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27 sierpnia Posiedzenie ORPiP w Katowicach

5 września Zespół ds. pielęgniar-
stwa psychiatrycznego

8 września Komisja Socjalnej

9 września Spotkanie Pełnomocników ORPiP

9 września Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa diabetologicznego

9 września Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa kardiologicznego 

9 wrzesnia  Spotkanie Zespołu Położnych 

10 września Komisja Kształcenia

10 września Posiedzenie Prezydium ORPiP
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września
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września 
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lęgniarstwa operacyjnego

17 września Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa nefrologicznego

24 września Posiedzenie ORPiP w Katowicach

25 września Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego 

25-26 
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VIII Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowo-Szkoleniowa
organizowana przez Górnośląskie 
Centrum Rehabilitacji „Repty”, 
Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach  
oraz Polskie Towarzystwo  
Pielęgniarskie 



3

 

Nieważne jak dobry jesteś, 

    ważne jak dobry chcesz być”…
Paul Arden

Czas wakacyjny wielu z nas pomaga w zebraniu sił na następne miesiące pracy…nabycie 

umiejętności odpoczywania nie jest jednak takie proste. Są szkoły i kursy dla zdobycia umie-

jętności zawodowych, także kursy komunikacji, ale kursów skutecznego odpoczynku … nie ma. 

A przecież trzeba się tego nauczyć, bo odpoczynek to naturalna faza naszego życia. W zabie-

ganej rzeczywistości trudno znaleźć chociaż chwilę tylko dla siebie...Tym bardziej powinniśmy 

wsłuchać się w swój organizm i dać mu czas na zregenerowanie się, wyciszenie, ukojenie myśli. 

Dlatego w kalendarzu zapisanym nieraz po brzegi, w każdym dniu powinniśmy zarezerwować 

ten idealny czas dla siebie. Sposób wypoczynku nie powinien być narzucony, winien wypływać 

z naszego wnętrza, bo wtedy tylko spełnia swoją rolę. Kto lubi czytać – czyta, kto lubi pływać – 

pływa. Jeśli natomiast wypoczynek sprawić ma tylko wygodę innym, nawet tym, których bardzo 

kochamy – będzie udręką, a po powrocie z wakacji wzmocni nasze zmęczenie.

Nie wszyscy jednak odpoczywają w tym samym czasie, chociaż wakacje czujemy na każdym 

kroku. W dalszym ciągu trwają przecież prace nad normami zatrudnienia, wciąż ewaluuje temat 

recept, które za darmo miałyby wypełniać pielęgniarki i położne, nadal omawiane są kwestie 

organizacji i funkcjonowania wielu podmiotów przygotowujących się do zmian. 

Pamiętajcie, że czas wakacyjny, to bynajmniej nie czas, w którym zatrzymują się rozmowy na 

wiele nurtujących nas tematów. Przeciwnie, właśnie teraz trzeba bacznie uważać, aby tych chwil 

nie przegapić. 

W dalszym ciągu trwają też kursy, osoby zainteresowane odsyłamy do naszego Działu Kształ-

cenia. Wakacje to przecież także okazja do podniesienia swoich kwalifikacji, nabycia nowych 

umiejętności.

I wreszcie, wakacje to także czas przygotowań do jesieni. W Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

i Położnych tradycyjnie jesień zaowocuje ciekawymi konferencjami, które są przecież efektem 

całorocznej pracy naszych zespołów. Szykują się cenne naukowe spotkania poświęcone pie-

lęgniarstwu nefrologicznemu, operacyjnemu, chirurgicznemu, przed nami także listopadowa  

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo -Szkoleniowa dla Położnych: „Położna w życiu kobiety”. 

Na szczegóły pozostawiam sobie wrześniowe wydanie naszego miesięcznika – bo teraz chcia-

łabym zachęcić Was wszystkich do cieszenia się pogodnymi, słonecznymi dniami tegorocznego 

lata.

I pamiętajcie, zawsze potrzebna jest równowaga i rozsądek, pamiętajcie o innych, ale pamię-

tajcie też i o sobie...

Z wakacyjnymi pozdrowieniami 

Mariola Bartusek
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Kalendarium czerwiec 2014
2 czerwca Sesja Sejmiku Śl. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

3 czerwca Spotkanie Edukacyjne dla pielęgniarek i położnych 2014 organizowane 
przez Medical Business Group w Katowicach

3 czerwca Rada SOW NFZ Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

4 czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego
4 czerwca Otwarcie Poradni Specjalistycznych Zagórze w Sosnowcu.
4-6 czerwca Posiedzenie NRPIP w Warszawie

6 czerwca 
Konferencja poświęcona historii i perspektywom rozwoju transplantologii. 
organizowana przez SPSK im. Mielęckiego w Katowicach oraz SUM. Udział 
wzięła Anna Grelowska 

9 czerwca Posiedzenie Komisji Etyki przy NRPIP w Warszawie. Udział wzięła Prze-
wodnicząca Mariola Bartusek

9 czerwca Spotkanie Zespołu ds. sterylizacji
10 czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego
10 czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

10-11 czerwca 

Konferencja w ramach programu ‘Rozwiązywanie problemów dla popra-
wy zdrowia ”Dreyfus Heath Foundation pt. „Ochrona zdrowia pielęgnia-
rek i położnych w aspekcie przeciwdziałania czynnikom stresogennym  
w środowisku pracy oraz w życiu rodzinnym „społecznym”. Organizowana 
przez Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych przy ORPIP 
w Katowicach 

10 czerwca Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania 
11 czerwca Spotkanie Pełnomocników OIPiP 
11 czerwca Posiedzenie Prezydium ORPiP
11 czerwca Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej 

12 czerwca 
Konferencja „Ocena żywienia jako element profilaktyki wśród najmłod-
szych dzieci” organizowana przez Stowarzyszenie Zdrowe Pokolenia. 
Udział wzięła Pani Irena Żurawska z GCZD w Katowicach 

13 czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

13 czerwca 
Rozdanie certyfikatów ze specjalizacji Pielęgniarstwo Operacyjne w 
Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca 
Mariola Bartusek i Specjalista ds. Kształcenia mgr Hanna Dobrowolska

16 czerwca 
Konferencja „Postępy leczenia onkologicznego” oraz obchody 15 lecia Od-
działu Onkologicznego organizowane przez Szpital im. Leszczyńskiego w 
Katowicach

16 czerwca Konferencja „Problemy zarządzania w pielęgniarstwie” organizowana 
przez PTP oraz Wyższą Szkołę Zarządzania im. J. Ziętka w Katowicach 

16 czerwca Posiedzenie Komisji Socjalnej 
17 czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego

18 czerwca Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dot. norm zatrudnienia. Udział wzięła 
Przewodnicząca Mariola Bartusek

23 czerwca Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola  
Bartusek

24 czerwca 
Konferencja organizowana przez SPSK Mieleckiego „Bezpieczna steryliza-
tornia” w Katowicach. Udział wzięła Małgorzata Maślanka członek ORPiP 
w Katowicach

24 czerwca Otwarcie wystawy „Drzewa w grafice Banyany”- cykl linorytów Elżbiety 
Kulej. Udział wzięła dr Beata Ochocka 

25 czerwca Nadzwyczajne posiedzenie NRPP w Warszawie 

27 czerwca 
VI Konferencja „Zakażenia Szpitalne - Działajmy Razem” organizowa-
na przez Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Udział wzięła  
Małgorzata Maślanka członek ORPiP w Katowicach

27 czerwca
Uroczystości pogrzebowe Ilony Tułodzieckiej w Mińsku Mazowieckim. 
Udział wzięli: Przewodnicząca Marola Bartusek, Hanna Paszko, Sekretarz 
Bartosz Szczudłowski oraz Poczet Sztandarowy

30 czerwca Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 11 czerwca 2014 roku

• Podjęto uchwały w sprawie:
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

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

cach,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Rejestru Położnych 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego.

Konkursy Czerwiec 2014
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Barbara Czepiel

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Anna Mirończuk

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Adriana Wiernicka

SP Szpital Kliniczny nr 7 GCM Katowice Ochojec
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii Elżbieta Zaczyk

SP Szpital Kliniczny im. Mieleckiego w Katowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Hematologii  
i Transplantacji Szpiku  Paulina Reinhard

Centrum Pediatrii Sosnowiec
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć     MariolaZębala 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gastroenterologii  Beata Lolo

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii  Ewa Serwatka

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Pielęgniarka Naczelna  Elżbieta Wasylewicz

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

adwokat Kinga Rudnik

Nagrywanie rozmów czy wizerunku (zdarzeń) stało się w dzisiejszych czasach bar-
dzo popularne i wręcz masowe. Jednym z najczęstszych obszarów życia, gdzie stosuje 
się nagrywanie są relacje pacjent (rodzina pacjenta) - personel medyczny. Zagadnie-
nie to jest niezwykle ważne, gdyż w aktualnym polskim stanie prawnym brak jest re-
gulacji prawnych (ustaw, przepisów) regulujących jednoznacznie zasady możliwości i 
dopuszczalności nagrywania głosu oraz zdarzeń. O ile jeszcze nagrywanie wizerunku 
oraz jego udostępnianie zostało fragmentarycznie opisane w przepisach prawnych do-
tyczących praw autorskich, to już większe wątpliwości budzi  nagrywanie rozmowy 
bez wiedzy oraz zgody osoby biorącej udział w takiej rozmowie. Również sam Sąd 
Najwyższy nie jest jednoznaczny w swoim stanowisku, albowiem wydano szereg orze-
czeń sprzecznych między sobą w kwestii nagrywania oraz wykorzystywania rozmów. 
To niejednolite stanowisko judykatury dodatkowo komplikuje pod kątem prawnym 
kwestie nagrań.

Wolność i tajemnica komunikowania są tak 
ważnymi obszarami życia człowieka, że znala-
zły swoje miejsce już w samej Konstytucji RP, 
gdzie w art. 49 wskazano na ich ochronę. Czy 
zatem pacjent lub jego rodzina mogą dokony-
wać rejestracji zdarzeń z udziałem personelu 
medycznego? Odpowiedź 
na to pytanie nie jest 
jednoznaczna, sami zaś 
prawnicy podzieleni są w 
poglądach i interpretacji 
szczątkowych w tym za-
kresie przepisów praw-
nych. 

Tendencja w orzecz-
nictwie sądowym oraz doktrynie w ostatnim 
czasie wydaje się zmierzać w kierunku coraz 
większej dopuszczalności w postępowaniach 
sądowych dowodów w postaci nagrań np. roz-
mów z osobami, które nie były uprzedzone o 
jej nagrywaniu, a są stronami postępowania. 
Przykładem są tu orzeczenia Sądu Najwyższe-
go, gdzie dopuszczono taką możliwość, np. 
dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, w 
którym Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że nie 
ma zasadniczych powodów do całkowitej dys-
kwalifikacji dowodu z nagrań rozmów telefo-
nicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonano 
bez wiedzy jednego z rozmówców (wyrok SN 
z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 
94/01). Również coraz częściej można spotkać 
się z poglądami doktryny aprobującymi wyko-
rzystywanie nagrań w postępowaniu sądowym 
(dowodowym) takich, jak: "dowodu w postaci 
nagrań, dokonanych osobiście przez uczest-
ników zdarzeń, które są następnie przedsta-
wiane sądowi przez te osoby, występujące w 

charakterze stron. Osoby dokonujące takich 
nagrań, w odróżnieniu od osób trzecich, z 
uwagi na to, że są uczestnikami procesu ko-
munikacyjnego, nie naruszają przepisów chro-
niących tajemnicę komunikowania wyrażoną 
w art. 49 Konstytucji" (D. Korszeń, Zakres za-

kazu przeprowadzania w 
postępowaniu cywilnym 
dowodów nielegalnych 
(bezprawnych), Monitor 
Prawniczy 1/2013).

Powyższe rodzi kolej-
ne pytanie – odwróce-
nie sytuacji, czy zatem 
pielęgniarka/położna lub 

lekarz mogą dokonać nagrania rozmowy z pa-
cjentem, zwłaszcza agresywnym i roszczenio-
wym? Co do zasady stosujemy tu te same po-
glądy i zasady, jak wyżej omówione, jednakże 
należy uważać na informacje objęte tajemnicą 
zawodową, których ujawnianie jest obwarowa-
ne szczególnymi przepisami prawnymi. 

Wyraźna ochrona przewidziana została na-
tomiast dla ochrony wizerunku, gdzie w usta-
wie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wskazano:

Art. 81.1. Rozpowszechnianie wizerunku 
wymaga zezwolenia osoby na nim przedsta-
wionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia ze-
zwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta 
otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnia-
nie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizeru-
nek wykonano w związku z pełnieniem przez 
nią funkcji publicznych, w szczególności po-
litycznych, społecznych,zawodowych;

Od „zwykłego” nagrywania rozmo-
wy czy wizerunku odróżnić należy 

podstępną rejestrację rozmowy czy 
innego zdarzenia za pomocą np. 
podsłuchu, co stanowi przestęp-
stwo z art. 267 Kodeksu karnego
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2) osoby stanowiącej jedynie szczegół cało-
ści takiej jak zgromadzenie, krajobraz,pu-
bliczna impreza. 
Od „zwykłego” nagrywania rozmowy czy wi-

zerunku odróżnić należy podstępną rejestrację 
rozmowy czy innego zdarzenia za pomocą np. 
podsłuchu, co stanowi przestępstwo z art. 267 
Kodeksu karnego:

Art. 267. §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje 
dostęp do informacji dla niego nieprzezna-
czonej, otwierając zamknięte pismo, pod-
łączając się do sieci telekomunikacyjnej lub 
przełamując albo omijając elektroniczne, 
magnetyczne, informatyczne lub inne szcze-
gólne jej zabezpieczenie,podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez upraw-
nienia uzyskuje dostęp do całości lub części 
systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu 
uzyskania informacji, do której nie jest 
uprawniony, zakłada lub posługuje się urzą-
dzeniem podsłuchowym, wizualnym albo in-
nym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację 
uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujaw-
nia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 
1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zachowanie wyczerpujące znamiona czyn-

ności wskazanych w art. 267 Kodeksu karnego, 
nie tylko naraża sprawcę na konsekwencje od-
powiedzialności karnej, ale równocześnie osoba 
pokrzywdzona ma prawo wystąpić wobec niego 
(pozwać go) na drogę postępowania cywilnego 
z powództwem o naruszenie jej dóbr osobistych 
(art. 23 oraz 24 Kodeksu cywilnego). 

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w 
szczególności zdrowie, wolność, cześć, swo-
boda sumienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnica korespondencji, nie-
tykalność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, 
pozostają pod ochroną prawa cywilnego 
niezależnie od ochrony przewidzianej w in-
nych przepisach. 
Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zo-
staje zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania, chyba że 
nie jest ono bezprawne. W razie dokonane-
go naruszenia może on także żądać, ażeby 
osoba, która dopuściła się naruszenia, do-
pełniła czynności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków, w szczególności ażeby złoży-
ła oświadczenie odpowiedniej treści i w od-
powiedniej formie. Na zasadach przewidzia-
nych w kodeksie może on również żądać 
zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty 
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany 
cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobi-

stego została wyrządzona szkoda majątko-
wa, poszkodowany może żądać jej napra-
wienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają upraw-
nieniom przewidzianym w innych przepi-
sach, w szczególności w prawie autorskim 
oraz w prawie wynalazczym. 
Podsumowując powyższe rozważania i sta-

nowiska, należy podkreślić iż w polskim porząd-
ku prawnym nie jest zabronione samo nagry-
wanie osoby trzeciej nawet bez jej wiedzy czy 
zgody. Brak jest obecnie przepisów zakazują-
cych nagrywanie w sytuacji nie poinformowa-
nia o nagrywaniu. Jednakże odpowiedzialność 
prawna może pojawić się na kolejnym etapie, 
a mianowicie tym, w jaki sposób wykorzysta 
się nagranie. Najistotniejszą kwestią wydaje 
się tu rozróżnienie faktu posiadania nagrania, 
a jego wykorzystywania (rozpowszechniania). 
W tym drugim przypadku może dojść już do 
naruszenia poszczególnych przepisów praw-
nych - wyżej zaprezentowanych. Zgoda osoby 
nagrywanej (zarówno głosu jak i jej wizerun-
ku) wymagana jest w przypadku zamiaru roz-
powszechnienia nagrania. Jednakże, jak wyżej 
podano, wykorzystanie nagrania w celach do-
wodu w postępowaniu sądowym jest dwojako 
traktowane przez sądy powszechne, a nawet 
samą doktrynę -  z wzrastającą tendencją do 
uznawania takich nagrań jako legalnych dowo-
dów w sprawie. Jedną z zasad postępowania 
dowodowego jest zakaz opierania ustaleń fak-
tycznych na dowodach nazywanych „owocami 
z zatrutego drzewa”, czyli pochodzących (lub 
zdobytych) nielegalnie czy niezgodnie z pra-
wem. Zasada ta jednak w ostatnim czasie w za-
kresie wykorzystywania nagrań doznaje znacz-
nego osłabienia, a wręcz nie jest stosowana. 

Na zakończenie warto wspomnieć także o 
zachowaniu charakterystycznym dla przestęp-
stwa  stalkingu wskazanego w art. 190a Ko-
deksu karnego, czyli uporczywego, złośliwego 
nękania mogące wywołać poczucie zagrożenia.

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie 
innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza 
u niej uzasadnione okolicznościami poczucie 
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatno-
ść,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywa-
jąc się pod inną osobę, wykorzystuje jej wize-
runek lub inne jej dane osobowe w celu wyrzą-
dzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.§ 
3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 
1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 
własne życie, sprawca podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.§ 4. Ściganie 
przestępstwa określonego w § 1 lub 2 nastę-
puje na wniosek pokrzywdzonego.
Podstawa prawna: Kodeks karny ; Kodeks cywil-
ny; ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych; 
ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne.
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Światowe zalecenia w zakresie 
 "Higieny Rąk"  

w polskich placówkach ochrony zdrowia

dr n.med Mirosława Malara 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, 

 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjaty-
wę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient 
Safety), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi 
na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań 
w tym kierunku. 

Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje 
wiele programów i projektów dotyczących sys-
temowych i merytorycznych aspektów popra-
wy bezpieczeństwa pacjentów. 

Pierwszym kierunkiem takich działań WHO 
Patient Safety był program „Clean Care is 
Safer Care - Higiena Rąk to Bezpieczna 
Opieka”, nakierowany na redukowanie liczby 
zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na 
wszystkich poziomach ochrony zdrowia na ca-
łym świecie.

W ramach tego programu, opracowano 
kompleksowy schemat działań, ukierunkowa-
ny na wdrożenie właściwej higieny rąk w opar-
ciu o publikacje, które jednogłośnie wskazują 
na fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i 
dezynfekcja rąk istotnie przyczyniają się do 
poprawy bezpieczeństwa opieki, zarówno w 
rozwiniętych jak i rozwijających się krajach. 
Program higieny rąk WHO ma formę naro-
dowej kampanii, obejmuje wytyczne postę-
powania; przewodnik wdrażania; materiały 
edukacyjne, w tym narzędzia do przepro-
wadzenia samooceny i ewaluacji w zakre-
sie dojrzałości kultury higieny rąk, modu-
ły szkoleniowe. Ponad dwie trzecie krajów 
członkowskich WHO podpisało formalne akty 
deklaracyjne, zobowiązujące do wzmożenia 
nadzoru nad właściwą higieną rąk w sektorze 
opieki zdrowotnej. 

Polska przystąpiła do Programu WHO 
(podpisała tzw. pledge-zobowiązanie) w 
maju 2013 roku, tym samym dołączyła do 
132 państw na całym świecie, które sygno-
wały takie gwarancje.

Pilotażowy etap wdrożenia programu „Hi-
giena Rąk to Bezpieczna Opieka” w Polsce, 
który został przeprowadzony w wybranych 
szpitalach w 2013 r., potwierdził przydatność 
przygotowanych przez WHO materiałów oraz 
dał merytoryczne podstawy do rekomendacji 
Ministra Zdrowia dla wprowadzania tego pro-
gramu we wszystkich szpitalach. Koordynacją 
wdrażania tego projektu kieruje Centrum Mo-
nitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we 

współpracy z Ministerstwem Zdrowia, biurem 
WHO w Polsce oraz Polskim Stowarzyszeniem 
Pielęgniarek Epidemiologicznych i Stowarzy-
szeniem Higieny Lecznictwa. Został powołany 
Komitet Sterujący, który  pełni rolę ewaluacyj-
ną, aprobującą i promującą. W komitecie ste-
rującym polskiego projektu uczestniczą Prezes 
PSPE dr n. med. Mirosława Malara- Konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego oraz dr n. med. Beata 
 Ochocka – Konsultant krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego. Zgroma-
dzono pierwsze doświadczenia praktyczne  
i wyniki, które stały się podstawą do wyda-
nia deklaracji  ministra zdrowia o konieczności 

Zeszyt XIII

Higiena rąk  
w placówkacH  

ochrony ZdrowIa

materiały szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych  
specjalistów epidemiologii lub higieny i epidemiologii  

zatrudnionych w Zespołach Kontroli Zakażeń Szpitalnych  
opracowane na podstawie wytycznych Światowej Organizacji  

Zdrowia (WHO-2009) dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej  
będących wsparciem programu „Higiena rąk to bezpieczna opieka”

Polskie Stowarzyszenie  
pielęgniarek epidemiologicznych 

Katowice, 2014 r.
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wdrażania tego programu we wszystkich jed-
nostkach ochrony zdrowia w Polsce. Deklara-
cja została ogłoszona w maju 2013r podczas 
konferencji „ Jakość w Ochronie Zdrowia” w 
Krakowie

W 2014 r. realizuje się II etap wdrożenia, 
do udziału w którym zaproszono uczestników 
pilotażowego badania, jak również nowe szpi-
tale, które są zainteresowane poprawą bezpie-
czeństwa opieki poprzez promocję higieny rąk.

13 czerwca 2014 r. w Szpitalu Uniwersytec-
kim w Krakowie z inicjatywy Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa 
oraz Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek 
Epidemiologicznych odbyły się już po raz dru-
gi warsztaty dla obserwatorów monitorowania 
higieny rąk.

Wdrożenie programu a tym samym strategii 
WHO zwiększa zrozumienie zawiłości zacho-
wania związanego z praktyką higieny rąk przy 
łóżku chorego, jak również pomaga w rozwią-
zywaniu problemu niskiego wskaźnika prze-
strzegania higieny rąk wynikającego z barier 
w zachowaniu. Opierając się na dowodach na-
ukowych koncepcja strategii WHO przekształca 
zalecenia właściwej higieny rąk z „Wytycznych 
dotyczących higieny rąk w opiece zdrowotnej” 
w 5 kolejnych kroków, które należy wykonać w 
celu przeprowadzenia prawidłowej higieny rąk. 
Podejście to proponuje ujednoliconą wizję hi-
gieny rąk dla personelu medycznego, trenerów 
i obserwatorów, co pozwala zminimalizować 
indywidualne odchylenia i globalnie zwiększyć 
przestrzeganie zasad skutecznej higieny rąk.

Zgodnie z tą koncepcją, wymaga się, aby 
personel medyczny mył i/lub dezynfekował ręce 

1. przed kontaktem z pacjentem, 
2. zanim przystąpi do czystych/aseptycznych 

procedur, 
3. po ekspozycji/narażeniu na kontakt z pły-

nami ustrojowymi, 
4. po kontakcie z pacjentem, 
5. po kontakcie z otoczeniem pacjenta. 

Higienę rąk powszechnie uznaje się za naj-
ważniejszy czynnik wpływający na zapobiega-
nie rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych. 
Każdy pracownik ochrony zdrowia, opiekun lub 
osoba, która sprawuje bezpośrednią lub po-
średnią opiekę nad pacjentem i podopiecznym 
jest odpowiedzialny za utrzymanie wysokich 
standardów higieny rąk w celu wyeliminowania 
i zminimalizowania ryzyka zakażenia. Dostęp-
ne badania wykazały, że pracownicy ochrony 
zdrowia mają trudności w przestrzeganiu wła-
ściwej higieny rąk. Przestrzeganie przez perso-
nel medyczny zalecanych procedur higienicz-
nych jest zróżnicowane, a ogólna średnia jest 
wciąż niezadawalająca i wynosi 38,7%.

Higiena rąk nie jest kwestią dowolności,  
jest ona obowiązkiem

Obecnie pacjenci mają świadomość ryzyka 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną, przez 
co oczekują, że personel medyczny będzie dbał 
o czystość rąk tak często, jak to tylko możliwe. 
Tego typu dbałość jest oznaką znajomości ak-
tualnej wiedzy, kompetencji, profesjonalizmu 
i szacunku. Przestrzegając zasad poprawne-
go mycia i dezynfekcji rąk możesz zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się zakażeń, zmniejszyć 
koszty leczenia w Twoim szpitalu i zmniejszyć 
cierpienie ludzkie.

http://www.omgpivc.org/about/participant-information/
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Higiena rąk to bezpieczna opieka

(Clean Care is Safer Care)
Nowy projekt realizowany wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości

mgr mgr Krystyna Zok
Kie- Kierownik Sekcji Epidemiologicznej

dr dr n biol. Grażyna Kruk Kupiec
Na- Naczelna Pielęgniarka

mgr mgr Małgorzata Winer 
Z-ca Kierownik Sekcji Epidemiologicznej 

S.P.Wo- Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im im. Dr. J. Daaba Piekary Śląskie

Hasło "Higiena rąk to bezpieczna opieka " po raz pierwszy pojawiło się w październiku 
2005 roku podczas pierwszej Swiatowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta 
poświęconej zmniejszeniu zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Przyczyn zakażeń 
szpitalnych jest wiele. Jedną z głównych przyczyn zakażeń szpitalnych jest niewystar-
czające lub ograniczone przestrzeganie zasad higieny rąk.

Jak podaje literatura w krajach rozwinię-
tych zakażenia związane z opieką zdrowotną 
dotyczą 5-15% hospitalizowanych pacjentów. 
Na oddziałach intensywnej terapii (OIT) mogą 
sięgać 9-37% leczonych pacjentów. Natomiast 
w krajach rozwijających się brak jest danych 
na ten temat. Jednostkowe badania potwier-
dzają, że formy zakażenia związane z opieką 
zdrowotną są dużo wyższe. 

W europejskich szpitalach co roku dochodzi 
do około pięciu milionów zakażeń związanych z 
opieką zdrowotną co stanowi 25 mln dodatko-
wych dni hospitalizacji oraz koszt rzędu 13-24 
miliardy euro.

Higiena rąk stanowi najważniejszy element 
strategii walki z zakażeniami związanymi z 
opieką zdrowotną również w naszym kraju.

Pierwsza światowa inicjatywa na rzecz bez-
pieczeństwa pacjenta jest realizowana w Pol-
sce przez Ministerstwo Zdrowia w ramach 
umowy o współpracy ze Światową Organizacją 
Zdrowia (WHO). Koordynatorem projektu jest 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia (CMJ) 

W czerwcu 2013 roku Samodzielny Publicz-
ny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w 
Piekarach Śląskich przystąpił do programu. 
W pierwszym etapie przedstawiciele szpitala 
wzięli udział w szkoleniu warsztatowym przy-
gotowującym do pilotażowego wdrożenia pro-
gramu. Promowanie w szpitalu „Wytycznych 
WHO” w tym metody „5 kroków higieny rąk” 
powinno przyczynić się do zwiększenia świado-
mości i zrozumienia tego, jak ważna jest higie-
na rąk

 

Dlaczego ręce?

Dlatego, że;
	są najważniejszym wektorem transmisji 

zakażeń w szpitalu
	stanowią potencjalne źródło zakażeń. Na 

rękach personelu medycznego znajduje 
się około od 39000 do 4 600 000 koloni w 
1cm² skóry (The Lancet Infectious Dise-
ases 2006)

	badania ciągle wykazują, że średnio oko-
ło 38% pracowników medycznych nie 
przestrzega zasad higieny rąk (Program 
WHO na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta)

	w 60-80 % ręce są źródłem drobnoustro-
jów w zakażeniach odcewnikowych (Wyni-
ki kontroli GIS,Zakażenia 2007, 2/88-90) 
statystycznie 63% mężczyzn i 28% ko-
biet nie myje rąk po wyjściu z toalety 
(dane UNICEF)

	są do tego prawne obligacje (Ustawa o 
Zawodzie Lekarza, Ustawa o Zawodzie 
Pielęgniarki, Ustawa o Prawach Pacjen-
ta, Ustawa o Zapobieganiu i Zwalczaniu 
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u ludzi...) i 
nie stosując się do prawa powoduje to, że 
świadomie łamiemy zasady prawa.
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	przestrzegając zasad higieny o 20 %, do-
prowadzimy do redukcji zakażeń o 40% 
(MC.Geer, A ”Hand hygiene by habit”. In-
fection prewention;practical tips for phi-
sicians to improve hand hygiene. Ontario 
Medical Review November 2007,74.10.)

	jest to prosta czynność i podstawowy 
środek zapobiegania zakażeniom związa-
nym z opieką zdrowotną ! (Prof.dr.hab.
med. Piotr Heczko, Katedra Mikrobiologii 
Collegium Medicum UJ)

Higiena rąk – nie jest kwestią wyboru, 
lecz stanowi jedno z podstawowych praw 
pacjenta !

W styczniu 2014 roku Samodzielny Publicz-
ny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej opra-
cował projekt poprawy jakości i podjął działa-
nia wdrożenia skutecznych sposobów realizacji 
bezpieczeństwa pacjentów poprzez higienę 
rąk. 

Celem głównym jest poprawa przestrzega-
nia higieny rąk w opiece nad pacjentem.

Projekt realizowany będzie przez okres 
dwóch lat. W pierwszym roku włączonych zo-
stało sześć oddziałów szpitalnych, następne 
zostaną włączone w 2015 roku.

W strategii postępowania wyodrębniono 
pięć obszarów działania;

Obszar 1. Zmiany systemowe - przygotowanie 
placówki poprzez ;

A/ Odpowiednią infrastrukturę , umożliwiającą 
personelowi medycznemu stosowanie zasad 
higieny rąk w praktyce;
	dostęp do bezpiecznego i stałego zaopa-

trzenia w wodę, środków myjących i ręcz-
ników jednorazowych,a przede wszyst-
kim dostęp preparatu do odkażania rąk 
dla każdego punktu opieki przy każdym 
łóżku chorego/ stanowisku w zasięgu nie 
większym niż 2 m .)

	dostęp do materiałów edukacyjnych
	promowanie procedur higieny rąk w od-

działach i miejscach pobytu pacjenta 
poprzez eksponowanie plakatów "5 mo-
mentów higieny rąk," instrukcji prawi-
dłowej techniki mycia rąk, prawidłowego 
stosowania preparatu do odkażania rąk

B/ Kulturę organizacyjną sprzyjająca bezpie-
czeństwu i higienie rąk

Powołano osoby, które odpowiadają za pro-
mocję i wdrożenie optymalnej praktyki higie-
ny rąk.Zaangażowano Dyrektora Naczelnego, 
Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych, Naczelną 

Pielęgniarkę którzy zatwierdzili wprowadzenie 
projektu jakości „higiena rąk to bezpieczna 
opieka” i w tym zakresie wspierają działania. 
Przekazano pismo Dyrektora Naczelnego dla 
kierownictwa i personelu informujące o wpro-
wadzeniu projektu w celu podniesienia na wyż-
szy poziom standardów i praktyki w zakresie 
higieny rąk.

Obszar 2. Przeprowadzono ocenę stanu wyj-
ściowego poziomu przestrzegania higieny rąk 
poprzez;
	Ankietę samooceny wg WHO; (umożliwia 

analizę bieżących możliwości i wspoma-
ga określenie przyszłych planów i celów 
działania. 

	Bezpośrednią obserwację dezynfekcji rąk
	Analizę zużycia środków do higieny rąk
	Ankietę wiedzy pracowników

Obszar 3. Szkolenia i edukacja
Przeprowadzono obowiązkowe szkolenia dla 

wszystkich grup zawodowych. Trener z ramie-
nia WHO przeszkolił grupę zawodową lekarzy. 
Prowadzi się system monitorujący odbycia 
przez personel szkoleń z zakresu higieny rąk  
z listami zatrudnionych pracowników.

Zachęca się również do współpracy w pro-
mowaniu higieny rąk pacjentów i ich rodziny

Obszar 4. Ocena i informacja zwrotna dla per-
sonelu

Przedstawiono pracownikom czytelne i ja-
sne wyniki ocen (obserwacji, zużycia środ-
ków do higieny rąk,wiedzy personelu na temat 
wskazań i technik higieny rąk, przestrzegania 
zaleceń)

Obszar 5. Analiza 
Precyzyjną ocenę poziomu przestrzegania 

higieny rąk, przeprowadzi się w końcu roku, 
odnotowując poprawę w porównaniu do sytu-
acji wyjściowej oraz określi się obszary dzia-
łające poprawnie, jak również te, które będą 
wymagały jeszcze poprawy.

Przestrzeganie higieny rąk to priorytet na 
skalę krajową, dlatego dobrze wdrożony pro-
jekt w szpitalu oraz długofalowe monitoro-
wanie mogą spowodować zminimalizowanie 
problemu zakażeń szpitalnych a tym samym 
zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów.

W następnym artykule zostaną przedsta-
wione dane dotyczące stanu wyjściowego oraz 
zmian jakie nastąpiły przez okres realizacji 
projektu "Higiena rąk to bezpieczna opieka "
Literatura;

1. Wytyczne WHO, dotyczace higieny rąk w opie-
ce zdrowotnej.2009.

2. http;//helics.univlvon1.fr/helicshome.htm)
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„Rozwiązywanie problemów dla poprawy 
zdrowia”

Dreyfus Heath Fundation 

Mgr Anna Mielech
Członek Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Pielęgnia-

rek i Położnych przy OIPiP w Katowicach

W dniach 10 – 11 czerwca w Ośrodku Szkoleniowym w Łaziskach Górnych odbyła 
się kolejna konferencja w ramach programu Dreyfus Health Foundation, zorganizo-
wana przez działający od wielu lat przy OIPiP w Katowicach Zespól ds Ochrony Zdro-
wia Pielęgniarek i Położnych oraz Śląski Uniwersytet Medyczny i Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie. Warto przypomnieć, że inicjatorką  organizacji  konferencji ze Śląskim 
Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w ramach projektu Dreyfus Health Foun-
dation jest Przewodnicząca ORPiP dr Mariola Bartusek,która otworzyła także i tego-
roczną konferencję.  Celem tego długofalowego przedsięwzięcia  miało być wzmacnia-
nie wiedzy pielęgniarek i położnych na temat własnego stanu zdrowia, zachęcenie do 
regularnych badań profilaktycznych oraz skierowania uwagi na potrzeby – nie tylko 
innych ale i swoje własne. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało „Ochronie zdro-
wia pielęgniarek i położnych w aspekcie przeciwdziałania czynnikom stresogennym w 
środowisku pracy oraz w życiu rodzinnym, społecznym”. 

Patronat naukowy nad konferencją objęły trzy wybit-
ne kobiety z naszego śląskiego regionu: prof. Violetta 
Skrzypulec, prof. Jadwiga Jośko-Ochojska, 
reprezentujące ŚUM w Katowicach oraz dr Beata 
Ochocka, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielę-
gniarstwa epidemiologicznego.

Wykład inauguracyjny  wygłosiła prof. Jadwiga  
Jośko-Ochojska. „Kat w domu, czyli o molesto-
waniu moralnym w rodzinie” to tytuł tego intere-
sującego wykładu. Aby przybliżyć nam temat, Pani 
Profesor zacytowała francuską lekarkę, psychotera-
peutkę Marie France Hirigoyem: „Molestowaniem mo-
ralnym jest wszelkie zachowanie o charakterze nad-
użycia (gest, słowo, czyn, postawa..), będące, przez 
swoją powtarzalność naruszaniem godności oraz in-
tegralności psychicznej lub fizycznej jednostki”. Mo-
lestowanie moralne jest zbliżone do mobbingu, z taką 
różnicą, że nie odbywa się w pracy, ale w domu, w 
rodzinie. Badania kliniczne potwierdzają fakt, że mo-
lestujący agresorzy to często osoby, silnie rozwijają-
ce w sobie sferę intelektualną kosztem emocjonalnej. 
Ofiarą może się stać każdy, nawet najsilniejsza psy-
chicznie i najlepiej radząca sobie ze stresem osoba w 
rodzinie. Często z powodu braku wsparcia i zrozumie-

nia ze strony świadków, 
taka osoba zaczyna cho-
rować i przejawiać ob-
jawy depresji lub stresu 
pourazowego. Leczenie 
staje się poważnym pro-
blemem, bo najczęściej 
główną uwagę poświęca 
się chorobom wynika-
jącym z długotrwałego 
molestowania, a umyka 
geneza tego stanu, któ-
rą bardzo często trudno 
jest wykryć. Pamiętajmy, 
że decydujący wpływ na 
rozwój inteligencji mo-
ralnej ma rodzina, a brak 
więzi i miłości w rodzinie 

prowadzi do niskiego EQ, przemocy, 
lęku i cierpienia!

Kolejnym wykładowcą był dr hab. n. 
med. Robert Pudlo, mówiący o powiąza-
niach  pomiędzy poszczególnymi ukła-
dami naszego organizmu, pomiędzy 
chorobami serca i stresem. By wstępnie 
tego dowieść, w swoim pasjonującym 
wykładzie „Stres, serce i rozum, czy-
li o zależności funkcji układu krą-

żenia od reakcji stresowej i stanu 
psychicznego”, posłużył się przykła-
dami zakorzenionymi w naszym języku 
potocznym. Często bezwiednie używane 
są przez nas pewne zwroty wyrażające 
stany emocjonalne, np.: serce na dłoni, 
żal serce ściska, serce z kamienia, blado 
wypaść czy zzielenieć ze złości. Wiemy 
też, że w  całej historii ludzkości to ser-
ce traktowano szczególnie i uważano je, 
nie tylko za organ niezbędny do życia, 
ale też za siedlisko uczuć czy charak-
teru. Istnieją więc mechanizmy łączące 
zaburzenia psychiczne i kardiologiczne, 
a przeprowadzane obecnie różne bada-
nia dowodzą wpływu depresji na ryzy-
ko wystąpienia choroby niedokrwiennej 
serca.

Po przerwie dołączyła do nas dr n. 
med. Jadwiga Pyszkowska, Konsultant 

Konferencja
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Wojewódzki w dziedzinie medycyny pa-
liatywnej, której wykładu wysłuchałyśmy 
ze szczególną uwagą. Pani doktor mówi-
ła o stresie osób pracujących w opiece 
paliatywnej, ale również o przeżyciach 
towarzyszącym nam wówczas, gdy to 
my, lub nasi najbliżsi jesteśmy objęci tą 
opieką. Po wykładzie pani doktor odpo-
wiedziała na wiele dodatkowych pytań. 
Okazało się, że omawiana tematyka 
wzbudziła naprawdę duże zainteresowa-
nie i potrzebę zrozumienia przynajmniej 
niektórych aspektów tej dziedziny.

Tematyka czerwcowej konferencji 
była bardzo różnorodna. Dotyczyła wie-
lu zagadnień z  naszego życia zawodo-
wego, społecznego czy rodzinnego, stąd 
każdy wykład był interesujący i niepo-
wtarzalny, a prelegenci godni najwięk-
szej uwagi i naszego uznania.

Przytoczę tylko tytuły kilku kolejnych 
bardzo ciekawych wystąpień: 
	„Wizerunek pielęgniarki w spo-

łeczeństwie” Pani mgr Krystyny  
Klimaszewskiej, 

	„Profesjonalne nękanie a profesjo-
nalizm zawodowy, czyli o mobbingu 
w kontekście etyki zawodowej pie-
lęgniarek i położnych” mgr Renaty 
Mroczkowskiej,

	„Stres w pracy a uzależnienia” mgr 
Krystyny Czapli,

	„Źródła i skutki stresu w pracy zawo-
dowej położnej” dr n. med. Ewy Tobor,

	„Przyczyny palenia wśród pracowni-
ków służby zdrowia” dr n. med. Agaty  
Wypych- Ślusarskiej,

	„Zjawisko agresji w obserwacji pielę-
gniarki dializacyjnej” mgr Anny Janus,

	„Mechanizm zaburzeń wewnątrz-
rodzinnych, a zagrożenia w pracy 
pielęgniarki” dr n. o zdr. Tomasza  
Iwańskiego,

	„Poszukiwanie czynników redukują-
cych stres w pracy z pacjentem na 
mechanicznym wspomaganiu i po 
transplantacji serca- rozważania Ko-
ordynatora VAD (Ventricular Asist 
Device)” mgr Izabeli Copik.
Na drugi dzień konferencji zaplano-

wany został długi wykład o tym, jak 
może zakończyć się nasze życie, jeśli w 
pracy lub w domu, jesteśmy ciągle pod 

presją omawianych wcześniej rozmaitych czynników. 
Do tej najgorszej konsekwencji może dojść zwłasz-
cza wówczas, gdy brakuje nam wsparcia i nie wiemy 
jak sobie pomóc. Dr Urszula Marcinkowska w swo-
im wykładzie „Ostateczna konsekwencja stresu, 
samobójstwo” wskazała również na optymistyczny 
wynik swoich badań - najmniej samobójstw zdarza 
się u kobiet mających małe dzieci. I tutaj znów do-
chodzimy do wniosku, jak ważna jest dla nas pielę-
gniarek i położnych  rodzina, zdrowa rodzina.

Nasze naukowe spotkanie trwało dwa dni. Na ko-
niec każdego z nich wygłaszane były wykłady dają-
ce profesjonalne wskazówki o tym jak przeciwdziałać 
czynnikom stresogennym, jak radzić sobie w trudnych 
sytuacjach zawodowych i rodzinnych. Pierwszego dnia 
porad w sferze psychicznej udzielała nam dr Aleksandra  
Nowak, psycholog i psychoterapeuta z Polskiego In-
stytutu Eriksonowskiego, pisząca też regularnie w 
Naszych Sprawach.

Drugiego dnia konferencję zamykała prezenta-
cja „Aktywność fizyczna w życiu kobiety”, któ-
rą przygotowały mgr Irena Młynarczyk i mgr Ewa  
Tarabura - Łysko. 

A oto konkretny przekaz od naszych prelegentek:

REGUŁA FITT

ZALECENIA
F
Frequens

3-5 razy w tygodniu

I
Intensity

ćwiczenia o umiarkowanej intensywności

T
Time

30-60 min w jednej sesji lub sesjach podzielo-
nych, jednak nie krótszych niż 10 min

T
Type ćwiczenia aerobowe ( szybki marsz, jazda na ro-

werze, bieg, pływanie, Nordic  Walking)

Obu paniom udało się przekonać i zachęcić nas do 
większej, regularnej aktywności fizycznej. 

Z tym postanowieniem i pogodą w sercu zakoń-
czyłyśmy naszą konferencję. Za nami został spokój, 
śpiew ptaków i zapach lata wokół Ośrodka Szkolenio-
wego…Ale z sobą też coś zabrałyśmy! Nową wiedzę  
i cenne kontakty, nową siłę i piękne słońce…

Serdecznie dziękuję wszystkim wykładowcom  
i uczestnikom za udział w VIII Konferencji Naukowej 
w Łaziskach Górnych, a koleżankom z Zespołu, 
zwłaszcza naszej przewodniczącej mgr Małgorzacie 
Pytel za przyjemność współpracy przy czerwcowym 
projekcie.

Konferencja
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Pielęgniarskie inicjatywy na rzecz 
 lokalnego środowiska 

„X Raciborskie Dni Promocji Zdrowia"
mgr Krystyna Klimaszewska 

 Specjalista organizacji i zarządzania, Przewodnicząca PTP w Katowicach, 
 Przewodnicząca zespołu d.s. organizacji i zarządzania przy OIPiP w Katowicach,  

Szpital Rejonowy w Raciborzu 

Choroby nowotworowe, a właściwie nowotwory złośliwe są po chorobach układu 
krążenia drugą przyczyną zgonów w Polsce. Nasz kraj należy do państw o średniej za-
chorowalności na tę chorobę. W 2010 r. Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymał infor-
macje o 70 024 pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów złośliwych u mężczyzn i 
70 540 u kobiet (łącznie ponad 140 tys. zgłoszeń nowotworowych). 

Oszacowanie liczby zachorowań w 2010 r. 
- biorąc pod uwagę kompletność rejestracji - 
wskazuje, iż liczba nowych wykrytych nowo-
tworów wynosiła około 155 tys. Na każe 100 
tys. polskiej populacji przypada 365 przypad-
ków z powodu nowotworów złośliwych. W 2010 
r. liczba zgonów z powodu nowotworów złośli-
wych wśród mężczyzn wynosiła około 52 tys., 
a wśród kobiet - około 41 tys. Na każde 100 
tys. polskiej populacji przypadają 132 zgony z 
tego powodu.

Najczęstsze nowotwory: Ponad 85 proc. 
przypadków w rejestrze mamy obecnie po-
twierdzonych badaniem histopatologicznym. 
Pomiędzy 1980 a 2010 r. odsetek takich przy-
padków wzrósł o 43 punkty procentowe u męż-
czyzn i 36 punktów procentowych u kobiet. 

U mężczyzn dominuje rak: płuca (21 proc.), 
gruczołu krokowego (13 proc.). jelita grube-
go (11 proc.), pęcherza moczowego (7 proc.) 
oraz żołądka (5 proc.) Pozostałe 41 proc. sta-
nowią inne nowotwory.

W przypadku kobiet największy problem to 
rak: piersi (23 proc.), jelita grubego (10 proc.), 
płuca (9 proc.), trzonu macicy (7 proc.), jajni-
ka (5 proc.) oraz szyjki macicy (4 proc.). Po-
zostałe nowotwory stanowią 42 proc. zacho-
rowań.

Autorzy publikacji: „http://www.rynekz-
drowia.pl/Uslugi-medyczne/Nowotwory 
zlosliwe-w-Polsce-znamy-najnowsze-dane-
epidemiologiczne,128987,8,0.html” prognozu-
ją, iż w najbliższych latach struktura zachoro-
wań nie ulegnie zmianie. 

W Polsce choruje rocznie na nowotwory 
złośliwe ok. 100 000 osób. Wśród czynników, 
które wpływają na zdrowie człowieka wyróż-
nia się cztery grupy: styl życia; środowisko fi-
zyczne oraz społeczne życia i pracy; czynniki 
genetyczne; służba zdrowia. Zachorowalność 
na choroby nowotworowe zależy w 50-60% od 
stylu życia człowieka i w ok. 20% od środowi-
ska fizycznego oraz społecznego życia i pra-
cy ludności. Czynniki genetyczne w ok. 20% 
wpływają na zachorowalność ludzi na „raka” a 
służba zdrowia może rozwiązać 10-15% pro-
blemów zdrowotnych społeczeństwa. 

Zdrowie człowieka wiąże się przede wszyst-
kim z jego świadomą i aktywną postawą wo-
bec zdrowia. Tylko proces edukacyjny pomoże 
podnieść potencjał zdrowia człowieka. Budo-
wanie prozdrowotnej polityki okazuje się dzia-
łaniem koniecznym dla wprowadzenia zmian 
w środowisku, które zmniejszałyby lub elimi-
nowałyby społeczne i środowiskowe przyczyny 
zagrożeń zdrowia. Promocja zdrowia to wię-
cej niż tylko opieka zdrowotna. Wymaga ona 
włączenia problemów zdrowia do porządku 
dziennego prac polityków wszystkich dziedzin 
życia społecznego, na wszystkich szczeblach. 
Inicjatywy ustawodawcze, polityka budżeto-
wa, nakładanie podatków, polityka dochodów 
i świadczeń socjalnych mają wielki wpływ na 
jakość i długość życia ludzi. Koszty badań pro-
filaktycznych, zabiegów, leczenia chorób no-
wotworowych, rehabilitacji, leków oraz opieki 
psychologicznej i paliatywnej w wielu przypad-
kach przekraczają możliwości finansowe cho-
rego i jego rodziny. Zatem dajemy możliwość 
mieszkańcom zbadania swego stanu zdrowia 
oraz uczymy motywacji do jego wzbogacania i 
dbania jako największa wartość.
Raciborskie Dni Promocji zdrowia mają na celu:

1 Wykształcenie w społeczności silnych 
mechanizmów motywacyjnych do dzia-
łań profilaktycznych mających na celu 
zapobieganie chorób głównie cywilizacyj-
nych i społecznych 

2. Uświadomienie mieszkańcom potrzeby 
samokontroli swojego stanu zdrowia w 
okresie odczuwania „ zdrowia” 

3. Uzyskanie umiejętności samodzielnego 
podejmowania decyzji w sytuacjach za-
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grożenie życia i zdrowia.
4. Dążenie do zapobiegania chorobom cy-

wilizacyjnym i społecznym poprzez epi-
zodyczne samo kontrolowanie swego 
stanu, promowanie wysiłku fizycznego, 
stosowania zaleceń dietetycznych, zdo-
bywanie wiedzy na temat chorób spo-
łecznych i cywilizacyjnych 

5. Eliminowanie czynników ryzyka oraz 
umiejętność w zakresie przystosowań 
żywieniowych, stylu życia i rekreacji

Tegoroczny program Raciborskich Dni Promocji 
Zdrowia, który od 10 lat cieszy się dużym zain-
teresowaniem ze strony społeczności lokalnej, 
w jubileuszowej edycji obejmował następujące 
działania profilaktyczne:

Organizację wykładów dla społeczności ra-
ciborskiej mających na celu zwiększenie wie-
dzy o chorobach cywilizacyjnych i społecznych 
jak również umożliwienie samokontroli swoje-
go stanu zdrowia. W tym wykład o; 
	Wykład o nowotworach skóry oraz choro-

bach przewlekłych skóry
	Wykład o chorobach nowotworowych w 

tym raka żołądka, jelita, trzustki, płuca, 
pęcherzyka żółciowego 

	Wykład o nowotworach występujących u 
kobiet, tj. raka piersi i raka szyjki macicy 
oraz wspomaganie prezentacji filmem 

	Przeprowadzenie warsztatów dla uczest-
ników programu samobadania piersi jako 
podstawowa umiejętność wykrywania 
guzków piersi na fantomach z guzkami 
piersi

	Wykład o cukrzycy oraz otyłości jako 
czynnika prowadzącego do chorób cywi-
lizacyjnych, umiejętności profilaktyczne 

	Uczestnicy wykładów otrzymają bezpłat-
ne kupony do wykonania badań diagno-
stycznych i laboratoryjnych związanych z 
tematyką wykładów

Organizację wykonywania bezpłatnych ba-
dań diagnostycznych dla społeczności racibor-
skiej, które to dadzą możliwość skontrolowania 
swego stanu zdrowia jak również zasięgnięcia 
specjalistycznej porady w zakresie chorób cy-
wilizacyjnych.

• profil lipidowy - HDL, LDL, TG, 
• p/ glikemii we krwi, pomiar RR, 
• badanie Ca 19-9, PSA, CA125, CEA,
• badanie skóry przez dermatoskop oraz 

konsultacje dermatologiczne 
• nauka samobadania piersi na fantomach 

z guzkami piersi
• pomiar tkanki tłuszczowej
• konsultacje onkologiczne
• konsultacje w zakresie edukacji diabeto-

logicznej 
• badanie na osteoporozę 
Organizację promocji zdrowia w szerokim 

tego słowa znaczeniu, prezentacja nowocze-
snych opatrunków, materiały edukacyjne do-
tyczące cukrzycy, żylaków kończyn dolnych, 
nowotworów , samo edukacji i samo pielęgna-
cji w chorobach po zabiegach chirurgicznych, 
profilaktyki antynikotynowej, zdrowego żywie-
nia, itp. 

Tegoroczne przedsięwzięcie pielęgniarskie 
skupiło wokół siebie wielu gości w tym prezy-
dentów miasta, starostwa powiatowego, dy-
rekcji szpitala. 

Przyjemnym akcentem była obecność Prze-
wodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach dr Marioli Bartusek oraz 
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego w Warszawie dr Grażyny Franek, które 
wyraziły ciepłe słowa uznania dla pielęgniar-
skiej inicjatywy, za co Im bardzo dziękuję. 

Całe przedsięwzięcie mogło być zorganizo-
wane przy współpracy i dofinansowaniu Miasta 
Racibórz, Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Fun-
dacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Racibo-
rzu.

Osobiście składam wszystkim pielęgniar-
kom i położnym oraz osobom wspierającym 
nasze pielęgniarskie przedsięwzięcie serdecz-
ne podziękowania. 

W ramach dwudniowej akcji przy po-
szczególnych stanowiskach pracowały cha-
rytatywnie członkinie PTP: mgr Bernadeta 
Drozdowska, mgr Urszula Pater, mgr Hanna 
Dmitruk, mgr Barbara Didenko, mgr Beata 
Mros-Jaszewska, Grażyna Janeczek-Dwornik 
Beata Apolony, Jolanta Lihs, Teresa Mokry,  
Lidia Skrobek, Karina Piksa-Majnusz,  
Grażyna Przybyła, Barbara Bartoszek i Ewa 
Nowodworska. Współorganizatorem całe-
go przedsięwzięcia oraz wielkim wsparciem  
i pomocą przy organizacji była mgr Beata  
Wysoczańska- Skroban, za co Jej gorąco dzię-
kuję.
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Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje  
planowane przez OIPiP w Katowicach 

na II półrocze 2014r

Kursy Specjalistyczne

Wykonanie i Interpretacja Zapisu Elektrokardiograficznego Nr 03/07

Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa Nr 01/11

Szczepienia Ochronne Nr 03/08

Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa Noworodków Nr 01/07

Szczepienia Ochronne Noworodków Nr 04/08

Leczenie Ran Nr 11/07 

Prowadzenie Porodu w Wodzie

Edukator w Cukrzycy Nr 02/11

Wykonanie Konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wy-
konanie dojścia doszpikowego Nr 05/08

Terapia bólu ostrego u dorosłych Nr 02/10

KURSY KWALIFIKACYJNE

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo anestezjologicz-
ne i intensywnej opieki

Organizacja i Zarządzanie

Pielęgniarstwo Epidemiologiczne

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo Kardiologiczne

Pielęgniarstwo Ratunkowe

Pielęgniarstwo Operacyjne

Pielęgniarstwo
Onkologiczne

Pielęgniarstwo Psychiatryczne
Pielęgniarstwo w ochro-
nie zdrowia pracujących

DZIEDZINA SPECJALIZACJI

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo anestezjologicz-
ne i intensywna opieka

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo zachowawcze

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Pielęgniarstwo nefrologiczne

Pielęgniarstwo położnicze

Pielęgniarstwo neurologiczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Specjalista ds kształcenia podyplomowego 
OIPiP w Katowicach

mgr  Hanna Dobrowolska
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6 miesięcy za nami....

Czas biegnie tak szybko, że daty i fakty znikają z naszej pamięci, pozostawiając je-
dynie ślad w kalendarzu... Dlatego teraz, na półmetku roku, chcielibyśmy przypomnieć 
w kilku słowach minione miesiące, wydarzenia, które warto wspomnieć.

Styczeń
6 stycznia odbyło się uroczyste 

rozesłanie misyjne Misji Medycznej. 
Nasze koleżanki Marta Wdowczyk i 
Barbara Dziak biorą w niej udział – 
są pierwszymi pielęgniarkami, któ-
re wraz z Misją wyruszyły  do Pa-
ragwaju. A miesiąc zakończyliśmy 
spotkaniem noworocznym emeryto-
wanych członków samorządu zawo-
dowego oraz Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego , które odbyło się  
30 stycznia w Ośrodku Kształcenia w 
Łaziskach Górnych.

Luty
W lutym rozpoczęliśmy realizację nowego Projek-

tu, współfinansowanego ze środków unijnych. 11 lu-
tego w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych 
odbyła się konferencja otwierająca projekt pt.: „Wyż-
sze kwalifikacje i  umiejętności samozatrudnionych z 
branży medycznej” czyli  wartość kwalifikacji w prak-
tyce”. Udział wzieli Przewodnicząca ORPIP Mariola  
Bartusek, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego a zarazem Koordynator Projektu  
dr Beata Ochocka, redaktor Naczelna Biuletynu Nasze 
 Sprawy Małgorzata Maślanka  oraz Sekretarz ORPIP  
Bartosz Szczudłowski. Po raz pierwszy udało się skom-
ponować pakiet szkoleń, dedykowanych pielęgniarkom  
i położnym pracującym w ramach indywidualnych i gru-
powych praktyk. Kursy w ramach Projektu będą odbywać 
się aż do czerwca 2015 roku.

Marzec
20 marca odbyła się konferencja wyjazdo-

wa w WSS nr 2 w Jastrzębiu, przybliżające za-
gadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodo-
wej oraz etyki. Udział wzięła Przewodnicząca OSPIP  
Barbara Gardyjas oraz mecenas Kinga Rudnik. Podob-
ne konferencje obywały się – i odbywają się nadal w 
wielu śląskich szpitalach, jest to świetna okazja do 
przypomnienia prawnych aspektów, istotnych dla  za-
wodów pielęgniarki i położnej. 

28 marca w auli Wydziału Radia i Telewizji UŚ odbył 
się XXXI Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.
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Kwiecień
6 kwietnia odbył się egzamin końcowy pierwszej grupy uczestniczek Projektu, która brała 

udział w kursie specjalistycznym „Szczepienia ochronne”. W  ramach projektu „Wyższe kwalifika-
cje i umiejętności samozatrudnionych z branży medycznej” czyli wartość kwalifikacji w praktyce” 
dodatkowe kwalifikacje zdobywają pielęgniarki i położne pracujące „na własny rachunek”. Z tej 
formy zatrudnienia korzysta obecnie ponad 800 naszych koleżanek i kolegów.

7 kwietnia IX Ogólnopolska konferencja „Sterylizacja” or-
ganizowana przez PTP koło Siemianowice Śl oraz Zespół ds. 
pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji przy ORPIP w Kato-
wicach.

Natomiast 24 kwietnia w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Ła-
ziskach Górnych odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie inter-
dyscyplinarne na rzecz Promocji Zawodów, zorganizowane 
przez Zespół ds. pro-
mocji Zawodów przy 
ORPIP.  Spotkanie 
było okazją do pre-
zentacji doświadczeń 
zawodowych, a jego  
oryginalna formuła, 
pozwoliła na swobod-
ną i nieskrępowaną 
wymianę opinii i po-
glądów. 

Maj
Początek maja - 7, 8 i 9 - to Europejski Kongres Gospodar-

czy, trzydniowy cykl spotkań, debat, paneli dyskusyjnych z udzia-
łem członków naszego rządu, elit gospodarczych kraju i Europy.  

W pierwszym dniu Kongresu odbyły 
się aż cztery panele dyskusyjne, po-
święcone sektorowi medycznemu, a 
jednym z prelegentów była dr Mariola  
Bartusek, Przewodnicząca ORPiP w 
Katowicach. 

9 maja  w Ośrodku Kształcenia  
w Łaziskach Górnych odbyła się 
konferencja pt „Stop powikłaniom-
-zasady insulinoterapii u pacjenta z 
cukrzycą". Była to cenna odpowiedź 
na zapotrzebowanie  środowiska pie-
lęgniarek i położnych na wiedzę z za-
kresu opieki nad pacjentem z zespo-
łem stopy cukrzycowej. 

16 maj miała miejsce konferencja 
wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w Zespole Szpitali 
Miejskich w Chorzowie. Udział w wzięła Przewodnicząca OSPIP 
Barbara Gardyjas, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandra Liszka, Me-
cenas Kinga Rudnik oraz 
specjalista ds. prawnych 
OIPIP Sylwia Stańska

Maj upłynął jednak pod 
znakiem naszego święta. 
Uroczysta Gala z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia  Położ-
nej odbyła się 13 maja w 
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Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. W części oficjalnej miło nam było usłyszeć 
wiele ciepłych słów i dobrych życzeń składanych przez naszych gości, a w drugiej części dobry 
humor zapewniły nam aktorki spektaklu „Dieta Cud – czyli Menopauzy Szał”. 

Czerwiec
10-11 czerwca odbyła się kolej-

na konferencja w ramach progra-
mu ‘Rozwiązywanie problemów dla 
poprawy zdrowia ”Dreyfus Heath 
Foundation pt. „Ochrona zdrowia 
pielęgniarek i położnych w aspekcie 
przeciwdziałania czynnikom streso-
gennym w środowisku pracy oraz w 
życiu rodzinnym „społecznym”, organizowana przez Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i 
położnych przy ORPIP w Katowicach. 

Mieliśmy też okazję promować nasze zawody oraz prowadzić edukację prozdrowotną, uczest-
nicząc w obchodach dni śląskich miast – 
Rudy Śląskiej i Mikołowa.

27 czerwca spotkaliśmy się na  VI Kon-
ferencji „Zakażenia Szpitalne - Działajmy 
Razem” organizowanej przez  Zespół ds. 
pielęgniarstwa  epidemiologicznego pod 
patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek Epidemiologicznych, Konsultanta 
Krajowego i Konsultanta Wojewódzkiego w 
dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego oraz Prezydenta Miasta Chorzowa.

W każdym miesiącu odbywały się spotkania zespołów, 
pracujących przy OIPiP w Katowicach, dyskutujące nad za-
gadnieniami, problemami w poszczególnych dziedzinach 
pielęgniarstwa, opracowujące standardy i procedury po-
stępowania -  spotkania Zespołu ds. położnych, Zespołu  
ds pielęgniarstwa diabetologicznego, Zespołu ds pielęgniar-
stwa kardiologicznego, Zespołu pielęgniarstwa operacyj-
nego , epidemiologicznego, ochrony zdrowia. Spotkały się 
pielęgniarki pracujące w zespołach ds pielęgniarstwa diali-
zacyjnego, zatrudnionych w sterylizacji, ds opieki długoter-
minowej, pielęgniarstwa psychiatrycznego. odbyły się spo-
tkania Komisji Etyki, spotkania Zespołu ds. pielęgniarstwa 
chirurgicznego oraz Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 

W comiesięcznym rytmie odbywały się też w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach spotkania kadry zarządzającej. Sys-
tematycznie odbywały się spotkania Pełnomocnych Przed-
stawicieli OIPiP w Katowicach.

Również w Łaziskach miało miejsce w czerwcu uroczyste 
wręczenie dyplomów pielęgniarkom,  które ukończyły spe-
cjalizację  w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego . 

Przed nami czas zarezerwowany dla zwolnienia tempa, relaksu, wypoczynku – chociaż nie bę-
dziemy przecież wolne od codziennych obowiązków. Ale magiczne słowo „wakacje” i ciepłe, pełne 
słońca dni nadają letnim dniom nieco innego charakteru. Wykorzystajmy ten czas by naładować 
swoje akumulatory na drugą połowę roku.

mo



20

„POWRÓT DO SIEBIE…”

czyli kilka słów o sztuce odpoczywania

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Sezon urlopowy w pełni i być może to dobry czas, aby zadać sobie pytanie: „Czy 
umiem odpoczywać?”… Odpowiedź na to pytanie, choć początkowo może wydawać się 
banalnie prosta i oczywista, przy dłuższym zastanowieniu może jednak budzić pewne 
wątpliwości… Jeśli chcesz wiedzieć jak odpoczywać, aby efektywnie zregenerować 
energię i nabrać siły na kolejne miesiące pracy, zapraszam do lektury artykułu i wła-
snych refleksji.

W dzisiejszym świecie odpoczywanie wca-
le nie jest proste… Czas goni, ludzie wokoło 
pędzą…, zadanie za zadaniem…, wyzwanie za 
wyzwaniem…, wciąż przed siebie… Odpoczy-
nek i relaks stają się bezcenną umiejętnością 
(a nawet sztuką), której wielu z nas potrze-
buje się uczyć od nowa i na nowo. Bo przecież 
kiedyś, będąc dziećmi, w spontaniczny sposób, 
bez większego zastanawiania i planowania, po 
postu odpoczywaliśmy. To właśnie dzieci są w 

tej dziedzinie godnymi naśladowania mistrzami 
– po intensywnym wysiłku umysłowym biega-
ją po podwórku; gdy się zmęczą fizycznie sia-
dają lub kładą się choćby na chwilę, a gdy są 
znużone po prostu zapadają w drzemkę albo 
zasypiają. My (dorośli) często potrzebujemy 
„wrócić do siebie”, aby przypomnieć sobie, jak 
odpoczywać…

Być może jest tak, że możesz na małą chwil-
kę zmrużyć oczy i …, możesz przypomnieć so-
bie… swoje najjjjbardziej beztroskie wakacje… 
Ciekawe ile miałaś(łeś) wtedy lat…? Jak wte-
dy wyglądałaś(łeś)…? I ciekawe co to były za 
wakacje?... Być może możesz nawet zobaczyć 
oczami wyobraźni to miejsce… Gdzie to było…? 
Na podwórku…, przed domem…, na wsi…, w gó-
rach…, lesie…, a może gdzieś… nad morzem…? 

Możesz ponownie poczuć to miejsce… Zobaczyć 
kolory…, kształty…, poczuć zapachy…, usłyszeć 
dźwięki… Możesz na nowo odnaleźć w sobie to 
doświadczenie… Jak się wtedy czułaś(łeś)…? 
Co robiłaś(łeś)…? Co sprawiało, że czułaś(łeś) 
się beztrosko…? Co dawało Ci najjjjwięcej fraj-
dy i radości…? 

Aby odpocząć dobrze jest zatrzymać się, a 
żeby się zatrzymać trzeba stopniowo zwal-
niać, wyhamować. Funkcjonowanie naszego 
organizmu można porównać do dwóch „try-
bów/biegów” – mobilizacji i regeneracji. Mo-
bilizacja to ruch, tempo, wysiłek, napięcie, 
zadaniowość, obowiązkowość, planowanie, 
skupienie – na tym „biegu” wykonujemy co-
dzienne obowiązki i prace. Mobilizacja to tak-
że stan podwyższonej gotowości do działania i 
na dłuższą metę jest sporym obciążeniem dla 
organizmu. Natomiast regeneracja to roz-
luźnienie, odprężenie, zwolnienie, relaks, 
spontaniczność, odpuszczanie, czyli „tryb” 
ładowania akumulatorów i regeneracji sił. Jeśli 
żyjemy szybko i intensywnie, trochę jak pędzą-
cy samochód, droga hamowania powinna być 
stopniowa, aby mogła być bezpieczna i zdro-
wa. Będąc w „trybie” mobilizacji układ nerwo-
wy za sprawą adrenaliny nie odbiera informa-
cji o wyczerpaniu i zmęczeniu. Dopiero, gdy 
mobilizacja przechodzi w regenerację, zaczy-
namy odczuwać skutki intensywnej pracy. To 
właśnie wtedy, na początku urlopu, jesteśmy 
najbardziej narażeni na infekcje. Zbyt szybkie 
hamowanie może zaburzyć równowagę układu 
odpornościowego naszego organizmu. Dlatego 
pierwszym etapem odpoczynku powinna być 
zmiana tempa życia – stopniowe ogranicze-
nie „szybkości” codziennego dnia, odpuszczanie 
pewnych obowiązków i „spraw do załatwienia” 
na rzecz zwiększonego czasu na sen i relaks. 
Już dwa tygodnie przed urlopem można zwal-
niać tempo i powoli zacząć się odprężać. 
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Być może po pracy wybrać się na spacer, basen 
lub przejażdżkę na rowerze… Jeśli wyjeżdżamy 
na urlop dobrym pomysłem jest, jeśli to tylko 
możliwe, spędzenie pierwszych wolnych dni w 
domu, spokojne spakowanie walizek i przygo-
towanie się do podróży…

Ciekawe, co się w Tobie zmienia, gdy za-
czynasz odpoczywać… Być może jest tak, że 
nie tylko zwalnia czas i życie wokół Ciebie, lecz 
również zwalniają Twoje myśli…, a Twój umysł 
staje się lżejszy…, bardziej swobodny… Być 
może również zaczynasz wyraźniej odczuwać 
swoje ciało… znów zaczynasz czuć, że masz 
ręce…, i nogi…, i klatę piersiową…, i brzuch…, i 
szyję…, i głowę… I zaczynasz zauważać, że od-
dychasz… Ciekawe, czy możesz pozwolić sobie 
odetchnąć pełną piersią…, wypuszczając z każ-
dym wyyyydechem zmęczenie…, napięcie…, 
stresy…, które nagromadziłaś(łeś) w sobie…  
A z każdym coraz głębszym wdechem… czerpać 
nową energię…, ładując wewnętrzne akumu-
latory… Ciekawe jak możesz…, oddychając…, 
wsłuchać się w swój organizm, aby usłyszeć 
wyraźnie, czego potrzebuje do regeneracji…? 
Ruchu…, bezruchu…, ciszy…, nie ciszy…, sa-
motności… a może czyjejś obecności i blisko-
ści…? Czego potrzebujesz, żeby odpocząć na-
prawdę…?

Nie ma jednego sprawdzonego i uniwersal-
nego sposobu, czy też przepisu na efektywny 
odpoczynek. Każdy z nas jest inny i ma inne 
potrzeby związane z regeneracją. Jednak to, 
co wydaje się szczególnie istotne, to aby od-
poczywać w inny sposób i w innym ryt-
mie, niż pracujemy. Jeśli praca obciąża nas 
fizycznie, relaksujące może się okazać leżenie 
na leżaku lub na plaży i, na przykład, czytanie. 
Natomiast jeżeli w pracy dużo siedzimy i wyko-
nujemy pracę umysłową, regenerująca będzie 
ulubiona aktywność fizyczna (sport, zwiedza-
nie, zajmowanie się ogrodem, spacery, itp.). 
Jeśli pracujemy dużo z ludźmi i wśród ludzi, 
poszukajmy ciszy i odosobnienia. A jeżeli więk-
szość czasu w pracy spędzamy w pojedynkę, 

na wakacjach wyjdźmy do ludzi. Zdecydowanie 
warto wyjechać, zmienić otoczenie i ode-
rwać się od codzienności. Inne miejsce au-
tomatycznie tworzy przestrzeń do innego trybu 
życia i zaprasza do innych aktywności niż na co 
dzień. Ważne, aby zajęcia, którym się odda-
jemy podczas urlopu, sprawiały nam napraw-
dę dużo przyjemności. Wtedy, poprzez ich 
wykonywanie, możemy odbudowywać rezerwy 
energetyczne w organizmie. 

Gdy uda nam się już zatrzymać podczas 
urlopu i zaczynamy doświadczać spokoj-
niejszego i wolniejszego tempa życia, wte-
dy pojawia się szansa na delektowanie się 
obecną chwilą i dniem dzisiejszym. Może-
my zacząć zauważać otaczającą nas przyrodę, 
pogodę za oknem, ważne dla nas osoby, smak i 
temperaturę porannej kawy lub herbaty i… po-
zwolić sobie ponieść się przyjemnościom…

Ciekawe jak możesz…, od czasu do czasu…, 
w ciągu dnia zatrzymać się…, usiąść wygod-
niej… i zwrócić uwagę na swój oddech… Może 
to trwać trzy minuty lub trzy sekundy… Być 
może jest tak, że możesz pozwolić sobie w peł-
ni poczuć i zaakceptować obecną chwilę…, sie-
bie w tej chwili…, swoje samopoczucie… i to, co 
się dzieje wokół Ciebie… Ciekawe jak możesz 
odpuścić sobie myślenie…, osądzanie… i po 
prostu pozwolić, aby rzeczy toczyły się swoim 
nurtem… Jak wiatr może wiać i poruszać liść-
mi drzew… Jak chmury mogą płynąć po niebie 
w swoim własnym tempie… Jak Twój oddech 
może lekko i płynnie…, spokojnie i cicho… przy-
nosić Ci to, czego najbardziej potrzebujesz… 
Możesz być całą(łym) sobą w chwili obecnej…, 
czerpać z niej to, czego właśnie potrzebujesz…

Koniec urlopu i powrót do codzienności też 
bywa dla wielu osób stresujący. Po pierwsze 
dlatego, że wakacyjny luz coraz szybciej się 
kończy. Po drugie – wizja powrotu do obowiąz-
ków i pracy zbliża się nieuchronnie. Analogicz-
nie do stopniowego zwalniania tempa życia, 
można stopniowo przyśpieszać w drodze 
od regeneracji do mobilizacji. Być może warto 
zaplanować powrót tak, abyśmy mogli spędzić 
jeszcze w domu dzień lub dwa, zanim wrócimy 
do pracy tak, aby znów zacząć funkcjonować w 
codzienności. Jeśli to możliwe, pozwólmy so-
bie jeszcze przez jakiś czas na taryfę ulgową, 
pielęgnując dobre wspomnienia i odczucia 
z urlopu, korzystając z dobrej pogody i spra-
wiając sobie drobne przyjemności. Starajmy 
się zachowywać równowagę między obo-
wiązkami, a spełnianiem własnych potrzeb. Po-
zwoli to nam przedłużyć dobroczynne dzia-
łanie odpoczynku. Powodzenia i… udanego 
urlopu!!!

Literatura u autorki.
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Stop powikłaniom w cukrzycy  
rola i zadania pielęgniarki i położnej

mgr Barbara Mikołajec
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

Minęło ponad 90 lat od odkrycia insuliny- leku który doprowadził do przełomu w le-
czeniu cukrzycy i na zawsze zmienił sytuację dotkniętych nią osób. Stosowanie nowo-
czesnych preparatów insulinowych, powszechny dostęp do urządzeń monitorujących 
poziom cukru we krwi, zastąpienie strzykawek penami, lub pompami do podawania 
insuliny – to już codzienność. 

Jeśli zatem jest tak dobrze, to dlaczego 
jest tak źle. 

Dlaczego nadal rocznie z powodu cukrzycy 
umiera 4,8 mln osób. Przerażająca perspekty-
wa podwojenia się liczby zgonów do 2030, po-
winna obudzić naszą czujność i wyzwolić chęć 
przeciwdziałania temu zagrożeniu.

Nadal przewlekłe powikłania cukrzycowe, 
jak: choroba niedokrwienna serca, nefropatia, 
neuropatia, retinopatia czy amputacja kończyn 
dolnych, skracają życie pacjentom z cukrzycą.

Zgodna z wytycznymi terapia cukrzycy to 
oszczędności związane z uniknięciem lub od-
sunięciem w czasie leczenia bardzo kosztow-
nych powikłań choroby. Efektywne leczenie to 
jednak przede wszystkim dłuższe i lepsze jako-
ściowo życie pacjentów. Decyzje terapeutyczne 
podejmowane dziś wpłyną na standard życia 
chorego i koszty generowane w związku z jego 
leczeniem przez kilkanaście kolejnych lat.

Leczenie cukrzycy to konieczny udział 
pacjenta w procesie leczenia, to jego 

współpraca, to przejmowanie odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje tera-
peutyczne. Do takiej współpracy pacjent 
potrzebuje wiedzy i umiejętności, które 
może zdobyć uczestnicząc w specjalnie 
przygotowanych szkoleniach .

Według aktualnych zaleceń PTD „ Edukacja 
jest stałym, integralnym i niezbędnym składni-
kiem postępowania terapeutycznego w cukrzy-
cy w trakcie każdej wizyty lekarskiej. Ponadto 
powinna być realizowana w ustrukturowany 
sposób, obejmując edukację w okresie rozpo-
czynania terapii, a następnie reedukację, na 

podstawie corocznej oceny potrzeb szkolenio-
wych pacjenta bądź na jego prośbę.

Dobrze wyedukowany pacjent to w pierwszej 
kolejności dobrze wyedukowana pielęgniarka.

Do takich działań pielęgniarki przygotowu-
ją się uczestnicząc w kursie specjalistycznym 

„Edukator w cukrzycy”, organizowanym od 
dwóch lat przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, przez co zdobywają 
nowy zawód - edukatora w cukrzycy.

Profesjonalnie prowadzona edukacja po-
może pacjentowi uniknąć zagrażających mu 
powikłań, pomoże zaoszczędzić 3 mld zł wy-
dawanych rocznie na leczenie powikłań cukrzy-
cowych. Koszty leczenia cukrzycy w Polsce to 
ok. 6 mld zł rocznie. Składają się na to koszty 
bezpośrednie leczenia cukrzycy (refundacja le-
ków, opieka specjalistyczna) i koszty pośrednie 
związane z utratą produktywności.

Na takie działania pielęgniarskie korzyst-
ne dla pacjenta ale i w znacznym stopniu dla 
budżetu państwa powinny znaleźć się pienią-
dze. Takie usługi powinny być kontraktowane, 
ponieważ to się po prostu opłaci. Pielęgniarki 
przygotowują się do pełnienia roli edukatora, 
ale pogłębiają też swoją wiedzę uczestnicząc w 
konferencjach i szkoleniach.

09 maja 2014 w Ośrodku Szkolenio-
wym Pielęgniarek i Położnych w Łazi-
skach Górnych ponad 100 pielęgniarek 
uczestniczyło w konferencji zorganizowa-

Konferencja
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nej i przeprowadzonej przez Zespół ds. 
pielęgniarstwa diabetologicznego pt.„ 
Stop powikłaniom- zasady insulinoterapii 
u pacjenta z cukrzycą”.

Bardzo ciekawy wykład dr n. med. Andrzeja 
Wittka „Cukrzyca a skuteczność leczenia” 
wniósł nowe spojrzenie na zależność między 
leczeniem a rolą pacjenta w terapii insuliną.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
wykład (co jest już tradycją)przewodniczącej 
Polskiego Towarzystwa Podologicznego mgr 
Justyny Kapuściok na temat-„Zadania pielę-
gniarki wobec pacjenta z zespołem stopy cu-
krzycowej”. Zdaniem pani Justyna Kapuściok 
cyt. „to pielęgniarki mogą zmienić smutne sta-
tystyki amputacji” oraz „ specjaliści uważają, 
że częsta ocena stanu stóp diabetyków mogła-
by znacznie zmniejszyć liczbę amputacji.”

O zespole stopy cukrzycowej (ZSC) mówimy 
że jest to ”pięta achillesowa” współczesnej diabe-
tologii. Pielęgniarki wzięły udział w warsztatach, 
które poprowadziła pani Danuta Nawratek-  
edukator diabetologiczny, pod znaczącym ty-
tułem„ Daleko zajdziesz tylko na dwóch no-
gach"- stopa cukrzycowa postępowanie pielę-
gniarskie”. 

O świadomej samokontroli możemy mówić 
tylko wówczas, gdy pacjent potrafi sam badać 
poziom cukru, umie zinterpretować wyniki, 
dostosować do nich wysiłek fizyczny i modyfi-
kować dawki insuliny. Taki temat przedstawiła 
pani mgr Teresa Benbenek-Klupa w wykła-
dzie „Nowoczesne sposoby podawania insuli-
ny - znaczenie samokontroli glikemii”. Wykład 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Z wiedzy 
i doświadczenia mgr Teresy Benbenek-Klupy 
bardzo chętnie korzystali uczestnicy w czasie 
zajęć warsztatowych, które prowadziła mgr 
Barbara Mikołajec pod hasłem "Mieć cukrzy-
cę na oku"- samokontrola glikemii przy użyciu 
glukometru”.

System ciągłego podskórnego wlewu insu-
liny do niedawna zarezerwowany dla dzieci z 
cukrzycą, jest dostępny dla kobiet w ciąży, co 
jest dużym ułatwieniem dla ciężarnej i korzyst-
ne dla nienarodzonego dziecka.

„Zadania pielęgniarki i położnej u pacjent-
ki z cukrzycą ciężarnych” w niezwykle ciepły 
i ciekawy sposób przedstawiła położna dypl.  
Elżbieta Wittek. Wykład oparty na najnow-
szych „Zaleceniach klinicznych dotyczących 

postępowania u chorych na cukrzycę” na rok 
2014 wniósł, nowe kryteria rozpoznawania cu-
krzycy u ciężarnych.

O podawaniu insuliny przy użyciu osobi-
stej pompy insulinowej, w bardzo profesjonal-
ny sposób opowiedziała mgr Ewa Borowiak 
–Zielińska, która zaintrygowała tematem 
"Szansa czy porażka"- obsługa pompy insuli-
nowej. Pompy insulinowe dostarczają organi-
zmowi insulinę w sposób, który o wiele lepiej 
naśladuje naturalne wydzielanie trzustki, niż 
podawanie insuliny za pomocą penów. Poda-
wanie insuliny przy pomocy pompy jest bardzo 
precyzyjne, może być programowane i dosto-
sowywane do indywidualnych potrzeb pacjen-
ta. Ta metoda podawania insuliny ma swoich 
zwolenników i przeciwników. Pielęgniarki chęt-
nie brały udział w dyskusji, co znacznie ożywiło 
wykład.

Dla zwolenników podawania insuliny przy 
użyciu pena, zajęcia warsztatowe przeprowa-
dziła mgr Anna Janota. Hasło warsztatów 
brzmiało „Zapisujemy nowy rozdział życia z 
cukrzycą - nowym piórem Novo Pen. Pielę-
gniarkom został przedstawiony nowy sprzęt do 
podawania insuliny Novo Pen Echo, który wy-
chodzi naprzeciw zapotrzebowaniu pacjentów 
na sprzęt posiadający pamięć dawki.

Osoby z chorobami przewlekłymi częściej 
zapadają na depresję, czują się dyskrymino-
wani, mają problemy związane z wiekiem, a 
więc trudności w prowadzeniu samokontroli 
w nauczeniu się podstawowych umiejętności i 
przyswojeniu wiedzy koniecznej do świadome-
go i bezpiecznego życia z cukrzycą. Całe życie 
z cukrzycą wymaga konsultacji z psychologiem 
i opieki psychologa w momencie zdiagnozowa-
nia choroby. Ten niezwykle delikaty temat w 
swoim wystąpieniu poruszyła mgr Agnieszka 
Rembierz-Knoll - psycholog kliniczny, w pre-
zentacji: „Psychologiczny aspekt leczenia insu-
liną”.

Wielokierunkowość zaburzeń w cukrzycy 
typu 2 sprawia, że jest to jedna z najtrudniej 
leczonych chorób przewlekłych. Cukrzyca jest 
chorobą metaboliczną o wieloczynnikowej etio-
logii. Charakteryzuje ją przewlekła hiperglike-
mia oraz występowanie powikłań o podłoży mi-
kro i makronaczyniowym. U podłoża rozwoju 
cukrzycy leży postępujące się starzenie społe-
czeństw i powszechne występowanie otyłości  
u coraz młodszych osób. 

Podsumowującym wykładem konferencji 
była prezentacja mgr Barbary Mikołajec na 
temat: „Przewlekłe powikłania u pacjenta z cu-
krzycą- postępowanie pielęgniarskie”. 

Konferencja wskazała jak duże znaczenie 
ma praca pielęgniarki w zapobieganiu rozwija-
jącej się pandemii cukrzycy, a przede wszyst-
kim jak dużo mamy do zaoferowania w dzie-
dzinie edukacji diabetologicznej, bez której nie 
można mówić o skutecznym leczeniu cukrzycy, 
ani o zapobieganiu powikłaniom.

Konferencja
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Serdecznie zapraszamy na

IX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ  
NAUKOWO - SZKOLENIOWĄ DLA POŁOŻNYCH

„POŁOŻNA W ŻYCIU KOBIETY”
14 – 16 listopada 2014 rok

Szczyrk, Hotel Meta, ul. Skośna 4

Tematyka konferencji obejmuje rolę położnej w najważniejszych wydarze-
niach w życiu kobiety od dobrych narodzin, po trudną menopauzę. Nowe 
spojrzenie na położnictwo i ginekologię zostanie ujęte w zaproponowa-
nych zagadnieniach:
• Jakość narodzin jakością życia. Poród w Szwajcarii
• Noworodek też człowiek!
• Menarche - niełatwy start w kobiecość
• Potrzeby współczesnych kobiet - ginekologia estetyczna
• Menopauza - życiowy dramat czy wybór natury?
Atrakcją konferencji będzie sztuka teatralna po śląsku „Hebama”, którą 
wystawi Teatr Naumiony z Ornontowic. 
Ważne informacje:
Koszt konferencji 250 PLN - bez noclegu;
Koszt konferencji całkowity 450 PLN - noclegi w Hotelu Meta, Szczyrk
Logowanie od 1 sierpnia 2014 przez stronę www.polozne.katowice.pl 
Szczegółowe informacje oraz regulamin konferencji wraz z nr konta znaj-
dują się na stronie www.polozne.katowice.pl 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
mgr Joanna Kuźnik, mgr Anna Stachulska 

dr n. med. Ewa Tobor, mgr Barbara Gardyjas
 mgr Dorota Kasińska, mgr Barbara Kotlarz

 mgr Anna Żerucha -Swinarew, 
 mgr Grażyna Sajewicz, mgr Maria Żalińska

NAJBLIŻSZE  KURSY EKG !  
finansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapraszamy samozatrudnione pielęgniarki, pielęgniarzy i położne z województwa śląskie-
go do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym z zakresu Wykonanie i interpretacja  
zapisu elektrokardiograficznego 

Termin   8 – 22 września 2014 r

Zajęcia teoretyczne realizowane są w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach  
Górnych, zajęcia praktyczne na terenie Raciborza – szczególnie zapraszamy  

pielęgniarki i położne samozatrudnione z Raciborza i okolic!

Podczas zajęć teoretycznych zapewniamy pełne wyżywienie,  
ponadto każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne w formie książki. 

Informacje na stronie www.projekt.izbapiel.katowice.pl 
oraz w Biurze Projektu  

telefon – (32) 350-17-58 
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Zobaczcie drzewa moimi oczami...

24 czerwca 2014 roku w Dziale Grafiki Muzeum Historii Kato-
wic odbył się wernisaż wystawy linorytów Elżbiety Kulej. „Drzewa 
w grafice” to cykl będący ukoronowaniem zakończonych z wyróż-
nieniem studiów w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Elżbieta  
Kulej jest pielęgniarką, pracuje w jednej z radzionkowskich przychodni. 
Jej praca dyplomowa reprezentuje śląską ASP w Stowarzyszeniu Mię-
dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Banyany to oryginalne, 
ogromne drzewa rosnące 
na terenie Indii i Pakista-
nu. Od ich poziomych gałęzi 

wyrastają pionowe pędy, które wrastają w ziemię 
i zakorzeniają się. Drzewa banyan noszą indyj-
ską nazwę "akszajawata" i są hinduistycznymi 
obiektami kultu.Te właśnie drzewa zainspirowały  
Elżbietę Kulej tak bardzo, że stały się tematem 
jej pracy dyplomowej oraz jej pierwszej wystawy. 

W cyklu „Banyan” podjęła próbę odnalezienia 
sposobu stworzenia zindywidualizowanych form 
„Banianów”, stosując techniki linorytu punktowego. 
Przyniosło to wspaniały efekt – jej prace ukazują 
pełną skalę szarości, dając efekt trójwymiarowości.  
W tej żmudnej i bardzo pracochłonnej technice 
Elżbieta Kulej stworzyła swoiste dzieła. Ponieważ 
drzewa w swym środowisku naturalnym osiągają 
monstrualne rozmiary, zdecydowała się na wielko-
formatowe wydruki. Dzięki temu ekspozycja wy-
wołuje monumentalne wrażenie, potęgując efekt 
czegoś nierealnego, niezwykłego, intrygującego.

Elżbieta Kulej jest pełną dobrej energii artyst-
ką, ale – szczęście, które daje jej sztuka i umie-
jętność tworzenia – potrafi przekazać innym. Jak 
sama stwierdziła, dzięki swojej pasji jej podejście 
do pacjentów jest pełne empatii, cierpliwości, 
życzliwości. 

Połączenie dwóch świa-
tów: sztuki i pielęgniarstwa 
– sprawdza się idealnie. 

Jako pielęgniarka środowi-
skowa jest doceniana właśnie 
za swoje ciepło, radość życia, 
ujmujący uśmiech. Ale – li-
czy się także profesjonalizm 
pielęgniarki – i to ma swoje 
szczególne miejsce w życiu 
pani Elżbiety. Podczas werni-
sażu artystka szczerze i go-

rąco dziękowała 
swoim koleżankom 
– pielęgniarkom 
i położnym z ra-
dzionkowskiej przy-
chodni. To dzięki 
ich wsparciu udało 
się jej zrealizować 
swoje pierwsze 
wielkie marzenie – 
ukończyć Akademię 
Sztuk Pięknych, 
zorganizować swoją 
pierwszą wystawę. 
Koleżanki dostoso-
wywały grafik swo-
ich dyżurów do jej 
harmonogramu stu-
diów, kibicowały jej 
artystycznym do-
konaniom, cieszyły 

się jej sukcesami. 
Dlatego w chwi-
li, gdy spełniło się 
marzenie – artystka 
mówiła o Pielęgniar-
kach, o Zawodzie 
pełnym poświęce-
nia, który stał jej in-
spiracją. 

Na wernisażu 
obecna była dr Beata 
Ochocka, Konsultant 
Krajowy w dziedzi-
nie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego, 
członek ORPiP w Ka-
towicach. Składając 
gratulacje i kwia-
ty, podkreśliła, jak 

ważne jest pielęgnowanie w sobie 
pasji, która dodaje życiu smaku, 
radości, motywacji do działania. 

Pierwsze marzenie Elżbiety 
Kulej właśnie się spełniło – a ko-
lejne? Zapytana, odpowiedziała, 
że marzy o wystawie, która bę-
dzie efektem jej 25 letniej pracy 
i twórczości. I tego właśnie Pani 
Elżbiecie serdecznie życzymy. 

 mo



26

H2O – Życiodajny związek

mgr Mariola Śleziona
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny   

 Szpital Wojewódzki w Tychach Spółka MEGREZ

Powszechnie wiadomo, że woda jest podstawowym i niezbędnym do życia związ-
kiem chemicznym. Organizm ludzki, by mógł wzrastać, rozwijać się i prawidłowo funk-
cjonować musi mieć nieustannie dostarczane odpowiednie ilości wody. Jej brak lub 
niedobór może spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu o różnym stop-
niu nasilenia, aż do poważnych schorzeń i śmierci włącznie. Warto zatem przyjrzeć się 
bliżej oddziaływaniu wody na organizm człowieka. 

Objętość wody w organizmie ludzkim zmie-
nia się wraz z wiekiem. Największą ilość wody 
stwierdzono u embrionów ludzkich (98%),  
u noworodków kształtuje się na poziomie 75%, 
a w organizmie dorosłego człowieka jest jej 
około 70%. Całość wody znajdująca się w na-
szym organizmie wymieniana jest co 20 dni. 

Woda stanowi 2/3 organizmu 
ludzkiego. W komórkach budują-
cych ludzkie ciało jest około 70% 
wody. Jest częścią składową na-
rządów naszego ciała (np. mó-
zgu, serca, wątroby, nerek itp.). 
Stanowi 90% osocza. Wchodzi w 
skład limfy, krwi, płynów ustro-
jowych i komórkowych. W pro-
cesie oddychania komórkowego 
jest produktem. Zatem organizm 
nie tylko wykorzystuje wodę, ale 
również ją wytwarza. Ilość wody 
w mózgu dochodzi do 85%. 

Najczęściej wodę do organizmu dostarcza-
my w postaci płynów (napojów) i pokarmów. 
Pozyskiwana jest w efekcie niektórych reakcji 
chemicznych zachodzących w ludzkim ciele. 
Innym sposobem pozyskiwania wody przez or-
ganizm jest zagęszczanie kału i resorpcja jej 
ze światła jelita. Powstaje również w efekcie 
zagęszczania moczu pierwotnego.. 

Dzienne zapotrzebowanie człowieka doro-
słego na wodę wynosi 30-40 ml/kg masy cia-
ła, to jest około 2,5-3 litrów na dobę. Dorosły 
człowiek nie może wytrzymać bez wody dłużej 
niż 3-5 dni. Zapotrzebowanie na wodę kobiet 

ciężarnych oscyluje w granicach 4,5-4,8 litra 
na dobę. U kobiet karmiących zapotrzebowanie 
to wzrasta do 5,5 litra na dobę. Zapotrzebo-
wanie na wodę wzrasta w przypadku upałów, 
gorączki, czy nadmiernego wysiłku. Szczegól-
nie istotne jest uzupełnianie wody u niemowląt 
i małych dzieci oraz osób starszych (u których 
upośledzeniu ulega ośrodek w mózgu odpowie-
dzialny za pragnienie). 

Woda stanowi środowisko, w którym zacho-
dzą reakcje chemiczne, niezbędne dla prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. 

Dzięki niej utrzymywana jest odpowiednia 
objętość i poziom ciśnienia krwi. 

Jest głównym składnikiem krwi i warunku-
je transport niezbędnych substancji pokarmo-
wych oraz tlenu do wszystkich komórek ludz-
kiego ciała. 

Woda niezbędna jest w procesach oczysz-
czania organizmu z ubocznych produktów 
przemiany materii (mocz, pot). Nawilża rów-
nież gałki oczne (umożliwiając mruganie)  
i błony śluzowe, zapobiegając ich wysychaniu  
i maceracji. Woda bierze również udział w pro-
cesie termoregulacji (nadmiaru ciepła orga-
nizm pozbywa się wraz z potem). Wpływa na 
przepuszczalność i polaryzację błon komórko-
wych, a więc na pobudliwość i przewodnictwo. 
Utrzymuje ciągłe nawilżenie płuc (umożliwia 
zachodzenie wymiany gazowej). Woda „współ-
pracuje” z enzymami trawiennymi i wpływa na 
lepsze przyswajanie składników odżywczych. 
Uczestniczy również w przenoszeniu dźwięku 
przez ucho środkowe. Stanowi środowisko roz-
woju i wzrostu płodu ludzkiego.

Równie istotne, jak dostarczanie jest rów-
nież zapobieganie ubytkom wody z organizmu. 

Zmniejszenie ilości wody w organizmie może 
być efektem:

• Niedostatecznej ilości wody dostarczanej 
do organizmu (ograniczenie płynów przy-
jętych)

• Biegunek i wymiotów
• Oparzeń dużych powierzchni ciała
• Masywnych krwotoków
• Gorączki (utrata wody w potem i przez 

przyspieszony oddech)
• Wysokie temperatury otoczenia 
• Nadmierny wysiłek
Zdrowy organizm sam sprawuje kontrolę 
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nad bilansem wodnym, czy-
li stosunkiem ilości płynów 
przyjętych do wydalonych 
(manifestuje się to wzmo-
żonym pragnieniem). Uby-
tek 1% wody w stosunku do 
masy ciała powoduje wzrost 
temperatury. Strata 2% po-
woduje zakłócenie mechani-
zmów termoregulacji i proce-
sów metabolicznych. Utrata 3% wody obniża 
poziom wytrzymałości i wydolności fizycznej. 
Strata 4-6% wody powoduje bolesne kurcze 
mięśni. Powyżej 6% utraty wody z organizmu 
(przy dużym wysiłku fizycznym) może dopro-
wadzić do udaru cieplnego. Utrata około 15% 
wody może skutkować śmiercią. 

Brak 1 litra wody w organizmie powoduje 
występowanie bólu głowy i zmęczenie. Wzrasta 
gęstość krwi. Zaburzeniu ulegają podstawowe 
funkcje nerek. Dochodzi do wzrostu ciśnienia 
osmotycznego komórek nerwowych. Zwięk-
szenie ubytku wody może skutkować niewy-
dolnością krążenia i zaburzeniami w układzie 
oddechowym. Powstają poważne zaburzenia w 
gospodarce wodno-elektrolitowej oraz kwaso-
wo-zasadowej. Pojawiają się zaburzenia termo-
regulacji i dochodzi do kwasicy metabolicznej. 

Powolne zmniejszanie się ilości wody w or-
ganizmie może wywołać zaburzenia metaboli-
zmu wątroby (tłuszczu, białek, cholesterolu). 
Powoduje zaleganie toksyn w odwodnionym 
organizmie (brak wody, która je wypłukiwała). 
Następuje zagęszczenie płynów ustrojowych 
m.in. soków trawiennych, co może spowodo-
wać stan zapalny i owrzodzenie śluzówki żo-
łądka i jelit. 

Zaburzenia gospodarki wodno-elektro-
litowej i kwasowo-zasadowej

hipokaliemia – to stan, w którym stęże-
nie jonów potasu w surowicy krwi jest poniżej 
wartości przewidywanych przez normy labora-
toryjne (< 3,5 mmol/litr). Może to skutkować: 
bolesnymi skurczami mięśni, porażeniem mię-
śni,„żabim brzuchem” u dzieci,zmianami w EK-
G,skurczami dodatkowymi mięśnia sercowego, 
wystąpieniem tachykardii

hiponatremia – jest to niedobór sodu we 
krwi. Spadek jego zawartości poniżej 135-145 
mmol/litr może spowodować objawy neurolo-
giczne takiej jak:bóle głowy,nudności i wymio-
ty, zaburzenia świadomości,drgawki, śpiączka, 
zatrzymanie oddechu i akcji serca

kwasica metaboliczna – jest to stan za-
burzenia równowagi kwasowo-zasadowej, w 
którym dochodzi do nagromadzenia we krwi 
nadmiernych ilości substancji o charakterze 
kwasowym lub zmniejszeniu stężenia substan-
cji o charakterze zasadowym (głównie anio-
nów wodorowęglanowych) i w efekcie tego do 
obniżenia jej pH. Do najpoważniejszych skut-
ków tego stanu zaliczamy:zaburzenia kontroli 
ciśnienia tętniczego krwi,zaburzenia oddecho-
we, zaburzenia ze strony OUN (utrata przy-
tomności)

Pijąc odpowiednie ilości wody zapewniamy 
organizmowi komfort wzrostu, funkcjonowa-
nia i wyglądu. Picie 8 szklanek wody dziennie 
zmniejsza o 40% ryzyko zawału serca u ko-
biet i o 50% u mężczyzn. Powoduje zmniejsze-
nie gęstości krwi i zapobiega udarom mózgu, 
zakrzepom oraz zatorom. Gwarantuje prawi-
dłowe funkcjonowanie nerek, zapobiegając 
powstawaniu kamieni (a tym samym kolkom 
nerkowym). Picie wody koi zgagę i zapobiega 
artretyzmowi. Picie 8 szklanek wody dziennie 
dostarcza energii, poprawia pamięć i kojarze-
nie. Zwiększa odporność organizmu. Badania 
dowodzą, że ludzie pijący małe ilości wody czę-
ściej ulegają infekcjom wirusowym, zapaleniu 
dróg moczowych i przeziębieniu. Picie wody 
zwiększa o 40-50% ochronę przed rakiem pę-
cherza moczowego i jelita grubego. Pomaga 
również schudnąć (blokuje nadmierny apetyt). 
Pijąc 2 litry wody dziennie można schudnąć w 
skali roku od 4-5 kg. Pijąc odpowiednią ilość 
wody przeciwdziałamy migrenie i zapobiega-
my występowaniu cukrzycy starczej. Obniże-
niu ulega też cholesterol. Wystarczająca ilość 
przyjmowanej wody może powstrzymać (a na 
pewno zmniejszyć) ilość ataków astmy oskrze-
lowej. Istotne jest również to, w jaki sposób, 
a nie tylko ile wody dostarczamy organizmowi. 
Dobrze po przebudzeniu wypić szklankę wody 
(małymi łyczkami), po nocy krew jest zagęsz-
czona, a organizm potrzebuje uzupełnienia 
wody. Jeśli walczymy z nadwagą dobrze jest 
wypić szklankę wody 15 minut przed posiłkiem 
(zmniejsza objętość żołądka). Warto zadbać o 
efektowne naczynie do picia, by picie sprawiało 
przyjemność. 
Grubość skóry właściwej u człowieka szacu-
je się na 2 mm, która aż w 50% składa się z 
wody. Przeciętnie w ciągu dnia ze skóry wy-
parowuje ok. 300 cm3 wody. Z upływem lat 
skóra traci swą wilgotność. Ubytek wody po-
woduje utratę jej elastyczności, łuszczenie, 
rozluźnienie włókien kolagenu i elastyny, co 
prowadzi do zmarszczek i bruzd. Właściwe na-
wilżanie skóry jest warunkiem jej doskonałego 
wyglądu. Skóra odzyskuje blask, odpowiednią 
elastyczność i prawidłowy poziom nawilżenia. 
Na odwodnionej skórze bardziej widoczne są 
zmarszczki, krostki, przebarwienia, wągry i 
wiele innych niedoskonałości. Zdrowa skóra to 
również ładne, zadbane płytki paznokciowe, 
lśniące, piękne i puszyste włosy, długie rzęsy i 
kształtne brwi. Dobry stan skóry powoduje za-
dowolenie w wyglądu, dobry nastrój i pozytyw-
ne nastawienie do życia. Taka postawa sprzy-
ja prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu, 
a to zapobiega chorobom, ich powikłaniom i 
przyspieszonemu starzeniu się. Zatem woda 
jest związkiem chemicznym gwarantującym 
zdrowie, dobre samopoczucie i świetny wy-
gląd. Trudno przecenić więc jej znaczenie dla 
człowieka. Świadomość roli wody w organizmie 
ludzkim może skutkować utrwaleniem nawyku 
uzupełniania jej na właściwym poziomie i tym 
samym zdrowiem naszego organizmu.

Literatura u autorki.
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Rola pielęgniarki w pracy  
z pacjentem uzależnionym 

mgr piel. Wioleta Konarzewska 
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Mieszkańcy Unii Europejskiej spożywają najwięcej alkoholu na świecie. W Polsce licz-
ba uzależnionych szacuje się w granicach 900 000(3% populacji). Chorują ludzie w 
różnym wieku, o różnym statusie społecznym W warunkach szpitalnych, problemy al-
koholowe występują u 42% mężczyzn i 35% kobiet. 

Trochę historii
Używanie alkoholu sięga czasów prehistorycz-

nych. Ślady alkoholu znalezione zostały przez 
archeologów już w okresie paleolitu i neolitu. O 
alkoholu mowa jest w dziełach Seneki i na kar-
tach Biblii. W dziejach historii z alkoholem wią-
zały się różnego rodzaju obrzędy o charakterze 
magicznym, religijnym. Napoje alkoholowe sto-
sowano go jako środek przeciw bólowy i przeciw 
lękowy. Jednym z najwybitniejszych uczonych 
zajmujących się alkoholizmem był Elvin Morton 
Jellinek. On to jako pierwszy nazwał alkoholizm 
chorobą, a jego badania znacznie przyczyniły się 
do dalszego rozwoju koncepcji leczenia tej cho-
roby. 

Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia trak-
tuje uzależnienie jako stan psychiczny i fizycz-
ny wynikający ze współdziałania żywego orga-
nizmu i środka (alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych), który charakteryzuje się wy-
stępowaniem zmian w zachowaniu i innymi na-
stępstwami, w tym zawsze przymusem (nieod-
partą chęcią) ciągłego lub okresowego używania 
tego środka, w celu doświadczania psychicznych 
efektów jego działania lub, aby uniknąć objawów 
wynikających z jego braku w organizmie (obja-
wy abstynencyjne).

 Wzory spożywania alkoholu
Wyróżnia się różne wzory spożywania alkoho-

lu. Pierwszy, to picie o niskim ryzyku szkód. 
Potocznie nazywany też piciem , rozsądnym, 
towarzyskim. Mówi się o nim wtedy, gdy ilość 
spożywanego alkoholu nie powoduje problemów 
zdrowotnych i społecznych, a łączna ilość wy-
pijanego alkoholu nie przekracza u mężczyzn 2 
standardowe porcje 5 razy w tygodniu, a u ko-
biet 1 standardowej dawki 5 razy w tygodniu-
(dawka standardowa to 10 gram czystego alko-
holu etylowego). 

Innym wzorcem picia jest ryzykowne spo-
życie alkoholu. Mówi się o nim wtedy, gdy 
zwiększa się ilość i częstość spożywanego alko-
holu, częściej dochodzi do stanów upojenia al-
koholowego, zmienia się funkcja picia i rola al-
koholu w życiu(pije się nie dla towarzystwa, ale 
aby zapomnieć, rozluźnić się, odstresować). W 
tym etapie otoczenie pijącego często reaguje i 
sygnalizuje swoje zaniepokojenie jego częstym 
piciem. 

Picie szkodliwe jest to już utrwalony mo-
del spożywania alkoholu, który niesie określone 

szkody psychiczne, fizyczne i społeczne. W tym 
etapie pojawiają się już widoczne zaniedbania 
w szkole, pracy i relacjach z bliskimi. Mogą się 
także pojawić problemy z prawem, a picie jest 
kontynuowane pomimo pojawiających się szkód.

Końcowym etapem przedłużającego się picia 
szkodliwego jest zespół uzależnienia od al-
koholu. Jest to zespół zjawisk fizjologicznych, 
behawioralnych i poznawczych, w których picie 
alkoholu uzyskuje zdecydowane pierwszeństwo 
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przed zachowaniami, które były kiedyś zdecy-
dowanie ważniejsze dla osoby pijącej. W kla-
syfikacji ICD X ma symbol F 10.2. Może być 
ono rozpoznane w przypadku stwierdzenia, że 
kiedykolwiek przez okres jednego miesiąca lub 
przez jakiś czas w ciągu ostatniego roku, wystę-
powały co najmniej trzy spośród wymienionych 
niżej objawów:
1. silne pragnienie lub poczucie przymusu zaży-

cia substancji, 
2. trudności w kontrolowaniu zachowania zwią-

zanego z zażywaniem substancji w zakresie 
rozpoczęcia, zakończenia i poziomu zażywa-
nia, 

3. fizjologiczne objawy stanu odstawienia, wy-
stępujące, gdy zażywanie substancji zostało 
przerwane lub zmniejszone, przejawiające 
się specyficznym dla danej substancji zespo-
łu abstynencyjnego, czasami dla złagodzenia 
objawów chory zaczyna nadużywać innego 
środka psychoaktywnego np., gdy odstawia 
alkohol nadużywa środków uspokajających. 

4. stwierdzenie zmiany tolerancji (potrzeby za-
żywania zwiększonej dawki substancji w celu 
uzyskania efektów poprzednio osiąganych 
przy pomocy mniejszych dawek), 

5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych 
przyjemności i zainteresowań z powodu za-
żywania danej substancji, zwiększenie ilości 
czasu koniecznego do zdobycia lub zażywa-
nia alkoholu, albo na usuwanie skutków jego 
działania, 

6. picie mimo wyraźnych dowodów szkodliwych 
następstw w relacjach interpersonalnych, 
funkcjonowaniu społecznym i zdrowiu.

Do psychologicznych mechanizmów 
uzależnienia zaliczamy:

• Mechanizm nałogowego regulowania uczuć, 
nazywany także mechanizmem nałogowej 
regulacji emocji. Jak sama nazwa wskazuje, 
dotyczy on emocji, przykrych stanów emo-
cjonalnych. Pacjent pije, by te „nieprzyjem-
ne” stany zlikwidować i odczuć ulgę.

• Mechanizm iluzji i zaprzeczenia. Mecha-
nizm ten dotyczy funkcjonowania poznaw-
czego osoby uzależnionej, utrudnia rozpo-
znanie szkód i tworzy złudne pozytywne 
wizje życia z alkoholem.

• Mechanizm rozpraszania i rozdwajania 
„JA”. Pacjent doznaje ekstremalnych zmian 
oceny swojej osoby. Od „Ja mocnego” i 
przekonaniem o swoich wielkich zaletach i 
możliwościach, do „JA złego, słabego, bez-
radnego”. Oscylowanie pomiędzy oba bie-
gunami może doprowadzić do „załamania 
się” norm i wartości osobistych u pacjenta.

Interwencje pielęgniarki wobec osób proble-
mami alkoholowym w oddziale

Rozpoznanie i leczenie uzależnień odbywa się 
w wyspecjalizowanych przeznaczonych do tego 
ośrodkach. Wielu chorych przyjmowanych z po-
wodu innego schorzenia w oddziały szpitalne 
boryka się z tym problemem i ważne jest, aby 
personel posiadał podstawową wiedzę i umiejęt-
ności w kontakcie z takim chorym. Opieka nad 
pacjentem uzależnionym czy to w fazie detoksy-
kacji, czy później stawia przed pielęgniarką wie-
le wyzwań, od obserwacji stanu somatycznego, 
po zachowania i samopoczucie pacjenta. 

Głównym problemem są zachowania agre-
sywne takich pacjentów. Pacjent w czasie kiedy 
dostał się na oddział nie ma dostępu do środ-
ka psychoaktywnego, jakim jest np. alkohol i 
odczuwa głód substancji, co wywołuje u niego 
wzrost nieprzyjemnych uczuć co w rezultacie 
może doprowadzić do agresji. Często bywa, że 
w oddziale szpitalnym znalazł się wbrew swojej 
woli, a pielęgniarki postrzega jako wrogów. W 
relacji z takim pacjentem, jak w każdej innej, 
potrzebna jest atmosfera zaufania, zrozumienia, 
szacunku, empatii, zaangażowania i szczerości. 
Ważne jest aby, nie wprowadzać niepotrzebnych 
dyskusji, pouczania i oceniania zachowania cho-
rego. Na tym etapie nie przyniesie to żadnych 
korzyści, a znacząco może pogorszyć zachowa-
nie pacjenta. Ważne jest aby, odpowiednio za-
bezpieczyć oddział i zadbać o bezpieczeństwo 
własne.

 Po przyjęciu pacjenta w oddział kluczową 
sprawą jest obserwacja stanu fizycznego, kon-
trola jego parametrów, objawów ostrego za-
trucia , czy skutków urazów jakie mogły mieć 
miejsce w czasie poprzedzającym przyjęcie do 
szpitala.Kontakt z takim chorym jest utrudniony, 
pacjent bywa nierzeczowy, bez dystansu, dla-
tego w relacji pielęgniarka -pacjent ważne jest 
używanie pytań zamkniętych takich, które nie 
wymagają skomplikowanych odpowiedzi.Osoby 
uzależnione często dokonują samookaleczeń i 
prób samobójczych pod wpływem alkoholu, ale 
także później, podczas leczenia odwykowego. 

Chory przebywający na oddziale nie ma do-
stępu do środka, od którego jest uzależniony, a 
chęć ciągłego dostarczania do organizmu alko-
holu jest bardzo silna, co jeszcze bardziej potę-
guje wzrastające uczucie złości i rozdrażnienia. 
Z pomocą przychodzi tutaj farmakologia , ale 
nie należy także zapominać o innych metodach 
rozładowania napięcia, jak zajęcia relaksacyj-
ne, treningi, czy zwyczajna, życzliwa rozmowa. 
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Wbrew powszechnej opinii pacjent uzależniony 
po pierwszej, ostrej fazie leczenia detoksyka-
cyjnego, później jest pacjentem spokojnym, 
często nie stanowiącym większych problemów 
pielęgnacyjnych. Pewnego rodzaju wyzwaniem 
dla całego zespołu interdyscyplinarnego w tym 
okresie jest nawiązanie takiego kontaktu z pa-
cjentem, aby po detoksykacji był zmotywowa-
ny do odbycia dalszego leczenia odwykowego. 

Odrębnym problemem jest pacjent uzależ-
niony, z którym pielęgniarka spotyka się w śro-
dowisku. Należy pamiętać, że uzależnienie od 
alkoholu może być powiązane w różny sposób z 
innymi schorzeniami somatycznymi i psychicz-
nymi(podwójne rozpoznanie). Współwystępu-
jące choroby takie jak schorzenia układu ru-
chu, depresja czy zaburzenia osobowości mogą 
ułatwiać rozwój uzależnienia(pacjent pije, by 
uśmierzyć ból, złagodzić stany przygnębienia, 
zapomnieć). 

Za obecnością problemu alkoholowego u 
pacjenta może przemawiać zapach przetrawio-
nego lub świeżego alkoholu. zaniedbanie hi-
gieniczne. W wyglądzie zewnętrznym pacjenta 
widoczne są rozpulchnione dziąsła, ciepła i wil-
gotna skóra, poty, blizny i sińce, powiększo-
na i bolesna na ucisk wątroba. Często można 
zaobserwować zaburzenia rytmu serca, pod-
wyższone ciśnienie krwi. Powszechne wśród 
osób uzależnionych jest częsta zapadalność na 
schorzenia układu oddechowego oraz choro-
by weneryczne. W badaniach laboratoryjnych 
, za istnieniem problemu alkoholowego mogą 
przemawiać: podwyższone wartości diastazy i 
transaminaz, nieprawidłowe wartości prób wą-
trobowych, objawy łagodnej cukrzycy z cukro-
moczem, zaburzenia elektrolitowe. W badaniu 
fizykalnym warto zwrócić uwagę na obrzęki 
,szczególnie widoczne na twarzy czasami po-
łączone z widocznymi rozszerzeniami naczyń 
skórnych i pajączkami, drżenie rąk(niekiedy 
całego ciała). Osoby uzależnione niechętnie 
przyznają się do się do swojej choroby. Nawet, 
gdy dostrzegają swój problem w początkowej 
fazie uzależnienia, czują wstyd i boją się styg-

matyzacji . Dlatego, gdy pielęgniarka zdecy-
duje się podjąć temat musi liczyć się z reakcją 
obronną i oporem pacjenta .

Pomocnym w zasugerowaniu i rozpoczęciu 
rozmowy z pacjentem o jego problemie są te-
sty. Najprostszym jest często używany, test 

CAGE. Test ten składa się zaledwie z 4 pytań. 
Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z nich 
wskazuje na konieczność przeprowadzenia po-
głębionej analizy problemu uzależnienia i jest 
to sygnał, że pacjent, jeżeli wyrazi taką wolę, 
powinien zgłosić się do specjalisty. Test CAGE 
jest bardzo wygodny, bowiem jego wypełnienie 
zajmuje około 1 minutę. Nie jest jednak wy-
starczający do postawienia diagnozy uzależ-
nienia. Wynik pozytywny wskazuje jedynie na 
duże prawdopodobieństwo istnienia problemu 
alkoholowego.

Pielęgniarka jest członkiem interdyscypli-
narnego zespołu terapeutycznego prowadzą-
cego m.in. edukację zdrowotną pacjenta z 
Zespołem Zależności Alkoholowej. Rolą pie-
lęgniarki w pracy z pacjentem z problemem 
alkoholowym zarówno na oddziale, jak i w 
środowisku jest psychoedukacja. W krótkich 
mikroedukacjach powinna w jasny, rzeczowy 
sposób przekazać pacjentowi informacje na 
temat konsekwencji szkodliwego spożywa-
nia alkoholu. Na poziomie opieki pielęgniar-
skiej powinny być poruszane tematy w zakre-
sie szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie, 
choroby współistniejące, czy interakcji przyj-
mowanych przez pacjenta leków z alkoholem. 
Zdobyta wiedza i umiejętności radzenia sobie 
z problemem pomocne będą w zwiększeniu sa-
mokontroli i leczeniu pacjenta.

Ważne jest, aby uświadomić chorego o moż-
liwości udzielania mu profesjonalnej i ofero-
wanej w różnych formach opieki w ośrodkach 
leczenia uzależnień. Jeżeli jest taka możliwość 
można pacjenta zaopatrzyć w materiały edu-
kacyjno-informacyjne. 

Systemowe podejście do choroby powin-
no uwzględniać jednocześnie aktywny udział 
w procesie osób najbliższych. Najczęściej jest 
to rodzina, lub osoby znaczące dla pacjenta 
np. przełożeni z pracy, przyjaciele, sąsiedzi, a 
także pracownicy służby zdrowia. Pielęgniarka 
powinna posiadać umiejętności nawiązywania 
kontaktów i współpracy w zespole, co sprzy-
ja konkretnej rzeczowej pomocy dla pacjenta. 

Każda jej interwencja powinna odbywać się w 
atmosferze życzliwości, empatii i troski, a za-
kończyć się dokonaniem konkretnych ustaleń 
w zakresie dalszego postępowania w leczeniu 
chorego i poprawy jego funkcjonowania spo-
łecznego.

Literatura u autorki.

Pytania testu CAGE:

1. Czy zdarzały się w Pani/Panu w życiu takie okresy, kiedy odczuwała 
Pani konieczność ograniczenia swojego picia?

2. Czy zdarzało się, że różne osoby z Pani/Pana otoczenia denerwowały 
Panią/Pana uwagami na temat Pani/Pana picia?

3. Czy zdarzało się, że odczuwał/ Pan/Pani wyrzuty sumienia lub wstyd  
z powodu swojego picia?

4. Czy zdarzało się Pani/Panu, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą 
było wypicie alkoholu dla uspokojenia lub „postawienia siebie na nogi”?
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,,Leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja osób po udarze mózgu”

www.repty.pl 
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PREZES ILONA TUŁODZIECKA – WSPOMNIENIA

Są w życiu takie chwile, kiedy brakuje słów, kiedy najbardziej odpowiednim, jed-
noczącym elementem zrozumienia staje się cisza i zaduma. Cisza głęboka, dzwoniąca 
w uszach, oddająca powagę powstałej okoliczności. Nic więcej, po ludzku, nie można 
już uczynić. Skończyło się ludzkie, ziemskie wędrowanie. Nawet łza spływa po policzku 
ciszej, by nie zakłócić atmosfery żałobnej. To prawda, nie jest łatwo żegnać drugiego 
człowieka, zwłaszcza gdy pożegnanie to, w ludzkim pojmowaniu, jest pożegnaniem – 
na zawsze. Nie jest łatwo żegnać zawodowych przyjaciół, których słowa wypowiadane 
wcześniej, otwierają ścieżkę indywidualnych wspomnień. Bardzo trudno jest żegnać za-
wodowego LIDERA, znanego, szanowanego,cenionego i obecnego we wspólnych zma-
ganiach, wspólnej pracy, jeszcze wczoraj. 

Dane mi było poznać osobiście Prezesa NRPiP 
panią Ilonę Tułodziecką. Tą, dla której praca z 
ludźmi i dla ludzi stanowiła prawdziwe motto, 
życiowej i zawodowej drogi. Jestem za to bardzo 
wdzięczna swojemu losowi. Pracując społecznie 
na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych, w bezpośredniej bliskości, mo-
głam nie tylko obserwować wyjątkowość sposo-
bu działań tej niezwykłej pielęgniarki. Mogłam 
też czerpać z wiedzy i doświadczenia, pełniąc 
równocześnie swoją odpowiedzialną rolę w sa-
morządzie. Przypominam sobie długie godziny 
rozmów, w czasie których troska o wspólne za-
wodowe dobro, troska o przyszłość każdej pie-
lęgniarki i każdej położnej, dominowała. Wiem, 
jak bardzo Pani Ilona cierpiała, gdy w niezro-
zumieniu jej intencji, nieraz pojawiały się prze-
jawy braku szlachetności zachowań, ludzkiej 
małostkowości czy nieuczciwości. Oszczędna w 
słowach, odpowiedzialna za wypowiadane sło-
wo, powściągliwa i rozważna, wspierająca i po-
mocna. Perfekcyjna w zaangażowaniu podczas 
rozwiązywania konfliktów i trudnych relacji, a 
także w całym gąszczu prawnych zawiłości, z 
którymi spotykała się każdego dnia. Ciesząca 
się szczerze i radośnie z sukcesów wspólnych i 
osobistych pielęgniarek i położnych. 

Obradujący w Warszawie w dniach 6-8 grud-
nia 1999 roku, III Krajowy Zjazd, wybrał Ilonę 
Tułodziecką na Prezesa III kadencję.[2]. Obec-
na Prezes NR dr Grażyna Rogala – Pawelczyk 
została Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzial-
ności Zawodowej, a ja zostałam wtedy wybrana-
(zupełnie nieoczekiwanie), do pełnienia funkcji 
przewodniczącej Naczelnego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych. To na tej płaszczyźnie wspólnego 
zaangażowania w pracę i decyzje samorządo-
we, mogłam pracować, obserwować i współ-
uczestniczyć w aktualnych, ważnych zawodo-
wych wydarzeniach. Pamiętam bardzo dobrze 
jak, przy każdej nadarzającej się okazji, Pani 
Ilona podkreślała znaczenie „przekazywania 
informacji", w taki sposób aby dotarła ona do 
każdej osoby, w każdym miejscu pracy. Nie było 
wtedy Internetu ani powszechnie dostępnych 
telefonów komórkowych. Nasza, młoda zawo-
dowa demokracja wymagała tego, aby wiado-
mości przekazywane były możliwie szybko. Po-
wiedzeniem Pani Prezes, rozpowszechnianym 
szeroko(nie jeden raz z uśmiechem na ustach!) 

było: „przekazujcie, proszę was, wszystkie 
wiadomości kaskadowo w dół" Kaskadowo 
– czyli jeden drugiemu, dalej i dalej. Delegat, 
swoim wyborcom w okręgu, pełnomocny przed-
stawiciel wszystkim w miejscu pracy itd. Wiado-
mości o tym, co samorząd zawodowy zamierza 
czynić, jakie podejmuje decyzje, miały płynąć 
jak wartki nurt czystej rzeki, nieprzerwanie. 
Pani Ilona wierzyła ludziom i nie dopuszczała 
myśli o tym, że ktoś nie wypełni swojego za-
dania rzetelnie, że gdzieś „daleko w Polsce „, 
pielęgniarki i położne będą pozbawione aktu-
alnych informacji. Również takie zadanie miał 
pełnić drukowany wówczas przez Naczelną 
Radę szybki Informator Samorządowy. Prezes  
Tułodziecka uważała, że informator systema-
tycznie czytany, był źródłem szybkiej i rzetelnej 
informacji o zachodzących zmianach, ułatwiał 
wymianę poglądów oraz wskazywał czym zaj-
mowały się organy samorządowe i komisje pro-
blemowe przy NR. 

Szlachetność ludzkich działań, planów i czy-
nów zamierzonych i podejmowanych, nie zawsze 
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pociąga za sobą pełne zrozumienie. Pani Ilona 
wiedziała o tym bardzo dobrze. Szczególnie wte-
dy, gdy spraw i problemów było dużo, a rozwią-
zania nie satysfakcjonowały w pełni całej grupy 
zawodowej. Początki naszej zawodowej demo-
kracji rodziły się (myślę, że tak jak wszystkie 
inne),w bólach, radościach i nieporozumieniach. 
Pani Prezes potrafiła, z elegancją i troską, reago-
wać i jednoczyć. To dar wyjątkowych ludzi. Dla 
niej nie było spraw zbyt trudnych czy takich nie 
do załatwienia. Sama pytała: ile mamy czasu do 
wykonania zadania ? Odpowiedzialność zawodo-
wą i etykę zawodową ustawiała zawsze wysoko 
– na piedestale. 

Fragment listu [3], który Prezes I. Tułodziecka 
 skierowała do uczestników jubileuszowe-
go Zjazdu w Katowicach, dnia 13 marca 2001 
roku: „Pracowite lata funkcjonowania w 
strukturach samorządowych zahartowa-
ły i tak przecież nie rozpieszczane przez 
społeczeństwo środowisko, nauczyły bły-
skawicznie reagować na zagrożenia i ko-
rzystać z nadarzających się szans. Gdy-
bym miała wymienić główne cechy, które 
charakteryzują współczesne polskie pielę-
gniarki i położne, z pewnością wymieniła-
bym obok coraz lepszego przygotowania 
do zawodu, aktywności i odpowiedzialno-
ści, determinację w dążeniu do wytyczo-
nych celów. Jesteśmy środowiskiem, które 
nie czeka biernie, aż ktoś ofiaruje mu lep-
sze jutro.(-) To z wiary, że można lepiej  
i skuteczniej pomagać pacjentowi powstał, 
wciąż udoskonalany, nowy model pielę-
gnowania. To z marzeń o nowoczesnym 
warsztacie pracy narodziły się standardy 
pracy pielęgniarskiej.(-) Wiele zależy jed-
nak od samych pielęgniarek, które muszą 
podejmować odważne decyzje na skalę 
swoich umiejętności i marzeń o lepszym 
życiu.(-).Pielęgniarki i położne to ludzie 
czynu. Wizja ważnego celu wyzwala w nich 
zapał, uskrzydla. Liczę, że razem wygramy 
jeszcze wiele bitew i potyczek. Jako pre-
zes samorządu chciałabym podkreślić, że 
samorząd jest dla Was, że naszym celem 
jest zabieganie o to, by przyszłość speł-
niała wszystkie oczekiwania, zarówno śro-
dowiska, jak i pacjentów i pracodawców.  
Z okazji uroczystości dziesięciolecia samo-
rządu życzę Wam, pielęgniarkom i położ-
nym okręgu katowickiego, wielu sukcesów 
i satysfakcji z urzeczywistnienia ambit-
nych celów."

Człowieka czynu, działań z charyzmą i holi-
stycznym spojrzeniem na drugiego człowieka, 
ocenia historia, z perspektywy czasu – bo do-
piero wtedy powstaje, potrzebny dla obiektywi-
zmu historycznego, dystans. Czyny Prezesa II i 
III kadencji, też kiedyś będą oceniać i analizo-
wać historycy, Jestem o tym głęboko przekona-
na. Dlatego warto przypominać już teraz, także 
przez wzgląd na młodzież wstępującą w nasze 
zawodowe progi, zapisane lub wypowiedziane 
przez Zmarłą słowa. Fragment „ Oświadczenia 

„ Prezes Ilony Tułodzieckiej z dnia 25.03.2003r.
[4]: „Egoizm i dbanie o jednostkowy inte-
res prowadzi do powolnej dezintegracji 
samorządu, a tym samym – co znacznie 
gorsze, do osłabienia naszych zawodów, 
których osiągnięcia są bezsporne w porów-
naniu z początkiem lat 90 – ale nieuregu-
lowane jeszcze i niepełne. Jałowe utarczki, 
„bicie piany", choć do niczego nie prowa-
dzi, bardzo męczy.(-) Nie jest dobrze gdy 
odmienność rozumie się jako wrogość.(-) 

Pamiętajmy, że samorząd to nie władza, 
to odpowiedzialność. Jeśli nie chcemy za-
przepaścić tego, co naszym zawodom już 
udało się osiągnąć – nie możemy się wza-
jemnie zwalczać powodowani nieokiełzna-
nymi ambicjami, rzucać sobie kłody pod 
nogi, intrygować. Musimy negocjować, 
rozmawiać, być uczciwi: nie wypierać się 
własnych i sądów, (-) kontrolować uczu-
cia, zachowywać optymizm, wytrwałość 
(mimo niepowodzeń) i życzliwość dla in-
nych – przecież jesteśmy pielęgniarkami!"

Prezes Ilona Tułodziecka odeszła za kurtynę 
milczenia. Samorząd zawodowy pożegnał Preze-
sa II i III kadencji. Dzieło współtworzone przez 
Zmarłą trwa. Kolejni Prezesi dbają nie tylko o 
rozwój samorządu ale także o pozytywne jego 
postrzeganie w kraju i na całym świecie. Samo-
rząd rozwija się wielokierunkowo, wszechstron-
nie z pełną odpowiedzialnością i świadomością 
jego członków. Niedługo będziemy obchodzić 
kolejny, piękny jubileusz – 25 lecie samorządu. 
Pamiętając o historii, twórzmy każdego dnia, na 
każdym pielęgniarskim dyżurze, jeszcze lepsze 
zawodowe i prywatne jutro.

Literatura u autorki.

Hanna Paszko 

Członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych  
II kadencji  

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych III kadencji

Poczet Sztandarowy OIPiP w Katowicach
Od lewej: Aneta Trzcińska – pielęgniarka, Lucyna 
Gładysz – położna, Łukasz Holewik – pielęgniarz.
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kondo l e n c j e

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych..."
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

dla Koleżanki Marii Markiewicz  
z powodu śmierci Mamy  

składają pracownicy bloku operacyjnego  
WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju .

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

Koleżance Małgorzacie Jakóbczyk  
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca  

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik 
OIPIP oraz koleżanki ze  

Szpitala w Wodzisławiu Śl

„Rozłąka jest naszym losem,  
  spotkanie naszą nadzieją”

Wyrazy szczerego współczucia  
Koleżance Bożenie Bukowskiej  

 z powodu śmierci Taty  
składają koleżanki i koledzy oraz Pełnomocny 

Przedstawiciel OIPiP SP ZOZ RPR Sosnowiec

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy  

Naszej drogiej Koleżance Irenie Kwiecińskiej  
składają Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki Od-

działowe, Koleżanki z Oddziału Chirurgii  
Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej  

wraz z wszystkimi pracownikami  
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

„Mimo że odchodzą w sercach pozostają na zawsze „       
Naszej drogiej Koleżance Violetcie Guni  

wyrazy współczucia , żalu i smutku  
z powodu śmierci Taty 

 składają koleżanki z Oddziału INK, Oddziału 
Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

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

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku w trudnych
chwilach. Sercem jesteśmy z Tobą.

Naszej Koleżance Pielęgniarce 
Halinie Wieczorek 

wyrazy wsparcia i szczerego współczucia
z powodu śmierci Męża składają

Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne
Szpitala Miejskiego Sp. z. o.o. w Zabrzu

„Bliscy naszemu sercu
pozostają na zawsze z nami”…

Z żalem pożegnaliśmy
Naszą Koleżankę  Pielęgniarkę Oddziału  

Neonatologii Grażynę  Ryńską
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie,

przyjaciołom i bliskim składają Pielęgniarka  
Naczelna ,Pielęgniarki, Położne i współpracownicy

Szpitala Miejskiego Sp. z. o.o. w Zabrzu

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia." 
     Albert Eintstein  

Serdeczne wyrazy współczucia i otuchy  
Rodzinie i Bliskim 

Pani Ilony Tułodzieckiej
Prezes II i III kadencji Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

w imieniu 
Pielęgniarek i Położnych 

składa
Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
dr Mariola Bartusek
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Wyrazy współczucia, żalu i smutku  
dla Koleżanki Gosi Jakóbczyk  

z powodu śmierci Ojca  
składają koleżanki z Ambulatorium Ogól-

nego PPZOZ w Wodzisławiu Sl

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko" 

Koleżance Gabrieli Muskus  
szczere współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają Pielęgniarki Oddziału  
Psychiatrycznego oraz Punktu Przyjęć Szpitala  

w Rudzie Sl Bielszowice  
wraz z Pełnomocnikiem.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Ginekologii 
 Marioli Cieńciała  

z powodu śmierci Taty  
składają koleżanki – Położne z Pielęgniarką  

Naczelną SP ZOZ MSW w Katowicach 
 im. sierż. Grzegorza Załogi

kondo l e n c j e

„Bliscy naszemu sercu pozostają na zawsze z nami”
W obliczu ogromnej straty, jaką jest śmierć  

najbliższej osoby Mamy , 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia naszej Kole-

żance Marii Markiewicz  
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z całym z 

espołem Pielęgniarek i Położnych Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr2 w Jastrzębiu Zdroju.

„Najtrudniej rozstać się 
 z kimś bliskim i najdroższym”…

Naszej Koleżance Danucie Lukosz  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty  
składają koleżanki z Bloku i Oddziału Laryn-
gologii szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

Wiemy że nic nie ukoi Twojego żalu i bólu
Pani Marii Łukaszczyk 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Córki 

składają Przełożona Pielęgniarek wraz z Zastępcą, 
 Pełnomocnik ORPiP, Pielęgniarki koordynujące  

i oddziałowe, Pielęgniarki epidemiologiczne  
oraz Dyrekcja Wojewódzkiego Szpital  

Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Naszej Koleżance Marii Łukaszczyk 
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia  

z powodu śmierci Córki  
składają Pielęgniarka koordynująca  

wraz z zespołem pielęgniarskim  
oraz Ordynator Oddziału Psychiatrycznego  

Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego nr 4  
w Bytomiu

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

Naszej Drogiej Koleżance Marii Łukaszczyk  
najszczersze wyrazy współczucia 

 z powodu śmierci Córki 
 składa Pielęgniarka koordynująca  

wraz z rejestratorkami medycznymi i salowymi  
Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej  

przy WSSD nr 4 w Bytomiu

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Sylwi Jaros z powodu śmierci Ojca  
składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz  

z zespołem pielęgniarek Oddziału Chirurgii  
Ogólnej, Naczyniowej i Transpantacyjnej 

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

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

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

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra 
Liszka w 2014 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 
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
08.01.2014 r. 19.03.2014 r. 21.05.2014 r. 30.07.2014 r. 01.10.2014 r. 03.12.2014 r.
22.01.2014 r. 02.04.2014 r. 04.06.2014 r 06.08.2014 r. 15.10.2014 r. 17.12.2014 r
05.02.2014 r. 16.04.2014 r 18.06.2014 r. 20.08.2014 29.10.2014 r.
19.02.2014 r. 30.04.2014 r. 02.07.2014 r. 03.09.2014 r 05.11.2014 r.
05.03.2014 r. 07.05.2014 r. 16.07.2014 r. 17.09.2014 r. 19.11.2014 r

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

OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00 

Terminy dyżurów:

15.01.2014 r. 26.03.2014 r 11.06.2014 r. 27.08.2014 r. 12.11.2014 r
29.01.2014 r. 09.04.2014 r 25.06.2014 r. 10.09.2014 r. 26.11.2014 r
12.02.2014 r. 23.04.2014 r 09.07.2014 r 24.09.2014 r 10.12.2014 r
26.02.2014 r. 14.05.2014 r. 23.07.2014 r 08.10.2014 r
12.03.2014 r 28.05.2014 r. 13.08.2014 r. 22.10.2014 r.

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


