
w Rudzie Śląskiej, Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Klinicznego w Katowi-
cach, Beskidzkiego Centrum Onkologii w 
Bielsku-Białej. 

Dużym powodzeniem wśród dorosłych  
i dzieci cieszyła się akcja społeczna „Zdrowie 
w Twoich rękach”. W ramach społecznych 
działań edukacyjnych prowadzących do pod-
noszenia świadomości  w zapobieganiu zaka-
żeniom przenoszonym poprzez ręce, oprócz 
wymienionych inicjatyw duże znaczenie miała 
współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Katowicach. Współpraca 

obejmowała działania 
edukacyjne ogłoszone 
przez Stację na terenie 
województwa śląskie-
go pod nazwą „Szkoła 
Czystych Rąk”. Uczest-

nictwo w konferencjach naukowych i konkur-
sach edukacyjnych jest certyfikowane. Oprócz 

Certyfikat nadawany dla szpitala za miejsce  
reprezentanta w ogólnopolskim konkursie  

edukacyjnym Czyste ręce  „Plus dla Ciebie”.

Dzielenie się wiedzą 
generuje postęp!
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osób biorących udział w konkursie edukacyj-
nym certyfikowane są również szpitale biorące 
udział w konkursie. Program edukacyjny Czy-
ste ręce „Plus dla Ciebie” nadaje certyfikaty w 
różnych kategoriach: konferencja  naukowa, 
konkurs edukacyjny, kampanie promocyjne. 
W ostatnich tygodniach z inicjatywy Minister-
stwa Zdrowia oraz biura WHO w Polsce, przy 
udziale Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych i Konsultanta Krajowego w 
dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
ruszyła także kampania „Clean Care is Safer 
Care”. Można się już zgłaszać do udziału w tej 
nowej kampanii. Wszelkie informacje dostępne 
są na stronie Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia.

Biorąc pod uwagę wyzwania współcze-
snych czasów w zakresie ochrony zdrowia, w 
szczególności zapewnienia bezpieczeństwa 
osób przebywających w placówkach medycz-
no-opiekuńczych, warto wyciągnąć wnioski 
z zalet edukacji związanej z prawidłową hi-
gieną rąk, połączyć wiedzę z praktyką, prze-
kazywać dobre wzorce innym grupom spo-
łeczno- zawodowym. Zapraszam wszystkich 
do podejmowania takich inicjatyw. Warto!  
Z doświadczenia wiem, ile taka praca może 
przysporzyć radości i satysfakcji. Certyfikat za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim kon-

kursie edukacyjnym Czyste ręce „Plus dla Ciebie”.

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia 

Pielęgniarek Epidemiologicznych

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, odbędzie się w 
dniach  13-16 kwietnia 2013r. w Wiśle. 

Tematyka Zjazdu poświęcona będzie różnym aspektom prewencji zakażeń szpitalnych. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w zjeździe. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pspe.pl 
– w linku - XVI Zjazd PSPE 

Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek  Epidemiologicznych 

Mirosława Malara
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Co Kodeks pracy mówi  
na temat odzieży roboczej  

pielęgniarki i położnej?

adwokat Kinga Rudnik

Pielęgniarka lub położna, jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pra-
cę wykonuje swoje obowiązki zawodowe w odzieży roboczej adekwatnej do swojego 
stanowiska pracy. 

Kodeks pracy, który ma zastosowanie wła-
śnie do osób zatrudnionych  na podstawie 
umowy o pracę (nie umowy cywilnoprawnej 
np. kontraktu) zawiera regulacje prawne, któ-
re w dokładny sposób opisują kto i kiedy ma 
obowiązek wykonywać pracę w takiej właśnie 
odzieży oraz kto jest odpowiedzialny za zapew-
nienie pracownikowi tej odzieży - odpowiedniej 
jakości i jej czystości. 

Zgodnie z art. 237 (9) § 1 Kodeksu pra-
cy „Pracodawca nie może dopuścić pracownika 
do pracy bez środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzia-
nych do stosowania na danym stanowisku pra-
cy”. Przepis ten implikuje nakaz wykonywania 
obowiązków zawodowych w odzieży i obuwiu 
roboczym. Z jednej strony zabrania pracodaw-
cy dopuszczenie pracownika na jego stano-
wisko pracy bez odzieży i obuwia roboczego, 
a z drugiej uprawnia pracownika do odmowy 
podjęcia pracy na danym stanowisku bez od-
powiedniego zabezpieczenia w postaci odzie-
ży i obuwia roboczego, nawet w sytuacji kiedy 
pracodawca żąda od pracownika podjęcia pra-
cy. Pracodawca nie ma w takiej sytuacji pod-
staw do rozwiązania z pracownikiem umowy o 
pracę. Dalej, w § 2, ten sam artykuł Kodeksu 
pracy mówi, iż „Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić, aby stosowane środki ochrony indy-
widualnej oraz odzież i obuwie robocze posia-
dały właściwości ochronne i użytkowe, oraz za-
pewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, 
naprawę, odpylanie i odkażanie”. Przepis ten 
nakłada na pracodawcę dalsze obowiązki, a 
do najważniejszych z nich - z punktu widzenia 
pielęgniarki i położnej -  należą zapewnienie 
odpowiednich właściwości ochronnych i użyt-
kowych oraz pranie odzieży roboczej. Przepis 
ten daje pracownikowi prawo do domagania 
się od pracodawcy, nie tylko odzieży  roboczej 
odpowiedniej jakości i o odpowiednich właści-
wościach, ale także regularnego i adekwatne-
go do potrzeb utrzymywania jej w czystości. 

Kodeks pracy zawiera także przepisy, któ-
re wskazują co zrobić w sytuacji, kiedy pra-
codawca nie może zapewnić pracownikom 
prania odzieży roboczej. W myśl art. 237 (9)  
§ 3 Kodeksu pracy „Jeżeli pracodawca nie może 
zapewnić prania odzieży roboczej, czynności 
te mogą być wykonywane przez pracownika, 

pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę 
ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów 
poniesionych przez pracownika.” Pracownik ma 
zatem także możliwość, po otrzymaniu od pra-
codawcy informacji, iż ten nie może zapewnić 
prania odzieży roboczej, domagania się zwrotu 
równowartości kosztów poniesionych na pra-
nie odzieży roboczej we własnym zakresie. 
Pracodawca nie może odmówić pracownikowi 
wypłaty w takiej sytuacji ekwiwalentu pienięż-
nego. Jeśli pracodawca narusza ten obowią-
zek, pracownik ma możliwość domagania się 
zasądzenia odpowiedniej kwoty ekwiwalentu 
pieniężnego za pranie odzieży roboczej na dro-
dze postępowania sądowego przez sąd pracy. 
Roszczenie pracownika o ekwiwalent pieniężny 
za pranie odzieży roboczej przedawnia się po 
upływie trzech lat od daty jego wymagalności 
zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy. 

Od powyższych zasad istnieje jeden wyją-
tek wskazany przez Kodeks pracy, który zabra-
nia pracownikom prania, konserwacji, odpyla-
nia i odkażania odzieży roboczej w określonych 
warunkach. Ustawodawca zobowiązuje tu wy-
łącznie pracodawcę do zadbania w odpowied-
ni sposób o odzież roboczą pracowników. Jest 
to przepis art. 237 (10) Kodeksu pracy, który 
stanowi, iż „§ 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku 
stosowania w procesie pracy uległy skażeniu 
środkami chemicznymi lub promieniotwór-
czymi albo materiałami biologicznie zakaźny-
mi, były przechowywane wyłącznie w miejscu 
przez niego wyznaczonym. § 2. Powierzanie 
pracownikowi prania, konserwacji, odpylania 
i odkażania przedmiotów, o których mowa w  
§ 1, jest niedopuszczalne”. 

Pamiętać należy jednak o tym, iż wyżej przy-
toczone przepisy Kodeksu pracy mają zasto-
sowanie wyłącznie do osób, które pozostają w 
stosunku  pracy. Nie jest możliwe stosowanie 
powyższych przepisów do osób wykonujących 
swoje obowiązki zawodowe na podstawie innych 
umów, np. umów cywilnoprawnych (o dzieło, 
zlecenia) czy też umów kontraktowych. Umowy 
te nie podlegają przepisom Kodeksu pracy. 
Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U.1998.21.94 j.t. z poźn. zm.)
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 Nastoletnie matki 

jako problem medyczny i społeczny

licencjat położnictwa Aleksandra Sokalska 
 SP CSK Katowice - Oddział Perinatologii i Ginekologii

Nastoletnie ciężarne to zjawisko powszechne we współczesnym świecie. Statystyki 
światowe mówią, że 10% wszystkich ciąż stanowią ciąże nieletnich dziewcząt. 

Najczęstszymi przyczynami ciąży w okresie 
adolescencji są brak wystarczającej wiedzy na 
temat antykoncepcji, niedostateczna wiedza z 
zakresu fizjologii własnego ciała oraz obniżenie 
się wieku inicjacji seksualnej. 

Zdarza się również, że ciąża jest samodziel-
nie podjętą decyzją, badania wykazują, że 
16% ciąż to ciąże chciane i planowane.

Okres dojrzewania to bardzo trudny czas, 
który wiąże się ze zmianami biologicznymi za-
chodzącymi w organizmie. To czas budowania 
własnej tożsamości i autonomii, w związku z 
czym spada autorytet rodziców, pojawiają się 
pierwsze miłości i usilne dążenie do akceptacji 
ze strony rówieśników. Nastolatki najczęściej 
decydują się na rozpoczęcie współżycia pod 
presją rówieśników (51%), rzadziej z ciekawo-
ści (tylko 14%). Dziewczęta łatwo podejmują 
tak ważną decyzję myśląc, że w ten sposób 
idą z duchem czasu, nie zastanawiając się nad 
konsekwencjami, jakie to za sobą niesie.

Ilość ciąż wśród nastolatek zależy m.in od 
stopnia wiedzy jaką posiadają na temat środ-
ków antykoncepcyjnych i pomimo że są one 
ogólnodostępne, ich użycie jest ograniczo-
ne. Według badań przeprowadzonych wśród 
młodzieży szkolnej tylko 17% chłopców i 7% 
dziewcząt stosuje antykoncepcję w sposób pra-
widłowy. Znajomość sposobów unikania ciąży 
nastolatkowie czerpią głównie od rówieśników 
i mediów. Wiedza nastolatków w tym zakresie 
jest niedostateczna, niepełna i nieusystematy-
zowana a tę, którą posiadają rzadko poparta 
jest rzetelnymi informacjami. Często młodzież 
myśli, że zajście w ciążę podczas pierwszego 
stosunku jest niemożliwe. Rodzice natomiast 
swoją rolę w zakresie edukacji seksualnej 
ograniczają zazwyczaj do zakazów i nakazów. 

Często młodociane matki pochodzą ze śro-
dowiska o niższym statusie ekonomicznym 
lub rodzin, w których występują różne rodzaje 
patologii. W domu, w którym dzieci nie mają 
przekazywanych żadnych wartości, czują się 
odrzucone, próbują poprzez nawiązanie kon-
taktów seksualnych, uciec od braku zrozumie-
nia. Nastolatki pochodzące z domów, w któ-
rych występują liczne patologie, często nie 
dostrzegają innej możliwości na opuszczenie 
rodzinnego domu, niż zajście w ciążę.

Rosnąca liczba ciąż wśród nieletnich jest nie 
tylko problemem społecznym ale także me-
dycznym. Organizm młodej dziewczyny nie 
jest w pełni przygotowany by podjąć wyzwanie 
jakim jest ciąża i poród, dlatego często ma-
łoletnie ciężarne narażone są na komplikacje 
podczas ciąży, porodu czy też połogu. Do kom-
plikacji należą: 
• poród przedwczesny – szacuje się, że wśród 

małoletnich dziewcząt 10,4% porodów to 
porody zakończone przed 37 tygodniem cią-
ży. Ryzyko porodu przedwczesnego wzrasta 
do 80% wśród dziewcząt, które w ogóle nie 
były pod opieką poradni K w czasie ciąży. 

Wśród czynników zwiększających ryzyko 
wystąpienia porodu przedwczesnego u nie-
letnich wymieniane są: ciąża, która nastą-
piła w czasie do trzech lat od wystąpienia 
pierwszej miesiączki, plamienia w czasie 
pierwszych 8 tygodni ciąży, niska masa cia-
ła przed zajściem w ciążę, przemoc, brak 
wsparcia ze strony rodziny i partnera, 

• przedwczesne odklejenie łożyska, 

• nadciśnienie indukowane ciążą (PIH)– jest 
to jedno z częstszych powikłań występują-
cych wśród nastoletnich mam. Z badań wy-
nika, że u 6% nastolatek występuje to po-
wikłanie, podczas gdy u dojrzanych kobiet 
średnia ta waha się w granicach 2-3%,

• stan przedrzucawkowy,

• niedokrwistość - z badań wynika, że wiele 
nastolatek w ciąży cierpi na niedokrwistość. 
Wiąże się to z nieodpowiednią dietą dziew-
cząt, które unikając jak najdłużej wizyty u le-
karza, nie zdają sobie sprawy z konieczności 
stosowania odpowiednio urozmaiconej diety. 
Ponadto nastolatki często stosują różne diety 
odchudzające, które mają na celu utrzymanie 
sylwetki i zatuszowanie ciąży. Diety te prowa-
dzą do niedoborów pierwiastków, zwłaszcza 
wapnia, żelaza i witamin A i C.

• niedokrwistość w przebiegu połogu – pato-
logia ta spowodowana stosowaniem nieod-
powiedniej diety, dotyka młodych dziewcząt 
częściej niż kobiet dojrzałych z powodu sto-
sowania krótko po porodzie intensywnych 
diet wyszczuplających,
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• hipotrofia płodu – dzieci nastoletnich matek 
mają mniejszą masę urodzeniową, od dzie-
ci kobiet pełnoletnich, są w gorszym stanie 
klinicznym, częściej mają problemy z przy-
stosowaniem się do życia pozapłodowego. 
Patologia ta występuje u 10,4% nastolet-
nich matek, przy czym ryzyko wzrasta w 
przypadku dziewcząt, które zaszły w ciążę 
przed ukończeniem 16 roku życia. Czyn-
nikiem predysponującym jest niedojrza-
łość organizmu, który skoncentrowany jest 

głównie na rozwijaniu się organizmu matki 
a nie dziecka, ponadto brak opieki prenatal-
nej, zaniedbanie oraz niestabilność życiowa 
zwiększają ryzyko wystąpienia tej patologii.

Należy także zwrócić uwagę na częstszą 
śmierć w okresie okołoporodowym, zarówno 
młodych matek jak i ich dzieci. Prawdopodo-
bieństwo zgonu wśród nastolatek powyżej 16 
roku życia jest dwukrotnie większe niż u kobiet 
dojrzałych, a w przypadku dziewcząt poniżej 
16 roku życia ryzyko to wzrasta nawet pięcio-
krotnie. Umieralność dzieci w okresie nowo-
rodkowym jest tu trzykrotnie wyższa niż wśród 
dzieci kobiet dojrzałych. Najczęstsze przyczyny 
śmierci dzieci to: zespół nagłej śmierci SIDS, 
infekcje i nieszczęśliwe wypadki.

Nastolatki będące w ciąży przeżywają do-
kładnie te same trudności, które są udziałem 
wszystkich kobiet, dodatkowo nakładają się na 
nie problemy wynikające ze specyficznej sytu-
acji dziewczyn w młodym wieku. Nieletnia cię-
żarna boryka się z wieloma problemami natury 
emocjonalnej, czuje że nie pasuje do grupy ró-
wieśników, spotyka się z brakiem akceptacji w 
najbliższym otoczeniu, chociaż tak bardzo jej 
potrzebuje. Jej życie bardzo się zmienia i nie 

potrafi ona znaleźć wspólnego mianownika z 
życiem innych nastolatek.

Duży wpływ na zaakceptowanie zaistniałej 
sytuacji ma rodzina małoletniej. Brak pomocy 
ze strony najbliższych powoduje, że dziewczy-
ny czują się gorsze, zagubione i nie potrafią 
pogodzić się zsytuacją, w jakiej się znalazły. 
Poród to sytuacja bardzo stresująca zarów-
no dla nastolatek, jak i dla kobiet dojrzałych. 
Jednak młode matki często unikają wizyt u 
lekarza, rzadko decydują się wybrać do szko-

ły rodzenia, wobec czego ich 
pojęcie o tym, co się będzie 
działo w trakcie porodu, po-
łogu, jest niewielkie. Poród w 
wyobrażeniu nieletniej matki, 
wydaje się bardzo trudnym 
zadaniem, któremu nie będzie 
mogła sprostać. Wzmożony 
lęk z kolei może spowodować 
utratę sił i przedłużenie poro-
du, a w efekcie może stać się 
doznaniem urazowym, które 
będzie pejoratywnie oddzia-
ływać na więź matki z dziec-
kiem.

Dla nastoletnich matek 
bardzo trudnym czasem jest 
okres 6 tygodni połogu. Nie-
letnia dziewczyna nie dorosła 
jeszcze do pełnienia roli mat-
ki, tymczasem po porodzie 
ponownie zmienia się jej hie-

rarchia wartości. To sprawia, że to trudniejszy 
czas, niż sama ciąża i poród. Młodociane mat-
ki, często odczuwają przykre skutki urodzenia 
dziecka, co może mieć wpływ na rozwinięcie 
się depresji poporodowej. Ciąża, poród i połóg 
to bardzo trudny okres dla nastolatki, dlatego 
też w dostosowaniu się do nowej sytuacji nie-
zbędne staje się wsparcie i akceptacja. Często 
potrzebna jest także konsultacja psychologicz-
na.

Niedojrzałość psychiczna, zaburzenia strefy 
emocjonalnej, brak doświadczenia życiowego 
sprawiają, że ciąża i macierzyństwo w wielu 
przypadkach przekraczają możliwości nastola-
tek, co skutkuje niejednokrotnie porzuceniem 
dziecka lub oddaniem go do adopcji. Ciąże nie-
letnich zawsze należy traktować jako ciąże wy-
sokiego ryzyka, w których występuje większa 
liczba powikłań. 

Często dorośli nie zdają sobie sprawy z tego 
z jakim problemami borykają się nastoletnie 
matki, dlatego ważne jest, aby nie krytykować 
i nie oceniać młodych matek, zamiast tego 
okazywać im zrozumienie. Bo „kiedy dziecko 
rodzi dziecko szanse życiowe obojga są znacz-
nie gorsze niż przeciętnie” .
Literatura u autorki.
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Znaczenie wsparcia społecznego  
wśród personelu pielęgniarskiego  

w procesie radzenia sobie ze stresem

mgr Anna Paluch
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Problematyką wsparcia społecznego zainteresował się Gerard Caplan w latach 
siedemdziesiątych. Wskazuje on na wzajemne zależności między sytuacją kryzy-
su, dynamiką radzenia sobie z nimi i obciążeniami psychicznymi, a także działa-
niem systemów wsparcia i strategii interwencji kryzysowej. 

Pommersbach mówi o wsparciu jako o stop-
niu zaspokojenia podstawowych potrzeb spo-
łecznych danej jednostki przez osoby znaczące, 
poprzez okazywanie zrozumienia, akceptacji, 
udzielania rad, informacji lub konkretnej po-
mocy w rozwiązywaniu problemów.

Badania nad wsparciem społecznym najczę-
ściej przeprowadzane są w kontekście stresu 
oraz jego konsekwencji. Wynika to ze stoso-
wania przez jednostkę mechanizmów radze-
nia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, 
po to by przywrócić równowagę w jej relacjach 
z otoczeniem. Zdarzają się jednak sytuacje, 
kiedy nagromadzone przez człowieka zasoby 
nie wystarczają mu, by im podołać. Jednym ze 
sposobów radzenia sobie ze stresem jest wy-
korzystanie wsparcia społecznego. Współcze-
śnie istnieje wiele teorii, w których poszukuje 
się odpowiedzi na pytanie, dlaczego inni ludzie 
mają tak duże znaczenie dla naszego zdrowia, 
zadowolenia z życia i są pomocne w radzeniu 
sobie ze stresem.

Mechanizm działania korzystnego wpływu 
wsparcia społecznego w zmaganiu się ze stre-
sem i trudnościami wyjaśnia między innymi 
model efektu głównego i buforowego. 

Hipoteza efektu głównego, czyli bez-
pośredniego polega na tym, że ludzie, któ-
rzy posiadają oparcie w innych osobach 
spostrzegają niższy poziom stresu lub w 
mniejszym stopniu narażeni są na wyda-

rzenia stresowe, dając poczucie przyna-
leżności. Człowiek, który mocno związany 
jest z innymi ludźmi, posiada wiernych i 
rozumiejących przyjaciół powinien lepiej 
funkcjonować społecznie i psychicznie i być 
zdrowszym w przeciwieństwie do osoby 
pozbawionej zasobów społecznych. 

Hipoteza buforowa głosi, że w sytu-
acji silnie stresujących wydarzeń wysoki 
poziom wsparcia społecznego chroni przed 
patologią spowodowaną stresem. Wspar-
cie jako bufor obniża występujące napięcie 
stresowe oraz umożliwia przezwyciężenie 
trudności. Włącza się wówczas w złożony 
mechanizm stresu i radzenia sobie, osła-
biając jego negatywne skutki. Dla osób do-
świadczających stresu o niskim natężeniu 
jest mało istotny. 
Wsparcie społeczne modyfikuje relacje 

między stresem pracy a zdrowiem. Jako efekt 
główny może niwelować poziom stresu spo-
strzeganego w pracy oraz sprzyjać lepszemu 
samopoczuciu. W efekcie buforowym może 
natomiast redukować negatywny wpływ pracy 
na zdrowie.

Człowiek każdego dnia zmuszony jest do 
zmagania się z licznymi przeciwnościami życia 
codziennego. Aby zachować równowagę psy-
chiczną potrzebuje różnych form wsparcia. 

Wsparcie jest szeroko rozumianą pomocą 
udzielaną przez jednostki będące z odbiorcą 
w sieci kontaktów i może przybierać formy:

• wsparcia emocjonalnego – które 
obejmuje przekazywanie emocji pod-
trzymujących, uspokajających, okazy-
wanie troski; ma na celu budowanie 
poczucia bezpieczeństwa, opieki i przy-
należności

• wsparcie informacyjne (poznawcze) 
– polega na wymianie informacji ma-
jących polepszyć poprawę zrozumienia 
swojej trudnej sytuacji życiowej przez 
osobę wspieraną, zrozumienie sytuacji 
i położenia życiowego w trakcie i po 
momencie problemowym

• wsparcie instrumentalne – przyj-
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mujące formę instruktażową, dotyczy 
przekazywania wiedzy na temat sposo-
bów postępowania; jest sposobem zdo-
bywania krótkotrwałych umiejętności 
postępowania, zdobywania informacji 
i dóbr materialnych na potrzeby aktu-
alnej sytuacji trudnej – „modelowanie 
skutecznych zachowań zaradczych”

• wsparcie rzeczowe (materialne) – 
przeznaczana pomoc materialna, rze-
czowa, finansowa oraz osobiste dzia-
łania na rzecz osoby potrzebującej 
(dożywianie, udostępnianie schronie-
nia, zaopatrzenie w lekarstwa itp.); jest 
najbardziej oczekiwaną przez odbiorców 
formą wsparcia.

Istota zawodu pielęgniarki, rodzaj wykony-
wanej pracy, zagrożenia zawodowe są źródłem 
wielu sytuacji streso-
wych mogących nie-
jednokrotnie prowadzić 
do zespołu wypalenia 
zawodowego. Wsparcie 
społeczne jako sposób 
radzenia sobie pro-
wadzi do identyfikacji 
jednostki z określoną 
grupą, wśród której po-
szukiwana jest pomoc. 
Ludziom potrzebne jest 
przekonanie, że mogą samodzielnie lub przy 
niewielkiej pomocy innych osób przezwycię-
żać problemy i odnaleźć ich rozwiązanie. Pie-
lęgniarstwo to zawód, którego praca oparta 
jest na zasadach profesjonalnego pomagania 
i któremu wsparcie społeczne nie jest obce. 
Pielęgniarka to osoba, która udziela pomocy 
i wsparcia pacjentom, jednocześnie sama nie 
może bez takiego wsparcia prawidłowo funk-
cjonować.

W czasie ciągłych interakcji z innymi ludźmi 
w życiu codziennym człowiek otrzymuje wspar-
cie społeczne. Wraz z narastaniem wymagań 
jakie stawia się jednostce okazuje się, że jej 
zasoby są niewystarczające by im podołać. 
Życzliwość osób z otoczeniem wywiera pozy-
tywny wpływ na człowieka, ułatwia rozwiązy-
wanie problemów, zmniejsza napięcie emocjo-
nalne, zapobiega konfliktom oraz pogłębianiu 
się sytuacji trudnych. Wpływa korzystnie na 
zdrowie i dobre samopoczucie. Niezwykle waż-
na jest  nauka obserwacji własnego organizmu 
i sygnałów jakie wysyła oraz obserwacja za-
chowań współpracowników. W zawodzie pie-
lęgniarki jako zawodzie społecznym korzyścią 
jest fakt obcowania z innymi ludźmi, którzy 
być może dostrzegą pewne niebezpieczeń-
stwa, zdiagnozują je i wyeliminują za pomocą 
tak ważnego wsparcia społecznego.

Podstawowym i najbardziej trwałym sys-
temem oparcia dla pielęgniarek jest rodzina, 
krewni, przyjaciele, znajomi i inni zaufani bli-
scy ludzie, którzy tworzą system wsparcia. 
Rodzina jest źródłem siły, pozytywnej energii 
oraz lekarstwem na problemy w pracy zawo-

dowej. W konfrontacji z sytuacjami trudnymi, 
pielęgniarki głównie zwracają się o pomoc do 
bliskich osób lub próbują samodzielnie rozwią-
zać problem. Równocześnie można zaobserwo-
wać, że pielęgniarki w różnym stopniu zwraca-
ją się z problemem do swojego przełożonego. 
Część osób uważa, że nie może liczyć na po-
moc i współpracę ze strony swojego zwierzch-
nika. Taki stan rzeczy związany jest z brakiem 
wspólnej płaszczyzny porozumiewania się ze 
swoim przełożonym. Brak wsparcia ze strony 
przełożonego może wskazywać na niewłaściwe 
relacje interpersonalne, w głównej mierze na 
kłopoty w porozumiewaniu się podwładnych z 
przełożonymi. Nieprawidłowe relacje społeczne 
oraz inne nieporozumienia przyczyniają się do 
obniżenia poziomu usług medycznych, a tym 
samym do spadku wydajności pracy. Właściwe 
relacje międzyludzkie w miejscu pracy stano-

wią podstawę prawidło-
wego funkcjonowania 
zespołu terapeutyczno-
leczniczego. Właściwe 
relacje pracowników 
nie przyczyniają się do 
przenoszenia proble-
mów zawodowych na 
życie rodzinne. Dobra 
atmosfera w pracy nie 
zaburza procesu za-

dań i wykonywania obowiązków zawodowych. 
W takiej sytuacji zachowana jest umiejętność 
podejmowania dialogu w sytuacjach trudnych 
oraz możliwość uzyskania pomocy i wsparcia w 
miejscu pracy.

Zapobieganie stresowi zawodowemu i ze-
społowi wypalenia wśród personelu medyczne-
go wymaga systemów wsparcia. Zasadniczym 
celem grup wsparcia jest poszukiwanie kon-
struktywnego sposobu radzenia sobie z prze-
żywanymi trudnościami związanymi z życiem 
zawodowym oraz rodzinnym. Zaspokajają one 
podstawowe potrzeby człowieka, takie jak bez-
pieczeństwo, odkrywanie i rozumienie siebie, 
więź emocjonalną z innymi osobami a także 
wymianę doświadczeń z uczestnikami spotkań. 
Grupy wsparcia ułatwiają redukcję stresu oraz 
motywują do wprowadzania zmian w życiu. Po-
zwalają na ujawnienie frustracji, nauczenie się 
przypisywania problemom zawodowym właści-
wej rangi i organizacje odpowiedniego nadzo-
ru. Chronią one ludzi przed poczuciem aliena-
cji, osamotnienia, bezradności lub zagubienia 
wzmacniając psychiczną odporność jednostki.

Aby skutecznie wykorzystywać wsparcie 
społeczne warto pamiętać, że nie należy my-
lić go z wyręczaniem. Ma ono dostarczyć 
nam  przysłowiową „wędkę” a nie „rybę”. 
Oznacza to, że możemy czerpać z doświad-
czeń innych i indywidualnie dostosować je do 
naszej indywidualnej sytuacji. Dzięki temu 
będziemy czuć się odpowiedzialnymi za re-
alizację naszych postanowień, a nasza we-
wnętrzna motywacja wzmocni się  i pomo-
że nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami 
w przyszłości. 

Pommersbach pisze o wsparciu jako  
o stopniu zaspokojenia podstawowych 
potrzeb społecznych danej jednostki 

przez osoby znaczące,  
poprzez okazywanie zrozumienia,  

akceptacji, udzielania rad,  
informacji lub konkretnej pomocy  

w rozwiązywaniu problemów.
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Europejskie Towarzystwo Pielęgniarek Operacyjnych 

EORNA - to znaczący głos w europejskim  
pielęgniarstwie operacyjnym 

15 LUTY – to szczególna data w kalendarzu dla pielęgniarek i położnych pracujących 
w blokach operacyjnych. Obchodzimy wówczas Dzień Pielęgniarki Operacyjnej.

Pielęgniarstwo operacyjne to dziedzina wiedzy 
charakteryzująca się swoją odmiennością. Nie jest 
objęte programem kształcenia na studiach licen-
cjackich i magisterskich, a i  wcześniej nie było na-
uczane w średnich szkołach medycznych.

W ostatnich latach w Polsce pielęgniarstwo ope-
racyjne dynamicznie się rozwija, nadążając za no-
wymi  tendencjami ,technikami i rozwiązaniami 
operacyjnymi. Powstają zespoły i organizacje zrze-
szające pielęgniarki i położne operacyjne. Organi-
zowane są konferencje, warsztaty praktyczne, a na 
licznych kursach i specjalizacjach kształci się coraz 
więcej pielęgniarek i położnych operacyjnych. Dzię-
ki temu pracujemy świadomie, w oparciu o stan-
dardy światowe, chociaż często nadal w starych 
murach.  Polskie pielęgniarki i położne posiadają 
ogromne doświadczenie, umiejętności praktyczne, 
dobre przygotowanie merytoryczne dzięki czemu są 
ważnymi  i cenionymi członkami zespołów opera-
cyjnych. 

Członkom Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjne-
go działającego przy ORPiP w Katowicach, udało się 
nawiązać relacje z  koleżanką z Norwegii, która wzię-
ła udział w I Ogólnopolskiej Konferencji dla pielęgnia-
rek i położnych operacyjnych zorganizowanej w 2011 
roku. Kolejnym wyzwaniem będzie  nawiązanie 
współpracy z Europejskim Towarzystwem Pie-
lęgniarek Operacyjnych (European Operating 
Room Nurses Association, (EORNA), które jest 
międzynarodową organizacją zrzeszającą in-
strumentariuszki z 27 krajów Europy. Obecnie 
Polska nie jest członkiem stowarzyszenia.

EORNA jest organizacją , której celem jest wspie-
ranie i utrzymywanie wysokich standardów opieki 
nad pacjentem na bloku operacyjnym, wymiana 
poglądów i doświadczeń pomiędzy pielęgniarkami 
operacyjnymi, wpieranie działalności naukowo-ba-
dawczej oraz edukacyjnej, uznawanie kwalifikacji 
zawodowych, opracowanie norm etycznych dla pie-
lęgniarstwa operacyjnego.

Historia EORNA
Przez lata pielęgniarki operacyjne podróżowały 

po świecie aby uczestniczyć w konferencjach, szko-
leniach, studiach. Odwiedzając się wzajemnie, szu-
kały  rozwiązań podobnych  problemów związanych 
z pracą zawodową. 

W 1980 roku w Lozannie, w Szwajcarii, odbyła się 
II Światowa Konferencja Pielęgniarek Operacyjnych. 
Spotkały się wówczas instrumentariuszki z wielu 
państw europejskich. Omawiały możliwość odbycia 
kolejnych spotkań i wymiany istotnych doświadczeń, 
wychodząc z założenia iż praca pielęgniarki operacyj-
nej rodzi podobne problemy w całej Europie.

Pierwsze spotkanie nieformalnego stowarzy-
szenia europejskich pielęgniarek zatrudnionych na 
blokach operacyjnych odbyło się w 1981 roku w 
Brighton. Pomimo, że Europejski Dzień Pielęgniar-
ki Operacyjnej był dużym sukcesem, a nastawienie 
członków stowarzyszenia entuzjastyczne, to współ-

praca była zdezorganizowana. Kraje członkowskie 
delegowały na spotkania różnych reprezentantów, 
co powodowało, że kontynuowanie działalności było 
nie spójne. Ostatecznie, w 1990 roku w Mannhe-
im, stowarzyszenie opracowało zasady, które miały 
usprawnić jego funkcjonowanie i efektywność: 

- każdy kraj członkowski może oddelegować tylko 
dwie osoby,

- tak długo, jak to możliwe, przedstawicielami po-
winny być te same osoby,

- w ciągu dwóch lat, przynajmniej jeden z przed-
stawicieli powinien być obecny na wszystkich 
spotkaniach,

- podsumowania spotkań powinny być rozsyłane 
do krajów członkowskich tak szybko, jak to tylko 
możliwe,

- tematy następnych spotkań powinny być przesy-
łane wcześniej.
W 1991 roku odbyło się spotkanie reprezentantów 

krajów członkowskich, które zakończyło się pełnym 
sukcesem. Zastosowano  wówczas system tłumaczeń 
symultanicznych, co wyeliminowało barierę językową.  

W 1992 roku w Kopenhadze, odbyło się kolejne 

spotkanie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 17 
państw. Z wielu propozycji  dotyczących nazwy sto-
warzyszenia, wybrano „European Operating Room 
Nurses Association” (EORNA), czyli „Europejskie To-
warzystwo Pielęgniarek Operacyjnych”. 

EORNA ceni sobie różnorodność kulturową Europy, 
to ją wzbogaca i daje energię do dalszej międzynaro-
dowej współpracy. 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego z 
okazji Dnia Pielęgniarki Operacyjnej wszyst-
kim pielęgniarkom i położnym  pracującym 
w blokach operacyjnych życzy dużo zdrowia, 
spokoju ,rozwagi w podejmowaniu decyzji, 
dalszego rozwoju zawodowego dającego po-
czucie satysfakcji.

Poniższy tekst został opracowany na podstawie 
tłumaczenia artykułu znajdującego się na stronie 
www.eorna.eu.

Przewodnicząca Zespołu
ds. pielęgniarstwa operacyjnego

mgr Danuta Siemiątkowska
v-ce przewodnicząca 

mgr Marta Dębska
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Okręgowa Izba Pielęgniarek I Położnych w Katowicach planuje  
w roku 2013 realizację następujących form kształcenia podyplomowego

 
KURSY KWALIFIKACYJNE -  ( czas realizacji od 3 – 6 miesięcy)

Wymagany staż pracy 6 miesięcy

1. Pielęgniarstwo Rodzinne(dla pielęgniarek )-  tryb mieszany – Rybnik, Tychy, Katowi-
ce, Bytom, Jastrzębie Zdrój, Racibórz,  Jaworzno, Łaziska Górne, Zawiercie,  

2. Pielęgniarstwo Rodzinne (dla położnych )– tryb mieszany – Bytom, Jaworzno, Łazi-
ska Górne, Jastrzębie Zdrój

3. Pielęgniarstwo Operacyjne( dla pielęgniarek i położnych) –tryb dzienny – Bytom 
4. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki ( dla pielęgniarek) –tryb 

mieszany– Katowice, Zabrze, Jaworzno, 
5. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej ( dla pielęgniarek) – tryb mieszany – Cho-

rzów, Gliwice, Bytom, Katowice, Sosnowiec, Rybnik , Czeladź,  Zawiercie,
6. Organizacja i Zarządzanie ( dla pielęgniarek i położnych) – tryb mieszany– Gliwice, 

Racibórz, Łaziska Górne,
7. Pielęgniarstwo Ratunkowe (dla pielęgniarek) –tryb mieszany –Rybnik, Bytom, 
8. Pielęgniarstwo Epidemiologiczne ( dla pielęgniarek i położnych) –tryb mieszany 

–Czeladź, Rybnik, , Racibórz, Katowice
9. Pielęgniarstwo Onkologiczne ( dla pielegniarek) – tryb mieszany – Katowice, 
10. Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania i Wychowania ( dla pielęgniarek)– tryb mie-

szany – Bytom, 
11. Pielęgniarstwo pediatryczne (dla pielęgniarek )– tryb mieszany - Katowice, 
12. Pielęgniarstwo psychiatryczne (dla pielęgniarek ) -  Toszek
13. Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej ( dla pielegniarek)–  tryb mieszany - Będzin, 

Sosnowiec, Katowice
14. Pielęgniarstwo Kardiologiczne (dla pielęgniarek) – tryb mieszany- Jaworzno, Kato-

wice, Rybnik, Repty 
15. Pielęgniarstwo Chirurgiczne (dla pielęgniarek) – tryb mieszany- planowane
16. Pielęgniarstwo Nefrologiczne (dla pielęgniarek) - tryb mieszany- planowane

 KURSY SPECJALISTYCZNE  -  ( 2 tygodnie  - 1 miesiąc)

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  noworodka nr 01/07 ( dla pielęgniarek 
i położnych)– tryb mieszany –Łaziska Górne, Pyskowice, Racibórz, Bytom, Jastrzębie 
Zdrój,

2. Prowadzenie porodu w wodzie (dla położnych) – tryb mieszany- Katowice, Gliwice
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego ( EKG) nr 03/07 ( 

dla pielęgniarek i położnych)  – tryb dzienny – Katowice, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, 
Jaworzno. Jastrzębie Zdrój, Łaziska Górne, Tarnowskie Góry, Racibórz, Bytom

4. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa  nr 01/11 ( dla pielęgniarek i położnych) 
– tryb mieszany – Katowice, Rybnik, Zabrze, Jaworzno, Bytom

5. Szczepienia Ochronne nr 03/08 ( dla pielęgniarek)– tryb dzienny – Katowice, Ja-
strzębie Zdrój, Łaziska Górne

6. Szczepienia Ochronne Noworodków nr 04/08 ( dla położnych)– tryb dzienny – Ty-
chy,

7. Leczenie Ran nr 11/07 ( dla pielęgniarek) – tryb mieszany –Rybnik, Dąbrowa Górni-
cza, Tarnowskie Góry, Łaziska Górne, Jastrzębie Zdrój, Tychy, Racibórz

Wykaz kursów planowanych 

w 2013
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8. Edukator w cukrzycy nr 02/11 dla pielęgniarek i położnych – tryb mieszany – Ła-
ziska Górne

9. Wykonanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia 
doszpikowego ( dla pielegniarek Systemu Ratownictwa Medycznego) – tryb mie-
szany – Łaziska Górne

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE  - kilka dni

1. Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów( dla pielęgniarek i położnych) 
3 dni – tryb dzienny – Repty, , Łaziska Górne

2. Podstawy sterylizacji  - nowe standardy ( dla pielęgniarek i położnych)– 3 dni 
–  tryb mieszany - Katowice, 

3. Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego( dla pielęgniarek i położ-
nych) – 3 dni – tryb mieszany– Katowice, 

4. Szkoła rodzenia( dla położnych-) 3-5 dni – tryb mieszany - Żory, Jaworzno,
5. Poradnia laktacyjna (dla położnych )- 3-5 dni –  tryb mieszany- Jaworzno, Żory,  
6. Profilaktyka zakażeń szpitalnych (dla pielęgniarek i położnych) –  tryb mieszany 

–Katowice, Zabrze, Wodzisław Śl.
7. Profilaktyka zakażeń (w Podstawowej Opiece Zdrowotnej) dla pielęgniarek  

i położnych –  tryb mieszany -– Katowice
8. Opieka nad pacjentem z cukrzycą dla pielęgniarek i położnych– tryb mieszany- 

Katowice
9. Rola Pielegniarki w opiece nad chorymi ze schorzeniami nefrologicznymi nefro-

logicznymi (dla pielęgniarek) – tryb dzienny –Łaziska Górne
10. Podstawy komunkacji z pacjentem niesłyszącym dla pielegniarek i położnych – 

tryb mieszany – Łaziska Górne
11. Obsługa i pielegnacja portu naczyniowego (dla pielęgniarek)  – tryb dzienny – 

planowane
12. Przymus bezpośredni (dla pielęgniarek i położnych)- tryb dzienny - planowane

Wszystkie kursy są nieodpłatne dla pielęgniarek i położnych,  
które regularnie opłacają składki członkowskie na rzecz OIPiP w Katowicach.

Istnieje możliwość korzystania raz w roku z kursu kwalifikacyjnego lub refundacji kosztów 
kształcenia (w przypadku Specjalizacji – raz na dwa lata)  w przypadku kursów organizowanych 
przez innych organizatorów (patrz REGULAMIN KOMISJI KSZTAŁCENIA)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

• złożenie zgłoszenia 
• złożenie kserokopii prawa wykonywania zawodu 
• regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPiP w Katowicach 
• posiadany wymagany staż pracy w zawodzie w  zależności od kursu od 6 miesięcy do 2 

lat. 

KWALIFIKACJA ODBYWA SIĘ WEDŁUG  
KOLEJNOŚCI WPŁYWU ZGŁOSZENIA.

 
Więcej informacji na temat kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-

nych można uzyskać w Dziale Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach 
KURSY KWALIFIKACYJNE I DOKSZTAŁCAJĄCE TEL  (32) 256-56-00

KURSY SPECAJLISTYCZNE TEL  (32) 350-17-58

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o dokładne i czytelne wy-
pełnienie wniosku zgłoszeniowegona kurs z dopiskiem miejscowości – wniosek do-
stępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl  ( Kształcenie Podyplomo-
we) pliki do pobrania i przesłanie na adres OIPiP w Katowicach wraz z kserokopią 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
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SPECJALIZACJE 

Miejsce realizacji – Ośrodek Kształcenia Łaziska Górne
1.  Pielęgniarstwo Pediatryczne dla pielęgniarek – planowane
2.  Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek – pla-

nowane
3.  Pielęgniarstwo Ratunkowe dla pielęgniarek – planowane
4.  Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek – w trakcie realizacji
5.  Organizacja i Zarządzanie dla pielęgniarek i położnych – planowane
6.  Pielęgniarstwo Zachowawcze dla pielęgniarek– w trakcie realizacji
7.  Pielęgniarstwo Neurologiczne dla pielęgniarek - planowane
8.  Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek – w trakcie realizacji
9.  Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek - planowane
10.  Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych - w trakcie realizacji
11.  Pielęgniarstwo Operacyjne dla pielęgniarek – w trakcie realizacji
12.  Pielęgniarstwo Epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych – planowane
13.  Pielęgniarstwo Kardiologiczne dla pielęgniarek – w trakcie realizacji
14.  Pielęgniarstwo Nefrologiczne dla pielęgniarek -  planowane
15.  Pielęgniarstwo położnicze dla położnych  -  planowane
16.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych  -  planowane
17.  Pielęgniarstwo psychiatryczne - planowane

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA  SPECJALIZACJE

I - Złożenie w siedzibie organizatora kształcenia  w czasie wskazanym na stronie internetowej 
izby odrębnie dla każdej specjalizacji ,  następujących dokumentów:
a. wniosek o dopuszczenie do specjalizacji ( zgłoszenie na specjalizację) 
b. kopie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej -potwier-

dzona za zgodność z oryginałem ( np. w kadrach) 
c. kopie dokumentu(ów) potwierdzającego(ych) posiadanie co najmniej 2-letniego stażu 

pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.
II - Regularne odprowadzanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach.

TRYB KSZTAŁCENIA – MIESZANY (  zajęcia teoretyczne co drugi weekend, zajęcia prak-
tyczne średnio raz w miesiącu tydzień,  codziennie poniedziałek – piątek).

CZAS TRWANIA – 18 – 24 miesiące.

WOJEWÓDZKA  KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWA  POŁOŻNYCH
„Współczesne wyzwania w zawodzie położnej”

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2013 r. w Katowicach,                           
Park Hotel Diament ul. Wita Stwosza 37.

Program konferencji oraz rejestracja na stronie www.polozne.eu od dnia 10.03.2013r.      
W programie konferencji przedstawione będą tematy związane z porodem i pozycjami 
wertykalnymi, badaniem noworodka, wsparciem udzielanym przez położne kobietom  
po stracie, a także tematy prawne oraz dotyczące konfliktów w grupie zawodowej. 
ZAPRASZAMY

Zespół ds. Położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach
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Standard zalecany przez: • Grupę roboczą PTPAiIO do wdrożenia do codziennej  
   praktyki, u pacjentów oddziałów intensywnej terapii
• Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa  

Epidemiologicznego dr n.med. Beatę Ochocką

Standard pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów dorosłych  
w Oddziale Intensywnej Terapii

Dr n. med. Dorota Pilch 
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska 
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Gdański Uniwersytet Medyczny
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Wstęp
Zapalenie płuc wciąż jest jedną z najczęst-

szych przyczyn zgonów na całym świecie. 
Szpitalne zapalenie płuc (Hospital-Acquired 
Pneumonia, HAP) definiuje się jako zapale-
nie płuc, które wystąpiło po 48 godzinach 
od przyjęcia do szpitala, u chorego, który w 
chwili przyjęcia nie był zaintubowany. Respi-
ratorowe zapalenie płuc (Ventilator-Associated 
Pneumonia, VAP) to zapalenie płuc, które wy-
stąpiło po upływie 48-72 godzin po intubacji 
dotchawiczej. Do rozpoznania VAP może upo-
ważniać wystąpienie świeżych lub utrzymują-
cych się zagęszczeń miąższowych w obrazie 
radiologicznym płuc wraz, z co najmniej jed-
nym z następujących kryteriów: leukocytoza/
leukopenia, gorączka, ropna wydzielina z dróg 
oddechowych lub zwiększone zapotrzebowanie 
na tlen w mieszaninie oddechowej. HAP stano-
wi do 25% wszystkich zakażeń w Oddziale In-
tensywnej Terapii - OIT i odpowiada za ponad 
50% zużycia antybiotyków na tych oddziałach. 
VAP rozwija się u 9-27% wszystkich zaintubo-
wanych chorych. HAP i VAP często powodu-
ją tlenowe pałeczki Gram-ujemne, takie jak  
P. aeruginosa, K. pneumoniae i gatunki z rodza-
ju Acinetobacter lub gronkowce Gram-dodat-
nie, takie jak S. aureus (większość szczepów 
to Staphylococcus aureus oporny na metycy-
linę [methicillin-resistant S. aureus - MRSA]); 
bakterie beztlenowe są rzadką przyczyną VAP. 
U chorych w OIT prawie 90% przypadków HAP 
występuje podczas mechanicznej wentylacji. 
Organizacje oraz towarzystwa naukowe na ca-
łym świecie dostarczają zaleceń i wytycznych 
dotyczących zapobiegania i leczenia zapalenia 
płuc. Nie wszystkie oparte na faktach wytycz-
ne w sprawie zapobiegania HAP/VAP zalecają 
takie same strategie. Jedną interwencją, któ-
ra została uznana za kluczowy lub pomocni-
czy element programu zapobiegania zapale-
niu płuc, to kompleksowa pielęgnacja/higiena 
jamy ustnej.

Standard pielęgnacji jamy ustnej u pacjen-
tów wentylowanych mechanicznie opracowano 

zgodnie z zaleceniami Europejskiego Ruchu na 
Rzecz Zapewnienia Jakości Opieki Pielęgniar-
skiej (The European Quality Assurance Ne-
twork). W jego budowie uwzględniono, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami, następujące ro-
dzaje kryteriów: struktury (opisujące wszystko 
to, co jest niezbędne do zrealizowania zadań  
i osiągnięcia zamierzonego celu; zasoby, wie-
dzę i umiejętności pracowników), procesu 
(określające działania, techniki i procedury, 
które podejmuje się w celu uzyskania określo-
nego wyniku, to, co należy zrobić, aby osią-
gnąć standard) oraz wyniku (mierniki określa-
jące rezultat końcowy opieki pielęgniarskiej 
odnoszącej się do stanu i sytuacji pacjenta).

Grupa opieki: Każdy pacjent przebywający  
w OIT.

Oświadczenie standardowe: Każdy pacjent 
hospitalizowany w OIT będzie miał zapewnioną 
kompleksową pielęgnację jamy ustnej celem 
utrzymania higieny jamy ustnej, wykluczenia 
lub zminimalizowania szpitalnego i respirato-
rowego zapalenia płuc.

Uzasadnienie: Badania statystyczne wskazu-
ją, że nawet wybiórcza dekontaminacja jamy 
ustnej zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań. Jak 
wynika z licznych doniesień naukowych, po-
wstanie tych powikłań nie tylko wydłuża czas 
hospitalizacji chorego, ale również zwiększa 
koszty jego leczenia. Analizy przeprowadzo-
ne w Stanach Zjednoczonych wykazały, że w 
przypadku 250 tys. pacjentów ze zdiagnozo-
wanym odrespiratorowym zapaleniem płuc 
budżet placówki wymaga zwiększenia nakła-
dów finansowych o około 1,2 biliona dolarów 
rocznie. Biorąc pod uwagę specyfikę oddziału, 
zmniejszenie tych wydatków mogłoby zaowo-
cować rozwojem i wdrażaniem innych proce-
dur diagnostycznych. Zdaniem Neuwenhoven 
i innych badaczy właściwa dekontaminacja 
jamy ustnej nie tylko zmniejsza prawdopodo-
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bieństwo rozwoju VAP nawet do 80%, ale rów-
nież może zredukować wydatki placówki zdro-
wia do 60%. Do tych niepodważalnych faktów 
dołączyć należy również profilaktykę chorób 
przyzębia oraz zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Kryterium struktury
I. Zasoby ludzkie
1. Każda pielęgniarka posiada wiedzę w zakre-

sie zakażeń szpitalnych:
• podstaw mikrobiologii klinicznej (np. 

,,alert” patogenów i innych biologicznych 
czynników związanych z zakażeniami 
szpitalnymi, czynników wirulencji itp.);

• różnicowania postaci klinicznych;
• przebiegu powikłań infekcyjnych;
• obrazu klinicznego;
• czynników ryzyka zakażeń;
• podstawowych metod diagnostycznych;
• izolacji chorych w celu zmniejszenia czę-

stości zakażeń krzyżowych;
• monitorowania zakażeń w celu identyfika-

cji i ilościowej oceny endemicznych nowo 
występujących patogenów, przygotowy-
wania okresowych danych dla potrzeb 
kontroli zakażeń oraz ułatwienia wyboru 
właściwego leczenia przeciwbakteryjnego 
u chorych z podejrzeniem zakażenia.

2. Każda pielęgniarka zna potencjalne źródła 
szpitalnego/respiratorowego zapalenia płuc 
oraz posiada wiedzę epidemiologiczną w za-
kresie:
• podstawowych pojęć z zakresu epide-

miologii zakażenia szpitalnego/respira-
torowego zapalenia płuc;

• źródeł, rezerwuarów i wektorów,
• podstawowych pojęć z zakresu epide-

miologii zakażenia szpitalnego/respira-
torowego zapalenia płuc;

• źródeł, rezerwuarów i wektorów trans-
misji drobnoustrojów w środowisku 
szpitalnym;

• zasad zaostrzonego reżimu sanitarnego;
• procedur prewencyjnych obowiązują-

cych w przebiegu wykonywania czyn-
ności pielęgnacyjnych jamy ustnej (tj. 
odkażanie rąk środkami na podłożu al-
koholu, używanie rękawiczek, używanie 
sprzętu jednorazowego),

• pielęgnacji i postępowania z pacjentem 
z szpitalnym/odrespiratorowym zapale-
niem płuc;

• zasad i metod opieki pielęgniarskiej nad 
chorym zakażonym, który podlega pro-
cedurom izolacji;

• postępowania z materiałem biologicz-
nym potencjalnie zakaźnym, pochodzą-
cym od chorych zakażonych.

3. Każda pielęgniarka posiada wiedzę w zakre-
sie metod pielęgnacji jamy ustnej u pacjen-
ta w OIT.

4. Każda pielęgniarka posiada umiejętność:

• ochrony własnej i chorych przed wystą-
pieniem zakażeń;

• interpretacji wyników badań laborato-
ryjnych;

• rozpoznania poszczególnych postaci in-
fekcji, zmian patologicznych w jamie 
ustnej;

• podjęcia natychmiastowej interwencji 
terapeutyczno-pielęgnacyjnej w razie 
stwierdzenia pierwszych symptomów 
infekcji, uszkodzeń, krwawień błony 
śluzowej jamy ustnej;

• przygotowania i obsłużenia podstawo-
wego sprzętu do pielęgnacji jamy ust-
nej;

• zastosowania odpowiedniego rodzaj pa-
sty/płukanek do pielęgnacji jamy ustnej 
w zależności od stanu klinicznego jamy 
ustnej.

5. Pielęgniarka wykonuje swoje obowiązki, 
opierając się na wiedzy obejmującej procedury 
zabiegów pielęgniarskich, procedury kontroli 
zakażeń, proces pielęgnowania i kodeks etyki 
zawodowej.
6. Pielęgniarka systematycznie podnosi swoje 

kwalifikacje zawodowe poprzez:
• udział w sympozjach i konferencjach;
• uczestnictwo w szkoleniach wewnątrz-

zakładowych;
• specjalizację z zakresu pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opie-
ki;

• samokształcenie;
• uczestniczenie w zjazdach naukowo-

-szkoleniowych organizowanych przez 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Ane-
stezjologicznych i Intensywnej Opieki.

8. W oddziale funkcjonuje monitoring zakażeń 
szpitalnych.

9. Każdy z członków zespołu terapeutycznego, 
pacjent oraz rodzina/opiekunowie pacjen-
ta są zaznajomieni z faktem prowadzenia 
pielęgnacji jamy ustnej opierających się na 
treści standardu i planie pielęgnacji.

10. Pielęgniarka/położna ma możliwość współ-
pracy ze wszystkimi członkami zespołu tera-
peutycznego, pozostaje w stałym kontakcie 
z lekarzem prowadzącym chorego, leka-
rzem epidemiologiem lub Przewodniczącym 
Zespołu ds. Zapobiegania i Zwalczania Za-
każeń Szpitalnych.

11. Pielęgniarka ma możliwość uzyskania po-
rady od członków Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych w zakresie rozwiązywania bie-
żących problemów.

12. Pielęgniarka posiada dostęp i możliwość 
wglądu w pełną dokumentację medyczną 
pacjenta.

13. Na oddziale jest wyznaczona pielęgniarka 
(np. pielęgniarka ,,łącznikowa”) odpowie-
dzialna za przekazywanie uwag i wniosków 
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w zakresie działań terapeutyczno-pielęgna-
cyjnych w zakresie pielęgnacji jamy ustnej, 
bezpośrednio pielęgniarce epidemiologicznej.

14. Pielęgniarka oddziałowa uwzględnia proble-
matykę pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów 
w planie szkoleń podległego jej personelu, z 
uwzględnieniem specyfiki danego oddziału.

II. Zasoby rzeczowe:
1. Oddział wyposażony jest w sprzęt niezbędny 

do pielęgnacji jamy ustnej:
• cewnik do odsysania wydzieliny z jamy 

nosowej, ustnej i gardłowej CH 8,10,
• zestaw jednorazowy do toalety jamy 

ustnej dobrany w zależności od tego czy 
pacjent posiada uzębienie czy nie (np. 
typu Q. Care ® Oral Cleansing & Suctio-
ning System q4˚ lub q8˚),

• patyczki zakończone gąbką z możliwo-
ścią odsysania, do czyszczenia zębów i 
języka w czasie pomiędzy szczotkowa-
niem lub jeśli szczotkowanie powoduje 
dyskomfort lub krwawienie,

• w przypadku braku kompletnego zesta-
wu niezbędna jest miękka, nylonowa 
szczoteczka do szczotkowania zębów  
i języka (najlepiej dziecięca),

• w przypadku braku kompletnego zesta-
wu niezbędna jest strzykawka do nabra-
nia płukanki, kieliszek z miarką,

• pomocniczo w przypadku występowania 
szczękościsku czy kąsania można zasto-
sować bloker zgryzu dla dorosłych (np. 
typu TOOTHETTE®),

• ponadto miska nerkowata, lignina,
• zabrania się używania przyborów toale-

towych do pielęgnacji jamy ustnej przy-
niesionych z domu.

• 2. Oddział wyposażony jest w preparaty 
niezbędne do pielęgnacji jamy ustnej:

• pasty do zębów zawierające składniki 
ułatwiające rozkładanie śluzu i biofil-
mu w jamie ustnej zawierające: fluorki, 
chlorheksydynę, cetylopirydynę, dwu-
węglan sodu,

• środek antyseptyczny z zawartością 
chlorheksydyny (0,12%-0,2%) lub ce-
tylopirydyny, octenidyny oraz preparat 
do pielęgnacji czerwieni wargowej np. 
Bephanten maść, pomadki pielęgnacyj-
ne (załącznik 1),

• uzupełniająco przydatny może być spray 
nawilżający śluzówki jamy ustnej w 
przypadku jej suchości (sztuczna ślina),

• nie zaleca się stosowania płukanek na 
bazie alkoholu, ponieważ preparaty te 
dodatkowo wysuszają śluzówkę jamy 
ustnej.

3. W oddziale znajduje się indywidualna do-
kumentacja oceny/obserwacji i pielęgnacji 
jamy ustnej (zał. nr 2) lub jako składowa 
ogólnej karty obserwacyjnej/procesu pielę-
gnowania.

Kryteria procesu:
Pielęgniarka:

• informuje pacjenta o planowanej czyn-
ności i sposobie jej przeprowadzenia 
(niezależnie od stanu przytomności),

• wstępnie ocenia stan jamy ustnej za po-
mocą latarki (potem systematycznie mo-
nitoruje jej stan),

• przygotowuje niezbędny sprzęt do pielę-
gnacji jamy ustnej,

• przygotowuje pastę i płukankę (w za-
leżności od oceny klinicznej stanu jamy 
ustnej),

• układa pacjenta w pozycji półleżącej Se-
mi-Flower's na plecach z wezgłowiem 
uniesionym pod kątem (30˚ - 45˚), jeśli 
stan pacjenta na to pozwala,

• kontroluje ciśnienie w mankiecie rurki 
intubacyjnej, utrzymując je w przedzia-
le 17-25 mmHg (20-35 cmH2O) w celu 
zapobieżenia przedostawaniu się bakte-
rii wokół mankietu rurki do dolnych dróg 
oddechowych,

• zabezpiecza ligniną lub podkładem chłon-
nym bieliznę osobistą pacjenta,

• czyści przedsionek nosa i zewnętrzną po-
wierzchnię sondy dożołądkowej,

• odśluzowuje jamę ustną oraz okolicę 
podgłośniową w przypadku zaintubowa-
nia rurką z taką możliwością,

• nie należy używać tego samego cewnika 
do odsysania jamy nosowo-gardłowej i 
tchawicy,

• nabiera na szczoteczkę pastę do zębów* 
w wielkości ziarnka grochu i mecha-
nicznie usuwa biofilm z zębów, przez co 
najmniej 2 minuty, ruchem wymiatają-
cym lub obrotowym, zaczynając od linii 
dziąseł (zewnętrzne powierzchnie zę-
bów górnych, a następnie dolnych, we-
wnętrzne powierzchnie zębów górnych, a 
następnie dolnych, na końcu oczyszcze-
nie języka),

• ponownie odśluzowuje jamę ustną i oko-
licę podgłośniową, jeżeli istnieje taka 
możliwość,

• aplikuje płukankę* ok. 10-15 ml za po-
mocą patyczka zakończonego gąbką 
lub strzykawką (ruchem obmywającym 
zęby), jednocześnie odsysając z jamy 
ustnej i okolicy podgłośniowej nadmiar 
płukanki,

• nakłada środek leczniczy* na miejsce 
zmienione chorobowo bądź uszkodzone 
(w zależności od oceny klinicznej stanu 
jamy ustnej),

• nakłada środek pielęgnujący (nawilżają-
cy) na czerwień wargową,

• kompleksową pielęgnację jamy ustnej 
u pacjenta w OIT przeprowadza co naj-
mniej 2x na dobę,

• pielęgnację jamy ustnej u pacjenta w OIT 
z użyciem wyłącznie płukanki przepro-
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wadza co 6-8 godzin (3-4 razy na dobę),
• kontroluje położenie rurki intubacyjnej i 

w razie potrzeby zmienia jej położenie,
• nawilżanie śluzówek jamy ustnej pacjen-

ta dokonuje co 2-4 godziny,
• dokumentuje pielęgnację jamy ustnej 

w indywidualnej kracie pielęgnacji jamy 
ustnej/ bądź dokumentacji ogólnej.
* zastosowanie w zależności od oceny 

klinicznej stanu jamy ustnej preparatów 
farmakologiczno-pielęgnacyjnych powinno 
być zgodne z aktualną wiedzą
medyczną.

Zagrożenia:
• niebezpieczeństwo aspiracji treści z jamy 

ustnej podczas wykonywania toaletyjamy 
ustnej do dróg oddechowych,

• uszkodzenie nabłonka jamy ustnej, dziąseł,
• sprowokowanie wymiotów.

Kryteria wyniku:
1. Pielęgniarka posiada wiedzę i umiejętności 

w zakresie zakażenia szpitalnych/respirato-
rowego zapalenia płuc.

2. Pielęgniarka posiada wiedzę i umiejętności 
w zakresie kompleksowej pielęgnacji jamy 
ustnej u pacjenta w OIT.

3. Pielęgniarka dobiera właściwy schemat pielę-
gnacji jamy ustnej u pacjenta w OIT w zależ-
ności od oceny klinicznej stanu jamy ustnej.

4. Karta obserwacji jamy ustnej jest prowa-
dzona systematycznie.

5. Na oddziale odnotowuje się spadek odsetka 
infekcji szpitalnych/respiratorowego zapa-
lenia płuc, co przyniosło wymierne efekty w 
postaci podniesienia jakości świadczonych 
przez jednostkę usług medycznych.

Załącznik 1. Wykaz środków do pielęgnacji jamy ustnej - propozycje.
PRODUKT  SKŁADNIKI AKTYWNE ZASTOSOWANIE

PŁUKANKI

CORSODYL
0,1, 0,2% 
dwuglukonianu chlorhek-
sydyny

Leczenie ostrego zapalenia dziąseł, infekcyjnego zapalenia śluzówki 
jamy ustnej, w tym także kandydoz, wspomaganie gojenia po za-
biegach chirurgicznych w jamie ustnej, profilaktyka zębodołów 
poekstrakcyjnych, intensywna terapia chronicznych aft, utrzymanie 
higieny jamy ustnej w sytuacjach, kiedy czasowo niemożliwe jest 
czyszczenie zębów szczoteczek

ELUDRIL
0,1% 
dwuglukonian chlorheksy-
dyny

Zapalenia dziąseł, chorób przyzębia, infekcji jamy ustnej i gardła, 
poprotezowych odczynów, zapalnych, przed i po zabiegach chirur-
gicznych w gabinecie stomatologicznym.

PAROPLAK polisorbat 20, glukonian  
chlorheksydyny, fluor

Pomaga usunąć i zniszczyć płytkę bakteryjną przed szczotkowaniem, 
zwiększa efektywność szczotkowania zębów, zwiększa ochronę 
zarówno zębów jak i dziąseł.

OREKSYD glukonian chlorheksydyny,
polisorbat 20

Stany zapalne jamy ustnej i gardła, afty, pleśniawki, zapalenia 
dziąseł i choroby przyzębia.

ELGYDIUM fluronol,  chlorheksydynę, 
syliglycol

Płyn do płukania jamy ustnej o konsystencji żelu, wspomaga 
niszczenie płytki nazębnej oraz zapobiega tworzeniu się kamienia 
nazębnego.

GLUXONIT 0,12% diglukonian
chlorheksydyny

Zapobiega odkładaniu się płytki bakteryjnej i tym samym wpływa na 
poprawę stanu dziąseł i higienę jamy ustnej. Pomaga w utrzymaniu 
zdrowych zębów i dziąseł, zapobiega tworzeniu się osadu i kamienia 
nazębnego. Pielęgnuje jamę ustną wszędzie tam, gdzie nie można 
dotrzeć szczoteczką. Zapewnia uczucie czystości i świeży oddech.

ORALSEPT 0,2% diglukonianu
chlorheksydyny

Do profilaktyki przeciwpróchniczej, hamuje powstawanie płytki 
nazębnej, zapobiega staną zapalnym jamy ustnej i dziąseł, usuwa 
nieprzyjemny zapach z ust

LACALUT ACTIV
lub
SENSATIVE

chlorheksydyna
mleczan glinu, betaina

Do stosowania w codziennej higienie jamy ustnej. Czyści i chroni 
zęby po posiłku, do czasu następnego ich mycia.

ORAL – B  0,05% chlorku
cetylopirydyny, 0,05%

Znacznie ograniczają odkładanie się płytki nazębnej, zmniejszają 
zapalenie dziąseł i skutecznie zapobiegają próchnicy.
fluoru

MERIDOL
aminofluorek i fluorek
cynowy, nie zawiera
alkoholu

Jest szczególnie polecany pacjentom z aparatami ortodontycznymi, 
mostami itp. Zapewnia skuteczniejszą ochronę przed zapaleniem 
dziąseł.

KIN GINGIVAL
0,12% chlorhexydyna,
0,22% fluorek sodu,
nie zawiera alkoholu

W profilaktyce chorób dziąseł i przyzębia (m.in. krwawienie i zapale-
nie dziąseł, parodontoza, chroni przed próchnicą (polecany osobom 
niezdolnym do wykonywania pełnej higieny jamy ustnej: po zabiegu 
chirurgicznym w obrębie jamy ustnej, na skutek niesprawności 
ruchowej lub osobom leczonym stałymi aparatami ortodontyczny-
mi), redukuje tworzenie się płytki bakteryjnej, dokładnie penetruje 
przestrzenie międzyzębowe, poprawia właściwą ochronę dziąseł i 
utrzymuje swoje działanie przez parę godzin, może być stosowany 
m.in. przez osoby z suchością lub innymi schorzeniami śluzówk i 
jamy ustnej, osoby po radioterapii.
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CHLORHEXAMED 0,06% chlorhexydyna

Preparat skutecznie elminuje bakterie, wpływa również na 
remianlizację zębów. Szczegónie polecany dla wszystkich z 
podwyższonym ryzykiem chorób dziąseł izębów: palaczy, osób 
ze stwierdzonymi chorobami przyzębia, kobiet ciężarnych, osób 
starszych, cukrzyków, osób narażonych na stres.

OCTANISEPT
dichlorowodorek
octenidyny, alkohol
fenoksyetylowy

Stosowany do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, resekcja zęba), w 
leczeniu infekcyjnego zapalenia śluzówki jamy ustnej [wykaz uje 
działanie bakteriobójcze (łącznie z MRSA, Chlamydia i Mycoplas-
ma), grzybobójcze, drożdżakobójcze, pierwotniakobójcze (łącznie 
z Trichomonas), wirusobójcze (Herpes simplex, inaktywuje HBV i 
HIV)].

OCTENIDOL
octenidyna, nie zawiera
chlorkeksydyny i
alkoholu

Zwalcza bakterie chorobotwórcze, stosowany również do dekon-
taminacji w przypadku zakażenia MRSA, nie powoduje przebarwień 
zębów, miętowy smak

BACTERICIN

gliceryna, glikol propyl-
enowy, cytrynian
sodu, mentol, metyl
salicylate, carvone

Zapobiega tworzeniu się kamienia nazębnego, wykazuje działanie 
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Reguluje naturalną florę 
bakteryjną. Wskazany podczas terapii antybiotykowej i sterydowej.

PŁUKANKI ZIOŁOWE

MUCOSIT

wyciąg gęsty złożony z: ko-
szyczków rumianku, kwia-
tu nagietka, liści podbiału, 
kory dębu, liści szałwi, 
ziela tymianku, alantoina, 
olejek rumiankowy i olejek 
miętowy

Znajduje zastosowanie w: stanach zapalnych przyzębia, zapale-
niu błony śluzowej jamy ustnej, stanach po zabiegach chirurgic-
znych na przyzębiu. Występujące garbniki działają powierzchniowo 
ściągająco, chamazulen przeciwzapalnie, tymol (ziele tymianku) 
przeciwbakteryjnie, a wyciąg z kwiatu nagietka przeciwzapalnie, 
przeciwgrzybiczo oraz przyspiesza ziarninowanie i naskórkowanie 
ran. Występująca w żelu lignokaina działa miejscowo znieczulająco, 
a alantoina pobudza gojenie ran.

DENTOSEPT
wyciąg z kory dębu, tata-
raku, mięty, arniki, szałwi, 
rumianku

Sany zapalne jamy ustnej, afty, odleżyny w jamie ustnej (po pro-
tezach zębowych), pomocniczo w paradontozie.

TANTUM VERDE
czynnik aktywny to 0,15% 
chlorowodorku benzy-
daminy

Ból, zaczerwienienie i obrzęk w przebiegu wirusowych i bakteryjnych 
zakażeń jamy ustnej i gardła. Stany po ekstrakcji zębów. Ponadto 
aerozol i płyn można stosować w zapaleniu błon śluzowych po ra-
dioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i 
stomatologii, także po intubacji dotchawiczej.

OLMISOL ekstrakty z szałwii i tarc-
zycy bajkalskiej, triclosan

Płyn jest zalecany do codziennej pielęgnacji jamy ustnej, zwłaszcza 
w przypadku zwiększonej skłonności do podrażnień i zaczerwienie-
nia śluzówki, a także dla osób noszących protezy i aparaty ortodon-
tyczne; w codziennym użytkowaniu przyczynia się do szybkiego 
odświeżenia oddechu.

HASCOSEPT chlorowodorek benzy-
daminy

Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Zapalenie 
dziąseł, języka, aftozy przewlekłe i nawrotowe, choroby przyzębia, 
parodontozy. Leczenie wspomagające w stomatologii zachowawc-
zej i chirurgii stomatologicznej, stany zapalne górnych dróg odd-
echowych: angina, zapalenie gardła, krtani i migdałków.

BIOTENE kompleks enzymów Bio-
tene

Czyści i odświeża jamę ustną, a jednocześnie chroni ją przed 
podrażnieniami i pieczeniem. W odróżnieniu od wielu płynów do 
płukania nie zawiera alkoholu, detergentów, czy silnych substancji 
smakowych. Dlatego nie wywołuje dodatkowych podrażnień, lecz 
przynosi ulgę pacjentom, cierpiącym na suchość jamy ustnej. 
Błyskawicznie likwiduje nieświeży oddech. Nie zawiera cukru, natu-
ralnie słodzony xylitolem.

PREPARATY DO PĘDZLOWANIA JAMY USTNEJ

NYSTATYNA substancja czynna nystat-
in, jest antybiotykiem Grzybice jamy ustnej

APHTIN tetraboran sodu, gliceryna Środek odkażający błony śluzowe jamy ustnej, głównie w leczeniu 
pleśniawek.

SACHOL Cholini salicylas,
Cetalkonii chloridum

Do stosowania miejscowego na śluzówki jamy ustnej, jako lek 
wspomagający w leczeniu chorób przyzębia, opryszczkowym za-
paleniu błony śluzowej jamy ustnej i innych chorób błon śluzowych 
przebiegających z odczynem zapalnym, bolesnymi nadżerkami i 
owrzodzeniami; w leczeniu pleśniawek przewlekłych nawrotowych, 
pleśniawek wrzodziejących Suttona, opryszczce zwykłej nawrotowej, 
postaci nadżerkowej liszaja Wilsona, zapaleniu gruczołowym warg, 
rumieniu wielopostaciowym wysiękowym jamy ustnej. Może być 
stosowany przy zapaleniu błon śluzowych u osób noszących pro-
tezy zębowe, w zapaleniach alergicznych, jako lek wspomagający 
w leczeniu zespołu Stevensa-Johnsona oraz w leczeniu miejscowym 
zmian popromiennych po radioterapii nowotworów.
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Wiedza pacjenta  
o zabiegu kardiochirurgicznym  
a przebieg opieki pooperacyjnej  

i rehabilitacji
Mgr Izabela Wcisło-Gajewska

mgr socjologii, pielęgniarka dyplomowana

Poniższy artykuł powstał w oparciu o badania statutowe przeprowadzone w I Od-
dziale Kardiochirurgii w Katowicach Ochojcu. Kierownikiem projektu był prof. Michał 
Krejca, Współautorami projektu - mgr pielęgniarstwa Mariola Mroncz-Komosa, 
mgr pedagogiki, pielęgniarka dyplomowana Edyta Skrabarczyk, lic. pielęgniarstwa  
Aleksandra Gaszka. Badania odbyły się w latach 2010-2012. W projekcie wzięło udział 
200 pacjentów leczonych operacyjnie na chorobę niedokrwienną serca.

Leczenie operacyjne choroby wieńcowej 
oraz wczesny okres pooperacyjny stanowią dla 
pacjenta dodatkowe źródło stresu, potęgując 
stres związany z samą hospitalizacją i rezygna-
cją z dotychczas pełnionych ról społecznych. 
Postęp jaki dokonał się  w kardiochirurgii, a co 
za tym idzie zmniejszenie pierwszorzędowych 
(śmiertelność, obecność zdarzeń sercowych i 
naczyniowo –mózgowych) powikłań poopera-
cyjnych sprawił, że zaczęto zwracać uwagę na 
dodatkowe czynniki świadczące o skuteczności 
operacji kardiochirurgicznej jak jakość życia 
po zabiegu, koszty procedury oraz satysfakcję 
chorego z leczenia .Satysfakcja chorego z le-
czenia jest odczuciem subiektywnym, odzwier-
ciedla poziom zadowolenia ze świadczonej 
usługi medycznej. Stopień satysfakcji pacjenta 
z usługi koreluje z pozytywnym wizerunkiem 
zakładu opieki zdrowotnej na rynku świadcze-
niodawców.  Jednym z elementów zadowolenia 
pacjenta z usługi medycznej jest właściwa ko-
munikacja z personelem medycznym. Deficyt 
wiedzy chorego o operacji kardiochirurgicznej 
oraz wczesnych godzinach pooperacyjnych i 
rehabilitacji stanowi barierę w komunikacji pa-
cjent-personel medyczny co w sposób bezpo-
średni wpływa na  stopień zadowolenia pacjen-
ta ze świadczonej usługi medycznej. 

Operacje kardiochirurgiczne dla większo-
ści pacjentów stanowią mało znaną płaszczy-
znę działania personelu ochrony zdrowia. Na 
podstawie wieloletnich obserwacji czynionych 
przez personel I Oddziału Kardiochirurgii przy 
SPSK nr 7 w Katowicach można wysunąć wnio-
ski:

- Pacjentom brak wiedzy na temat choro-
by niedokrwiennej serca będącej przy-
czyną interwencji chirurgicznej,

- Pacjentom brak wiedzy na temat lecze-
nia operacyjnego choroby niedokrwien-
nej serca, jak również postępowania w 
pierwszych dobach po operacji,

- Na skutek deficytu wiedzy pacjenta o 
chorobie niedokrwiennej serca oraz jej 
leczeniu operacyjnym, występuje brak 
współpracy pomiędzy pacjentem po za-
biegu kardiochirurgicznym a pielęgniar-
ką/lekarzem,

- Na skutek deficytu wiedzy istnieje 
utrudniona komunikacja pomiędzy pa-
cjentem a pielęgniarką/lekarzem, w 
szczególności w Oddziale Pooperacyj-
nym, bezpośrednio po zabiegu kardio-
chirurgicznym,

- Brak wiedzy pacjenta o stylu życia po 
zabiegu kardiochirurgicznym może 
ujemnie wpływać na jego stan zdrowia 
po opuszczeniu placówki.

Właściwe komunikowanie lekarza/pielę-
gniarki z pacjentem, oparte na wiedzy  i do-
świadczeniu personelu medycznego stanowi 
punkt wyjścia dla korzystnie przebiegającej te-
rapii i decyduje o satysfakcji pacjenta z pobytu 
w szpitalu. Choroba, obawa o zdrowie i życie 
a także sam pobyt w szpitalu to dla pacjenta 
niewątpliwie duży dyskomfort i stres. Koniecz-
ne są działania podejmowane przez personel 
a minimalizujące tą trudną dla chorego sy-
tuację. Rozmowa z chorym, dostarczenie mu 
informacji o przebiegu leczenia, w szczególno-
ści o działaniach podejmowanych wobec nie-
go tuż po zabiegu kardiochirurgicznym, może 
złagodzić uczucie lęku oraz ułatwić współpracę 
z personelem.

Cele
Celem pracy było wyłonienie obszarów de-

ficytu wiedzy pacjentów, podniesienie wiedzy 
pacjenta na temat choroby niedokrwiennej 
serca, jej chirurgicznego leczenia, postępo-
wania pooperacyjnego oraz w ciągu dalszej 
rekonwalescencji. Celem praktycznym było 
uzyskanie współpracy pacjenta z zespołem te-
rapeutycznym oraz wzrost satysfakcji pacjenta 
z leczenia i opieki.
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Badania przeprowadzono w dwóch etapach. 
W etapie pierwszym uzyskano:

- Wyłonienie obszarów deficytu wiedzy 
badanych pacjentów na temat choroby, 
wieńcowej, leczenia operacyjnego i dal-
szej rekonwalescencji.

- W etapie drugim wprowadzone zostały 
materiały edukacyjne dla badanych pa-
cjentów i uzyskano:

- Podniesienie wiedzy pacjenta na temat 
choroby niedokrwiennej serca, jej chi-
rurgicznego leczenia, postępowania po-
operacyjnego oraz w ciągu dalszej re-
konwalescencji,  

- Uzyskano lepszą  współpracę  pacjenta 
z zespołem terapeutycznym po zabiegu 
operacyjnym,

- Wzrost satysfakcji pacjenta z leczenia i 
opieki.

Materiał i metody
Dzięki podjętym badaniom empirycznym 

wyłonione zostały obszary deficytu wiedzy 
pacjentów dotyczącej samej choroby niedo-
krwiennej serca jak również zachowań pod-
czas terapii i w późniejszym okresie poopera-
cyjnym. 

W pierwszym etapie badań przeprowadzono 
wywiady skategoryzowane z 100 pacjentami,  
którzy zgodzili się na udział w badaniu. Pod-
dane analizie wyniki pozwoliły na wyłonienie 
obszarów niewiedzy badanych chorych o cho-
robie i operacji kardiochirurgicznej jak również 
o planowanych po opuszczeniu szpitala wybo-
rach zachowań zdrowotnych. 

Każdy z badanych był pacjentem tuż przed 
opuszczeniem oddziału (1 lub 2 dni) po zabie-
gu kardiochirurgicznym pomostowania tętnic 
wieńcowych.  Pytania zadawane pacjentom 
podzielone zostały na odpowiednie bloki tema-
tyczne:

-  dotyczące stylu życia pacjenta przed 
zdiagnozowaniem choroby serca,

-  dotyczące wiedzy pacjenta z zakresu 
choroby niedokrwiennej serca,

-  dotyczące wiedzy pacjenta z zakresu le-
czenia chirurgicznego choroby wieńco-
wej,

-  dotyczące postępowania pacjenta w 
okresie okołooperacyjnym,

-  dotyczące postępowania pacjenta w póź-
niejszym okresie pooperacyjnym. 

Drugi etap procesu badawczego zakładał 
wprowadzenie materiałów edukacyjnych. Ze 
100 pacjentami I Oddziału Kardiochirurgii, któ-
rzy wyrazili zgodę na udział w badaniu prze-
prowadzono pogadankę edukacyjną prezen-
towaną w postaci multimedialnej wykonanej 

w programie Microsoft Office Power Point.  Pa-
cjentom biorącym udział w badaniu wręczono 
broszurę edukacyjną oraz zapis prezentacji na 
płycie CD. Wszyscy biorący udział w badaniu 
byli pacjentami oczekującymi na zabieg po-
mostowania tętnic wieńcowych w pierwszym 
lub drugim dniu po przyjęciu w oddział. Celem 
wprowadzenia materiałów edukacyjnych było:

a.  określenie celu głównego - pacjenci po-
głębią swoją wiedzę o chorobie serca, 
zabiegu kardiochirurgicznym i postępo-
waniu pooperacyjnym,

b.  określenie celów szczegółowych:
-  pacjenci znają przyczyny choroby 

oraz jej istotę
-   pacjenci znają specyfikę zabiegu kar-

diochirurgicznego
-  pacjenci znają zasady postępowania 

bezpośrednio po zabiegu kardiochi-
rurgicznym

-   pacjenci znają sposoby samoopieki 
po wyjściu ze szpitala. 

 Prezentacja oraz broszura informacyjna za-
wierały:

- informacje o chorobie niedokrwiennej 
serca,

- informacje na temat operacji kardiochi-
rurgicznej,

- informacje o postępowaniu w dniu za-
biegu oraz bezpośrednio po zabiegu,

- informacje dotyczące postępowania pa-
cjenta po opuszczeniu szpitala.

W drugim etapie badań przeprowadzono 100 
wywiadów z pacjentami, którzy brali udział w 
pogadance oraz otrzymali materiały edukacyj-
ne. Po przeprowadzeniu wywiadów dokonano 
analizy danych z  drugiego etapu badań oraz 
porównania etapów I i II. 

Większość badanych pacjentów była płci 
męskiej – 72 osoby w etapie pierwszym i 67 w 
etapie drugim. W etapie pierwszym najczęściej 
badani byli w przedziale wiekowym 61-65 lat, 
natomiast w drugim etapie badań byli to naj-
częściej chorzy powyżej 66 roku życia. 

 Z uzyskanych danych z pierwszego etapu 
badań wynika, że przed zdiagnozowaniem cho-
roby wieńcowej poziom cholesterolu co naj-
mniej raz na rok kontrolowało tylko 25 osób, 
natomiast aż 68 pacjentów wskazało, że wca-
le nie dokonywali pomiaru cholesterolu przed 
zdiagnozowaniem choroby wieńcowej.   Dane 
z etapu drugiego badań świadczą, że połowa 
badanych kontrolowała cholesterol co najmniej 
raz na rok, ale  12 pacjentów nie badało wo-
góle przed rozpoznaniem choroby wieńcowej 
poziomu cholesterolu, 6 osób masy ciała a 
23 chorych poziomu glukozy we krwi. Należy 
wnioskować, że koniecznym jest mocniejszy 
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nacisk na badania profilaktyczne wśród zdro-
wej populacji.

W pierwszym etapie badań  wiedzę na te-
mat choroby wieńcowej pacjenci  najczęściej 
określili jako nie wystarczającą (73) a 25 ba-
danych deklarowało, że nic nie wie na ten te-
mat. Tylko 2 osoby uznały swoją wiedzę za wy-
starczającą.

W drugim etapie badań wiedzę na temat 
choroby wieńcowej badani najczęściej określi-
li jako wystarczającą (50). 33 respondentów 
uznało swoją wiedzę za nie wystarczającą. W 
pierwszym etapie badań,  zdecydowana więk-
szość pytanych (84) oceniła swoją wiedzę na 
temat chirurgicznego leczenia choroby wień-
cowej jako nie wystarczającą, natomiast 14 
badanych odpowiedziało, że nic nie wie na ten 
temat. Tylko dwie osoby oceniły swoją wiedzę 
w tym zakresie jako wystarczającą. W drugim 
etapie badań  większość respondentów (61) 
oceniło swoją wiedzę na temat chirurgicznego 
leczenia choroby wieńcowej jako wystarczają-
cą, 23 osoby oceniły swoją wiedzę w tym za-
kresie za nie wystarczającą.

Podsumowując, w drugim etapie badań, 
czyli po wdrożeniu materiałów edukacyjnych 
w większości pacjenci deklarowali, że dobrze 
byli przygotowani do zabiegu, znane im były 
procedury podejmowane po zabiegu operacyj-
nym oraz w sposób prawidłowy określali za-
chowania prozdrowotne w dalszym przebiegu 
pooperacyjnym. 

Z istotnych danych uzyskanych podczas ba-
dań przytoczyć należy, że pacjenci rzadko in-
formowani są o chorobie wieńcowej oraz o za-
biegu kardiochirurgicznym przez pielęgniarkę. 
W pierwszym etapie badań tylko 18 chorych 
dowiedziało się o chorobie wieńcowej od pielę-
gniarki a o sprawach związanych z  zabiegiem 
kardiochirurgicznym jedynie 2. W drugim eta-
pie badań większość pacjentów wskazało pie-
lęgniarkę jako główne źródło ich wiedzy tak o 
chorobie wieńcowej jak i o zabiegu kardiochi-
rurgicznym.

W pierwszym etapie badań, jeżeli chodzi o 
zachowania związane z profilaktyką wtórną, 
po wyjściu ze szpitala najczęściej badani de-
klarują dbać o sposób odżywiania, najrzadziej 
codziennie uprawiać gimnastykę (9). W eta-
pie drugim  respondenci zadeklarowali, że  po 
wyjściu ze szpitala najczęściej  będą spożywać 
warzywa i owoce (50) i codziennie uprawiać 
gimnastykę (50).

Dyskusja
Wyniki badań (etap I) pokazują, że pacjen-

ci leczeni kardiochirurgicznie posiadają małą 
wiedzę o chorobie wieńcowej serca oraz o chi-
rurgicznym leczeniu choroby. Przed zachoro-

waniem badani wskazują na niedbałość jeżeli 
chodzi o badania profilaktyczne. Pacjenci od-
działu kardiochirurgii nie są dostatecznie po-
informowani o leczeniu operacyjnym choroby 
wieńcowej oraz o postępowaniu pooperacyj-
nym. Najczęściej badani nie potrafili wskazać 
właściwych zachowań zdrowotnych po operacji 
pomostowania tętnic wieńcowych. 

Najefektywniejszym nośnikiem wiedzy oka-
zała się  pogadanka z pacjentami. Chorzy wy-
jaśniali swoje wątpliwości, mieli okazję zapytać 
o nurtujące ich zagadnienia z zakresu choroby 
czy operacji kardiochirurgicznej. Spotkanie 
z pacjentem twarzą w twarz jest istotniejsze 
z tego względu, że obecnie, w dobie rozwoju 
kardiologii inwazyjnej, pacjent kardiochirur-
giczny to często chory w podeszłym wieku. 
Taki chory nie przeczyta ulotki, nie obejrzy pły-
ty, często nie zadaje pytań lekarzowi z obawy 
o brak zrozumienia odpowiedzi.

Minusem pogadanki z pacjentami okazała 
się jej czasochłonność. Średnio czas spędzony 
na wyjaśnianiu wszystkich wątpliwości pacjen-
tom stanowił 1-2 godziny. W pogadance naj-
częściej brało udział 4-7 pacjentów. 

Wprowadzenie materiałów edukacyjnych 
oraz pogadanki wśród pacjentów przed za-
biegiem operacyjnym znacznie poprawiło stan 
wiedzy pacjentów o chorobie serca a w szcze-
gólności wpłynęło na współpracę pacjenta z 
personelem po zabiegu operacyjnym. Pacjenci 
z II etapu przedsięwzięcia badawczego potrafili 
w większości wskazać zachowania prozdrowot-
ne w dalszym przebiegu pooperacyjnym. 

 Próba badawcza nie stanowi próby re-
prezentatywnej więc nie można uogólnić wy-
ników badań na całą populację pacjentów kar-
diochirurgicznych. 

Wnioski
1. Edukacja pacjentów przed zabiegiem 

kardiochirurgicznym w istotny sposób 
wpłynęła na deklarowany poziom wie-
dzy pacjentów o chorobie wieńcowej i 
leczeniu chirurgicznym.

2. Edukacja pacjentów przed zabiegiem 
kardiochirurgicznym w istotny sposób 
wpłynęła na deklarowany poziom wie-
dzy pacjentów o postępowaniu we wcze-
snym okresie pooperacyjnym.

3. Edukacja pacjentów przed zabiegiem 
kardiochirurgicznym w istotny sposób 
wpłynęła na zamierzenia pacjentów 
odnośnie stylu życia i samopielęgnacji 
w dalszym okresie po operacji.

4. Postulat końcowy – konieczne jest edu-
kowanie pacjentów przed operacją kar-
diochirurgiczną. Najlepszą formą eduka-
cji jest pogadanka.
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Perspektywa pracy pielęgniarki i położnej 
w obliczu przemian legislacyjnych

 W dniu 25 stycznia b.r. w Łaziskach Górnych odbyło się cykliczne spotkanie kadry 
zarządzającej w pielęgniarstwie, organizowane przez OIPiP w Katowicach. Wiodącymi 
tematami noworocznej konferencji były zagadnienia dotyczące ochrony danych oso-
bowych w podmiotach leczniczych oraz zapisy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1545). 

Zaproszonych gości oraz uczestników spotka-
nia przywitała Przewodnicząca OIPiP w Katowi-
cach dr Mariola Bartusek oraz Przewodnicząca 
zespołu ds. Organizacji i Zarządzania mgr Krysty-
na Klimaszewska. Atmosfera podczas spotkania 
nasycona była wątpliwościami i pytaniami. Jak 
liczyć minimalne normy zatrudnienia? Od kiedy? 
Na jakich opierać się danych? Jest sprawą oczy-
wistą, że jednym z kluczowych elementów kształ-
towania wysokiej jakości usług medycznych jest 
właściwa liczba zasobów ludzkich, wyliczona w 
oparciu o wiarygodną i rzetelną metodykę. 

W swym wystąpieniu Przewodnicząca  
dr Mariola Bartusek przedstawiła porównanie 
projektów rozporządzenia z dnia 18.10.2012 r. i z 
dnia 02.12.2012 r oraz które zostało wprowadzo-
ne w dniu 28.12.2012 r. W obowiązującym rozpo-
rządzeniu usunięte zostały średnie czasy świad-
czeń pielęgniarskich bezpośrednich, co skutkuje 
koniecznością obliczania tej zmiennej za pomocą 
chronometrażu. Wprowadzony katalog czasów 
bezpośrednich i pośrednich świadczeń pielęgniar-
skich uprościłby sposób ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia.  Ponadto w porównaniu z 
projektem rozporządzenia, w opublikowanym roz-
porządzeniu w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami, wprowadzono liczne niekorzystne zmiany:

Podczas spotkania Pani mgr Iwona  
Borchulska – Przewodnicząca Ogólnopol-

skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  
i Położnych odniosła się do kulis powstawania 
niniejszego rozporządzenia. 

Ustawę o ochronie danych osobowych przed-
stawiła adwokat Kinga Rudnik. Wskazała iż 
nakłada ona na każdego pracownika szereg obo-
wiązków związanych z ochroną danych osobo-
wych, z którymi styka się podczas wykonywania 
obowiązków zawodowych. Wiedza na temat da-

nych osobowych, możliwości ich prawidłowego 
(zgodnego z prawem) przetwarzania, ochrony i 
zabezpieczenia przed ujawnieniem pomaga w 
prawidłowym wykonywaniu obowiązków zawodo-
wych i chroni osoby, które mają kontakt z dany-
mi osobowymi przed odpowiedzialnością prawną 
(cywilną, karną czy zawodową). 

Przedstawiła kwestie danych zbieranych w ra-
mach księgi głównej przyjęć i wypisów, księgi 

oczekujących na przyjęcie do szpitala, księgi ra-
portów pielęgniarskich, a także w ramach indy-
widualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej 
i zewnętrznej). Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozpo-
rządzenia na dane identyfikujące pacjenta skła-
dają się: imię (imiona) i nazwisko, data urodze-
nia, płeć, adres zameldowania, zamieszkania lub 
pobytu, numer PESEL (jeżeli został nadany), a w 
wypadku noworodka - numer PESEL matki, gdyby 
natomiast nie było tego numeru - seria i numer 
dokumentu stwierdzającego tożsamość. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że do przetwarzania 
wymienionych informacji (będących niewątpli-
wie danymi osobowymi) nie jest potrzebna zgo-
da pacjenta, gdyż szpital może te dane pozyskać  
z mocy prawa (czyli wspomnianego przepisu).

Wzory dokumentacji opisujących procedury 
prawidłowej ochrony danych osobowych zostały 
wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 
(Dz.U.2004.100.1024 ) w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny od-
powiadać urządzenia i systemy informatyczne słu-
żące do przetwarzania danych osobowych.

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się infor-
macjami, porównywali działania w swoich macie-
rzystych placówkach. Spotkania Kadry Zarządza-
jącej w pielęgniarstwie są elementem nie tylko 
integracji zawodowej ale również „kuźnią’ pomy-
słów, możliwości i rozwiązań zawodowych. 

 Mgr Krystyna Klimaszewska 
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Żywienie  
drogą przewodu pokarmowego

mgr Iwona Woźniak
Pielęgniarka oddziałowa SP Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego ŚUM, 
członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Sztuczne żywienie, którego początki sięgają XVI wieku, a intensywny rozwój nastą-
pił w wieku XX, stało się w ostatnich latach jedną z najważniejszych metod odżywiania 
pacjentów. Już w roku 1598 opisano przypadek wykorzystania zgłębnika wprowa-
dzonego przez nos do przełyku pacjenta w celu podawania składników odżywczych. 
Zgłębnik wykonany był ze srebra i pokryty jagnięcym jelitem. Zabieg tez został wyko-
nany przez Capivacceusa.

W roku 1646 von Helmont zastosował pierw-
sze elastyczne zgłębniki wykonane ze skóry.

W roku 1793 John Hunter z Londynu przed-
stawił sposób leczenia chorego na „porażenie 
mięśni uczestniczących w akcie połykania” za 
pomocą giętkiego zgłębnika wykonanego ze 
skóry węgorza, wprowadzanego codziennie 
przez samego pacjenta do żołądka w celu po-
dania pokarmu.Podawanie płynnych diet do 
dwunastnicy już w 1910 roku stosował Ein-
horn. W roku 1918 Andresen wprowadził wcze-
sne odżywianie dojelitowe przez zgłębnik zało-
żony do jelita w czasie operacji przez zespolenie 
żołądkowo-jelitowe.

W XIX wieku wprowadzono zgłębniki z gumy, 
a w XX z róż-
nych rodzajów: 
polietylenu, la-
teksu, innych 
tworzyw sztucz-
nych. 

Żywienie do-
jelitowe w przy-
padku prze-
c iwwska zań , 
stanowi jedną 
z form leczenia klinicznego i jest uznawane jako 
metoda bezpieczna, fizjologiczna i tańsza od ży-
wienia pozajelitowego. 

W żywieniu klinicznym dostarcza się organi-
zmowi substancji energetycznych, białka, wi-
tamin, pierwiastków śladowych i elektrolitów.

Żywiąc drogą przewodu pokarmowego za-
chowujemy fizjologiczne drogi pasażu pokar-
mu oraz obniżamy koszty leczenia.

Istotnym elementem żywienia dojelitowe-
go jest dostęp do przewodu pokarmowego, 
zapobieganie lub leczenie powikłań i wybór 
odpowiedniej diety. Nie należy stosować diet 
kuchennych, gdyż nie zostałyby one właściwie 
wykorzystane przez przewód pokarmowy.

Podstawą nowoczesnego żywienia są diety 
przemysłowe zawierające wszystkie potrzebne 
organizmowi składniki odżywcze w ilościach 
pokrywające zapotrzebowanie dobowe.

Najczęściej stosowane diety:
● w zależności od cząsteczek makroskładni-

ków odżywczych - polimeryczne, oligome-

ryczne, monomeryczne,
● standardowe, zwykła mieszanina pełnobiał-

kowa,
● w zależności od włókien pokarmowych die-

ty bezresztkowe, ubogoresztkowe, bogato-
resztkowe. Istnieje wiele różnych rodzajów 
włókna, najczęściej klasyfikowanych jako 
rozpuszczalne i nierozpuszczalne, które 
mogą zostać dalej podzielone na fermentu-
jace, niefermentujace i słabo fermentujace,

● specjalnie immunomodulujące,
● cukrzycowe.

Często występujące w niektórych jednost-
kach ochrony zdrowia powikłania żywienia 
dojelitowego stanowią poważny problem pie-

lęgnacyjny i lecz-
niczy powodując 
wydłużenie cza-
su hospitalizacji i 
wzrostu kosztów 
szpitalnych. Dla-
tego ważne jest 
p r zes t r zegan i e 
standardów żywie-
niowych oraz ich 
monitorowanie. 

Żywienie dojelitowe jest stosowane u pa-
cjentów, u których odżywianie doustne jest 
niemożliwe lub niewystarczające. Najczęściej 
zakłada się przez nos zgłębnik do żołądka, 
dwunastnicy, jelita czczego oraz przez przetoki 
odżywcze: gastrostomię, jejunostomię.

O wyborze sposobu żywienia decydują 
przede wszystkim medyczne wskazania i prze-
ciwwskazania oraz stan ogólny chorego, za-
awansowanie choroby podstawowej. Na rynku 
dostępny jest duży wybór diet przemysłowych 
służący do żywienia dojelitowego. Dietę należy 
dobrać do indywidualnych potrzeb i podawać 
do możliwie najwyższego odcinka przewodu 
pokarmowego.

W przypadku niewłaściwego doboru die-
ty, miejsca oraz szybkiego podawania żywienia 
mogą wystąpić powikłania żywienia dojelitowego:
● powikłania ze strony przewodu pokarmowe-

go: nudności,wymioty, biegunka, zaparcia,
● powikłania metaboliczne: hipoglikemię, hi-

perglikemię, hiponatremię, hipernatremię, 

W latach pięćdziesiątych XX wieku w ramach pro-
gramu kosmicznego Greenstein i Winitz opra-

cowali diety elementarne dla kosmonautów zło-
żone z: aminokwasów, kwasów tłuszczowych, 
elektrolitów i witamin. Diety te bardzo szybko 
znalazły również zastosowanie w lecznictwie i 

stały się podstawą żywienia dojelitowego.
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hipofosfatemię,hipokalemię, zespół ponow-
nego odżywiania, niedobory pierwiastków 
śladowych i witamin,

● powikłania związane ze zgłębnikiem: prze-
dziurawienie przełyku, wprowadzenie zgłęb-
nika do dróg oddechowych, zapętlenie 
zgłębnika, zatkanie zgłębnika, wysychanie 
błony śluzowej nosa, gardła i jamy ustnej, 
zapalenie przełyku, nadżerki i martwica bło-
ny oraz skrzydełek nosa, ostre zapalenie za-
tok i zapalenie ucha środkowego, niemoż-
ność usunięcia zgłębnika,

● powikłania mechaniczne: zachłyśnięcie,
● wczesne powikłania związane z założeniem 

i utrzymaniem gastrostomii i jejunostomii: 
krwotok niepodwiązanych naczyń błony ślu-
zowej żołądka, wyciekanie treści żołądko-
wej na zewnątrz lub do jamy otrzewnej,

● późne powikłania związane z założeniem i 
utrzymaniem gastrostomii i jejunostomii: 
niedrożność mechaniczna jelit, zatkanie 
zgłębnika treścią pokarmową, zagięcie me-
chaniczne, zapalenie skóry wokół zgłębnika, 
krwotok do jamy otrzewnej lub światła jeli-
ta, krwawienie w następstwie odleżyn, mi-
gracja drenu do dalszych odcinków przewo-
du pokarmowego.
Powikłania żywienia dojelitowego stanowią 

duży problem leczniczo – pielęgnacyjny, pomi-
mo stosowania nowoczesnych technik żywie-
nia dojelitowego i wysokiej jakości

sprzętu do żywienia. Należy przestrzegać 
ustalonych standardów podawania i monito-
rowania żywienia dojelitowego przez cały per-
sonel zajmujący się leczeniem żywieniowym. 
Nadal priorytetem pozostanie zapobieganie 
występowaniu powikłań, podnoszenie wiedzy 
personelu medycznego, skrócenie czasu ho-
spitalizacji pacjenta a tym samym kosztów le-
czenia. 

Żywienie chorych ze stomią 

Przygotowaniem chorego do życia ze stomią 
jest niezwykle trudnym procesem, ze względu 
na krótki pobyt w szpitalu, często niewspół-
mierny do czasu, jakiego chory potrzebuje na 
pogodzenie się z chorobą i konsekwencją le-
czenia, czyli stomii.

Odżywianie pacjenta ze stomią stanowi waż-
ną część postępowania terapeutycznego. Dieta 
zależy od rodzaju stomii, rozległości resekcji jeli-
ta, rodzaju choroby, z powodu której stomia zo-
stała wykonana, oraz chorób współistniejących.

Dobór ilości i składu pożywienia, oprócz po-
krycia dziennego zapotrzebowania na energię 
i składniki odżywcze, powinien być także ukie-
runkowany na profilaktykę chorób dietozależ-
nych, do których zalicza się miażdżycę, oty-
łość, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę.

Pacjent po wyjściu ze szpitala powinien 
przestrzegać zaleceń dietetycznych:
● dbać o to, aby spożywane pokarmy były za-

wsze świeże,
● stosować urozmaiconą dietę,
● jadać regularnie i w spokoju,

● zapewnić odpowiednią ilość błonnika w diecie,
● wypijać 2 litry płynów dziennie (nie napojów 

gazowanych),
● jeść ryby, owoce i warzywa,
● unikać pokarmów pobudzających perystal-

tykę jelit,
● unikać słodyczy oraz tłustych potraw,
● zapewnić w diecie odpowiednią ilość wita-

min i składników odżywczych,
● jeść głównie potrawy gotowane,
● przestrzegać higieny przygotowania posiłków,
● spożywać minimum trzy posiłki dziennie w 

zbliżonych odstępach czasu.
Przestrzeganie zbilansowanej diety przez cho-

rego ze stomią pomaga uchronić się przed  
wystąpieniem niechcianych dolegliwości ze 
strony przewodu pokarmowego. Do naj-
częstszych dolegliwości przewodu pokar-
mowego pojawiających się u osób ze stomią 
należą:

● biegunki: należy zwiększyć podaż płynów 
aby nie dopuścić do odwodnienia organi-
zmu. Ograniczyć spożycie owoców, warzyw, 
soków (czasowo zrezygnować z soków i 
owoców, które zawierają cukier gronowy), 
potraw pikantnych, razowego chleba, uni-
kać alkoholu, rodzynek, otręb. Zwiększyć 
spożycie takich produktów jak: banany, ryż, 
marchewka, mięta, kakao, białe pieczywo.

● odchodzenie gazów: zaleca się chorym spo-
kojne spożywanie posiłków, by nie dopuścić 
do połykania dużej ilości powietrza, dokład-
ne przeżuwanie kęsów, spożywać małą ilość 
lub unikać produktów, które wzmagają od-
chodzenie gazów i ich nieprzyjemny zapach 
(potrawy smażone, grzyby, alkohol, napoje 
gazowane, kawa,napoje zawierające kofe-
inę, jaja, mleko, soja,sery pleśniowe, bób, 
brukselka, fasola, groch czosnek, szparagi, 
kapusta, rzodkiew, kalafior, cebula, sardyn-
ki, karp, śledź,mintaj i inne ryby w szczegól-
ności w zalewach, w occie, produkty zawie-
rające duże ilości konserwantów. Zalecane 
jest spożywanie produktów, które likwidują 
nieprzyjemne zapachy: żurawina, pietrusz-
ka, sałata i jogurty. 

● zaparcia: używać herbatki ziołowe, pić sie-
nie lniane, bulion, zwiększyć podaż płynów
(1,5–2 litry dziennie), produktów bogato-

resztkowych, owoców, warzyw, niełuskanego 
ryżu, fermentowanych produktów mlecznych, 
ograniczyć czekoladę, słodycze i produkty wol-
no trawione. Ważnym uzupełnieniem jest ruch, 
który przyspiesza prace jelit, likwiduje zapar-
cia i wspomaga trawienie.

Informację na temat zasad zdrowego od-
żywiania dla osób ze stomią można znaleźć 
między innymi w publikacjach i książkach, po-
radniach chorób metabolicznych i gastroente-
rologicznych, punktach informacyjnych przy 
Instytucie Żywności i Żywienia, na spotkaniach 
dla osób ze stomią, poradniach dietetycznych, 
internecie oraz u lekarza rodzinnego.
Literatura u autorki
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Centrum Katowic,   ulica Warszawska, nr 14 – to nowy adres biblioteki SUM. Budy-
nek, w którym mieści się od 7 stycznia biblioteka SUM ma bogatą historię. W 1900 roku  
został zaprojektowany jako willa mieszkalna katowickiego architekta Hugo Grünfelda. 
Budynek był siedzibą wielu banków,  w 2001 roku zakupiła go ówczesna Śląska Aka-
demia Medyczna. Przez kilka lat tam właśnie mieścił się Rektorat uczelni. Teraz piękny 
zabytkowy budynek jest siedzibą nowoczesnej biblioteki.

7 stycznia 2013 odbyło się uroczyste otwar-
cie nowej siedziby Biblioteki Głównej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Obecne były naj-
wyższe  władze uczelni, przedstawiciele branży 
medycznej, goście z innych ośrodków uniwer-
syteckich. Środowisko pielęgniarek i położnych 
reprezentowała dr Mariola Bartusek, Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.   

Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego zyskała przestronne i komfortowe 
lokum  w samym sercu Katowic, przy ul. War-
szawskiej 14. To ogromne udogodnienie dla 
wszystkich  korzystających – bowiem Biblio-
teka SUM w Katowicach jest biblioteką ogól-
nodostępną. Placówka oferuje swoje   usługi 

nie tylko  studentom, ale także naukowcom, 
lekarzom, i  również osobom spoza Uczelni. 
Każdy, komu bliska jest tematyka zdrowot-
na może zajrzeć do nowocześnie zaprojekto-
wanych wnętrz i skorzystać z możliwości, ja-
kie proponuje biblioteka swoim czytelnikom. 
Księgozbiór zapewnia  szeroki wachlarz źródeł 
informacji z dziedziny medycyny, farmacji, hi-
gieny, profilaktyki i promocji zdrowia, zdrowia 
publicznego i wszelkich nauk pokrewnych: pe-
dagogiki, etyki, psychologii, filozofii, socjologii. 
Ale nie koniec na tym. Na miejscu wykonywane 
są wszelkie usługi informacyjne np. zestawie-
nia tematyczne bibliografii ,  w oparciu o od-
powiednio przygotowane zasoby własne  oraz 
zasoby zewnętrzne. Na miejscu można wypo-
życzyć i poczytać : podręczniki, monografie, 
atlasy, poradniki dla pacjentów, wiodące tytu-
ły czasopism naukowych polskich i zagranicz-
nych. Piękne, jasne,  czytelnie pozwalają na 
pełny komfort pracy, a nowoczesne rozwią-
zania techniczne zastosowane w zabytkowym 
budynku zapewniają optymalne wykorzystanie 
każdego skrawka przestrzeni bibliotecznej. 

Jednak prawdziwym atutem mogą okazać 
się zasoby biblioteki  w formie elektronicz-
nej. Ze zbiorów elektronicznych Biblioteki SUM 
można skorzystać w wyposażonej w nowocze-
sny sprzęt  czytelni komputerowej, a dzięki sie-
ci  internetowej  można nie wychodząc z domu 
zapoznać się z możliwościami i zasobami bi-
blioteki. Dostęp do elektronicznych baz danych 
i katalogów  jest możliwy  poprzez odpowied-
nią zakładkę na stronie Uniwersytetu. Dzięki 
wyszukiwarkom można zorientować się w za-
sobach nie tylko samej Biblioteki Głównej, ale 
także  w bazach danych innych ośrodków na-
ukowych. Sprawdzenie dostępności, ustalenie 
szczegółowych danych bibliograficznych, wy-
szukanie literatury konkretnego autora, bądź 

NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI 

ŚLĄSKIEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
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wskazanie konkretnej tematyki – to wszystko 
można zrealizować z domowego komputera czy 
laptopa. Ale mimo wszystko warto pojawić się 
w bibliotece osobiście – nie tylko piękne wnę-
trza przyciągają, czytelnie  SUM oferują czytel-
nikom bardzo życzliwą,  kompetentną i profe-
sjonalną  pomoc wykształconych bibliotekarzy 
z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie bi-
bliotekarstwa medycznego. Sieć biblioteczną 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach tworzą ośrodki biblioteczne działające w 
różnych miastach regionu: Biblioteka Główna 
w Katowicach, Oddział w Katowicach-Ligocie, 
Oddział w Sosnowcu oraz Oddział w Zabrzu z 
Czytelnią w Zabrzu-Rokitnicy. W skład Bibliote-
ki Głównej wchodzą: Dział Gromadzenia i Ewi-
dencji Zbiorów, Dział Opracowania Zbiorów, 
Dział Obsługi Użytkownika, Dział Bibliogra-
fii i Dokumentacji. Korzystając z elektronicz-
nych katalogów można łatwo sprawdzić gdzie 
znajduje się dana pozycja, i czy jest aktualnie 
dostępna. Natomiast pewność, że będzie za-

wsze dostępna daje właśnie Biblioteka Główna, 
działająca jak ogromna czytelnia.  W jej za-
sobach znajdują się także unikaty, pojedyncze 
egzemplarze rzadkich pozycji książkowych, a 
udostępnianie ich tylko na miejscu gwarantu-
je dostępność praktycznie non stop.Stan księ-
gozbioru wynosi ponad 140 tys. woluminów 
książek oraz ponad 30 tys. woluminów czaso-
pism naukowych. Dostępnych jest ponad 30 
elektronicznych baz związanych z medycyną i 
naukami pokrewnymi. Można przeglądać albu-
my, czasopisma branżowe, medyczne, mate-
riały konferencyjne. Jest to ogromny zasób in-
formacji , który z pewnością docenią nie tylko 
studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Biblioteka Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach podjęła współpracę 
z Biblioteką SUM. Naszym czytelnikom chcie-

libyśmy przybliżyć możliwości nowoczesnej 
akademickiej placówki bibliotecznej. Na sta-
nowisku komputerowym naszej biblioteki do-
stępna będzie aplikacja umożliwiająca pełne 
korzystanie z elektronicznych katalogów Bi-
blioteki Głównej SUM. Natomiast pod adresem: 
http://www.sum.edu.pl/aktualnosci.php?wi-
d=9&news=233 można zajrzeć „wirtualnie” do 
zasobów  Biblioteki, i poznać jej księgozbiór.

mo
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Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje
05.01.2013 roku niespodziewanie  

odeszła od Nas Koleżanka- Pielęgniarka

Dominika Tabaka
lat 26

Będzie nam brakowało Twojej niezwykłej  
energii, śmiechu i spontaniczności

Tak trudno uwierzyć w to, że już się nie zobaczymy

Do zobaczenia w lepszym świecie
Personel oddziału VIII S. P. Woj. Szp. 

 Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

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

Naszej drogiej koleżance  
MONICE SAKIEL  

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
ukochanego Męża  dr  Stanisława Sakiela

 składają Dyrektor wraz z Personelem Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

Żyje ten, kto pozostaje w sercach bliskich..
Pielęgniarce Brygidzie Skibińskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy

 składa Zarząd, Naczelna Pielęgniarka 
oraz koleżanki i koledzy 

Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 
z powodu śmierci Ojca 

koleżnce Iwonie Czajęckiej
składa Zespół Pielęgniarek i Położnych 

Szpitala Specjalistycznego im. St. Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej.

Naszej koleżance Ewie Kaczmarek 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają Pielęgniarki,Lekarze i Personel  

 Oddziału Chorób Wewnętrznych 
SP ZOZ MSW Katowice

Mimo, że odchodzą w  sercach pozostają na zawsze...
Naszej koleżance Ewie Kaczmarek  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 
składają koleżanki oddziałowe 

SP ZOZ MSW Katowice

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
 TATY

oraz sił w przetrwaniu ciężkich chwil smutku
koleżance Joli Patrzyńskiej 

składają pielęgniarki Oddziału Psychiatrii oraz
Pielęgniarka Naczelna z Pielęgniarkami Oddziałowymi

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci  Ojca 

Pani Jolancie Paczyńskiej, 
Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Psychiatrii

 w Dąbrowie Górniczej składają członkowie
 Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 

przy OIO i P w Katowicach.

kondo l e n c j e

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

Emily Dickinson

Pani Monice Sakiel , 
Skarbnikowi oraz  członkowi Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ,  
wieloletniej Przewodniczącej Komisji Etyki  

 w latach 1991-1999
 wyrazy najszczerszego współczucia z powodu 

 śmierci ukochanego Męża
 dr Stanisława Sakiela

w imieniu śląskich pielęgniarek, pielęgniarzy 
i położnych  składa  

Mariola Bartusek Przewodnicząca  
oraz członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach 

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

Dnia 29-12-2012 roku po ciężkiej chorobie
 odeszła od nas Nasza Koleżanka Pielęgniarka 

Krysia Szczepanik. 
Byłaś dla wielu z nas dobrym przyjacielem, koleżanką. 

Miałaś jeszcze wiele planów na przyszłość. 
Czerpałaś radość z każdej chwili życia.... 

Żegnamy Cię Krysiu lecz w naszych sercach i naszej 
pamięci będziesz na zawsze!!! 

Koleżanki z Oddziału Dermatologii i Zakładu  
Opiekuńczo - Leczniczego w Sosnowcu



35

Żyje ten, kto pozostaje w sercach bliskich..
Pielęgniarce Pani Małgorzacie Brachaczek 

wyrazy głębokiego współczucia z  
powodu śmierci Mamy składa 

Zarząd, Naczelna Pielęgniarka oraz koleżanki  
i koledzy Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
 Grażynie Dudek 

z powodu śmierci Mamy 
składa pielęgniarka oddziałowa wraz z pie-

lęgniarkami Oddziału Anestezjologii
 i Intensywnej Terapii WSPS A Tarnowskie Góry

Pielęgniarce Renacie Adamiec
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają Naczelna Pielęgniarka 

oraz pielęgniarki i położne 
WSP S.A. w Tarnowskich Górach    

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

dla Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Chorób Wewnętrznych 

Ewy Kaczmarek składa 
Dyrekcja ZOZ MSW Katowice

Pielęgniarce Eleonorze Melcz 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierciOjca 
składają pielęgniarki i sekretarka 

Oddziału Psychiatrycznego w Bytomiu.

kondo l e n c j e

Naszej koleżance Ewie Radziwończyk  
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Mamy 
składają Pielęgniarki z OAIT z GCZD 

w Katowicach 

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Ojca

 Koleżance Iwonie Mrozek 
składają: Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  

i Położne Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Wyrazy szczerego współczucia
 dla Pani Dyrektor Teresy Sowińskiej 

z powodu śmierci Mamy 
składa Personel Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego  
w Siemianowicach Śląskich.

Bliscy naszemu sercu zawsze po-
zostają w naszej pamięci... 

Naszej Koleżance Zdzisławie Cisek 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Taty
 składają: Ordynator, pielęgniarki i lekarze 
z oddziału i bloku operacyjnego okulistyki, 
Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą,  

Dyrekcja i Pełnomocnik ORPiP SP 
ZOZ WSzS nr 4 w Bytomiu.

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich..
 Pielęgniarce  Oddziałowej Teresie Szymkowiak  

wyrazy serdecznego współczucia  
z powodu śmierci Męża 

składają Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, 
Pełnomocnik OIPIP oraz wszystkie Pielęgniarki 
i personel medyczny  Górnośląskiego Centrum  
Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach.

Wyrazy szczerego współczucia 
koleżance Grycman Grażynie 

z powodu śmierci Ojca 
 składają Pielęgniarka Oddziałowa 
wraz z koleżankami z oddziału II  

Chorób Wewnętrznych i Diabetologii  
w Rudzie Śląskiej.

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym.. 
Koleżance Annie Stolarczyk

łącząc się w smutku i żalu  
z powodu śmierci MAMY 

kondolencje składają koleżanki i koledzy z  
Koła Terenowego Polskiego  

Towarzystwa Pielęgniarskiego 
przy SPSK-M SUM w Katowicach

 „Człowiek odchodzi, pamięć zostaje”
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 

myślami w trudnych dniach po śmierci 
Mamy, 

koleżance Annie Stolarczyk składają 
koleżanki z Zespołu ds. Pielęgniarek Dializacyjnych

"Gdy umiera ktoś bliski, często żału-
jemy, że nie byliśmy dla niego lepsi"

Naszej Koleżance Danucie Machura wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 
składa Pełnomocnik ORPiP oraz pielęgniarki z 

Oddziału Chirurgii Ogólnej w Sosnowcu.
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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 czwartek
w godz. od 13.00 do 15.00 

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


